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ТАЪРИХ ВА ҲУҚУҚ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 
ХАЗИНАИ БОЙГОНИИ МИЛЛЇ - ЗАХИРАИ ЊУЉЉАТИИ  

ИЛМИ ТАЪРИХИ ТОЉИКИСТОН 
 

Сангалиев Хонљон Баротович, Љабборова Мењринисо 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар сатњи талаботњои муосир бе дониши марњилаи асосии ташаккул ва рушди таърихи 

корњои бойгонї ва бойгонињо на муаррих ва на бойгонидор будан номумкин аст. Бо 
дарназардошти диќќати беандоза додашудан ба эњёи маънавї, эњёи мероси таърихї, рушди 
Љумњурии Тољикистон чун давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї, якљояшавии он ба 
љањони муосир, ба омўзиши њуљљатњои Хазинаи бойгонии миллии Љумњурии Тољикистон 
(ХБМ Љумњурии Тољикистон) таваљљўњи хоса зоњир карда мешавад.  

Мањз ХБМ Љумњурии Тољикистон-чун махзани зењнї, хотираи (ёдгории) халќи тољик, 
имрўз бо ањамияти калон барои рушди љомеа ва чун махзани сарчашмањои таърихии 
пурќимати хаттї, илмї-техникї, аудиовизуалї ва имрўз - электронї, чун асосњои 
тањќиќотњои таърихї ва махзани њуљљатњои муњим, њуљљатгузорињои илмї-техникї барои 
рушди хољагии халќ, таърихи илм, техника, фарњанг; чун махзани њуљљатњои барои њаёти 
инсон зарур-маълумот дар бораи собиќаи кории онњо, љойи истиќомат, кор, мањалли зист, 
моликият ва ѓайра ба шумор мераванд. Омўзиши асосњои илмии донишњои таърихї, 
њаќиќати объективии марњилањои таърихи халќи тољик, таърихи ташаккул ва рушди 
давлатдории он, мубориза бањри истиќлолияти миллї, таърихи этиникї; ташаккули дониш 
дар сатњи сифатан нави илмї; барои интегратсияи Тољикистон дар љомеаи (иттињоди) 
љањонї, барои омўзиши таърихи тамаддун, ањамияти омўзиши сарчашмањои таърихии асл, 
ки бе онњо тањќиќи таърихї номумкин аст, дар заминаи њуљљатњои ХБМ Љумњурии 
Тољикистон ба даст оварда мешаванд. 

Имрўз, њуљљатњои ХБМ Љумњурии Тољикистон барои њамаи соњањои дониш зарур аст, 
вале бештар ба он муаррихон эњтиёљоти зиёд доранд. Њар як муаррих соњиби иттилооти 
пурра дар бораи замонњои гузаштаро орзў менамояд. Вале, иттилооти таърихї на њама ваќт 
пурра аст ва камшавии иттилоот бинобар дуршавї аз давраи таърихї ба вуќўъ 
мепайвандад. Њатто њодисањои дар пеши назари мо ба вуќўъ пайваста ба таври пурра 
њуљљатикунонида нашуда, бисёри он ба гўшаи фаромушї омада расида, дар ёддоштњо 
тањриф (ѓалат маънидод) карда мешаванд.  Соњибистиќлолии давлатии Тољикистон ба 
миллати тољик барои соњиби яке аз мероси пурарзиштарин – маводи њуљљатии бойгонї 
шудан, мусоидат намуд. Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Хазинаи 
бойгонии миллї ва муассисањои бойгонї» аз 13 ноябри соли 1998 ба таври ќонунї ин 
меросро моликияти миллї эълон намуда, онро:  

«ќисми таркибии осори таърихї ва фарњангии ватанию љаҳонї, њамчунин захираи 

иттилоотии љомеа буда, ба таркиби он, сарфи назар аз навъ, љои таъсис ва шакли 

моликият маљмўи њуљљатҳое дохил мешаванд, ки дар Љумњурии Тољикистон ва берун аз 

њудуди он мањфуз мебошанд ва таърихи њаёти маънавию моддии халќњоро инъикос 

намуда, арзиши илмї ва таърихию фарњангї доранд»  маънидод намуд.  

Тибќи Низомнома «Оид ба ташкили корњои архивї дар ЉИШ Тољикистон» аз 20 
марти соли 1931, №5, ки бо ќарори КИМ ва СКХ ЉИШ Тољикистон ќабул шуда буд, Фонди 
ягонаи давлатии архивии ЉИШ Тољикистон (ФЯДА ЉИШ Тољикистон) таъсис дода 
мешавад.  

Низомнома таркиби Фонди ягонаи давлатии архивии ЉИШ Тољикистон (ФЯДА 
ЉИШ Тољикистон) чунин муќаррар намуд:  

маводи архивии марбут ба таърихи сиёсї, иќтисодї ва фарњангии халќи 
тољик дар давраи тоиќилобї, давраи шўравии дар њудуди ЉИШ Тољикистон таъсис 
шуда. 
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Низомнома инчунин мафњуми маводи архивиро муайян кард:   
маводи асли инъикоскунандаи фаъолияти гузаштаи муассиса, ташкилот ва 

шахсони људогонаи расмї ва фардї, коргузории намуди аврупої бо тамоми гуногунии 

њуљљатњо ва ќоѓазњои таркиби он, девонњо, дафтарњо ва дигар намуди коргузории 

миллї-таърихї, њуљљатњои алоњида, ќоѓазњои корї ва маљмўи онњо; намудњои гуногуни 

сабт, мактуб, хотирањо, рубоињо, дастнависњои асарњои олимон ва асарњои бадеї, 

расмњо, наќшањо, сабтњои асл аз эљодиёти дањонї, инчунин рўнавиштњои 

тасдиќшудаи ивазкунандаи асли мавод. 

Соли 1941 бо ќабули Низомнома «Оид ба Фонди давлатии архивии СССР», Фонди 
давлатии архивии СССР (ФДА СССР) таъсис дода мешавад, ки он њамаи маљмўи маводи 
архивии Республикањои Иттифоќиро дар системаи ягонаи архивї муттањид менамояд.  

ФДА СССР – маљмўи њуљљатњои мансуб ба давлати Шўравї бо ањамияти сиёсї, хољагии 
халќ, илмї, фарњангї ё таърихї. 

Баъди пошхўрдани СССР, тибќи ќарордоди байни роњбарони ИДМ аз 6 июни соли 
1992, Фонди давлатии архивии СССР дар бойгонињои давлатии Љумњурии Тољикистон 
мањфўз буда, чун мероси њуљљатї  ба Љумњурии Тољикистон мегузарад. Мутобиќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Хазинаи бойгонии миллї ва муассисањои бойгонї» аз 13 
ноябри соли 1998 он чун Хазинаи бойгонии миллї ном мегирад. Тавсифи аниќи таркиби 
Хазинаи бойгонии миллии Љумњурии Тољикистон чунин мебошад: 

Гурўњи њуљљатњои дар натиљаи фаъолияти муассисањо, ташкилотњо ва иттињодияњо 
амал намуда ва амалкунандаи њудуди ЉИШМ ва ЉШС (РСС) Тољикистон, Љумњурии 
Тољикистон офаридашуда, идорањои олї, марказї ва мањаллии њокимияти давлатї ва 
идоракунии давлатї, суд ва прокуратура, арбитраж, ќисмњои њарбї, муассисањои таълимї 
ва дигар ташкилотњои артиш; ќушунњои марзбон ва дохилї; муассисањо, ташкилотњо ва 
иттињодияњои саноатї, хољагии ќишлоќ ва дигар соњањои иќтисодиёт; илм ва маданият; 
иттифоќњои касаба, ташкилотњои эљодї, кооперативї ва дигар ташклотњои љамъиятї; 
муассисањои динї (аз замони људо гардидани дин аз давлат).  

Дар натиљаи экспертиза ба таркиби Хазинаи бойгонии миллї дараљаи асосии 
њуљљатњо: санадњои ќонунгузорї, идоракунї, лоињавї, конструкторї, технологї, 
харитасозї, обу њавосанљї ва дигар њуљљатгузорињои махсус; барномањо, алгоритм ва 
механикографикањо; киноњуљљатњо, микрофилмњо, суратњуљљатњо, сабти овозї, сабти 
видеої, дастхатњои илмї, адабї, бадеї, мусиќавї ва ѓайра; расмњо, рўзномањо, ёддоштњо, 
мукотиба ва дигар дараљаи њуљљатњо ворид карда мешаванд. 

ХБМ Љумњурии Тољикистон зери њимояи давлат ќарор дошта, ба таркиби он њуљљатњо 
новобаста ба шакли моликият метавонанд шомил карда шаванд. ХБМ Љумњурии 
Тољикистон мунтазам ѓанї гардонида мешавад ва метавонад ба ќисмњои давлатї ва 
ѓайридавлатї таќсимбандї шавад. 

ХБМ Љумњурии Тољикистон дар 13 (сенздањ) бойгонии давлатї мањфуздорї мешаванд, 
ки њамчун сарчашмаи боэътимоди таърихнигории миллати тољик ба шумор меравад. Дар 
муддати фаъолият намудани ХБМ Љумњурии Тољикистон њуљљатњои онро чи муаррихони 
ватанї (шўравї, тољикистонї) ва чи тањќиќотчиёни хориљї мавриди тањќиќ ќарор дода, дар 
равшан намудани сањифањои таърихи халќи тољик сањми муайянро гузоштаанд.  

Бо маќсади собит намудан ва нишон додани он, ки маводи Хазинаи бойгонии миллї 
чун сарчашмаи таърихнигории таърихи халќи тољик аз нимаи дуюми асри ХIХ то имрўз ба 
шумор мераванд, тасмим гирифтем, то шарњ ва мундариљаи њуљљатњои хазинањои Бойгонии 
марказии давлатии Љумњурии Тољикистонро ба риштаи ќалам дињем. Ин кор, ба андешаи 
банда, шояд чун воситаи хурде барои муаррихони тољик дар тањќиќи таърихи кишвар 
мусоидат намояд. Аммо аз њама муњимаш њидояти Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон:  

«…Ба гузаштаи дури миллати худ рў оварда, мо фаќат маълумотнома, санад ва 
мадорики таърихї љамъ намеоварем, балки бењтарин, шоёнтарин ва гиромитарин андеша, 
афкор ва рўйдодњои сарнавишти миллатамонро барои такомули хушбинонаи имрўзу ояндаи 
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халќамон ва бунёди як љомеа ва давлати навин меомўзем ва истифода мекунем. Зеро, њељ 
миллате бе донистан, омўхтан ва фаро гирифтани арзишњои маънавию ахлоќии гузашта ва 
хотираи таърихии худ наметавонад рушду густариш ёбад. Ба такрор бошад њам бори дигар 
таъкид мекунам, ки «Тољикон бо вуљуди беадолатињои зиёди таърих аз рисолати инсондўстї 
ва фарњангпарварии худ њељ гоњ даст набардоштаанд. Балки, онњо табиатан миллати 
фарњангпарвару башардўст, созандаю бунёдгар, нексиришту зањматкаш ва поксорою 
маърифатпарвар буда, аслан ба ягон андешаву аќидаи ирќпарастиву инсонбадбинї, таассуби 
нажодию зўроварї ва фишори сиёсию таъќиботї динї такя накардааст [1.12] 

Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон – калонтарин мањфўздори 
њуљљатњои Хазинаи бойгонии миллї, машъалбардори кори бойгонии Тољикистон, 
муассисаи илмї-тањќиќотии соњаи кори бойгонї ва коргузории Тољикистон ба шумор 
меравад. Ин бойгонї чун нахустин бойгонии давлатї ба шумор рафта, фаъолияти расмии 
мустаќилонаи хешро аз 1-уми январи соли 1936 ба амал мебарорад. Барои бойгонї бинои 
намунавии тарњи соли 1970 сохта, мавриди бањрабардорї ќарор доданд. Бойгонї аз ду 
иморат - бинои маъмурї (се ошёна), бинои мањфўзгоњ (панљ ошёна) бо ѓунљоиши 1 200 000 
парванда иборат аст. Дар мањфузгоњњои БМД Љумњурии Тољикистон ба миќдори 2118 
хазина, 526 098 парвандањо; 465 хазинаи шахсї мањфуздорї мешавад. Ба соњаи БМД 
Љумњурии Тољикистон њуљљатњои маќомотњои олї ва мањалии њокимияти давлатї ва 
идоракунии давлатї, суд ва прокуратураи Бухорои Шарќї, ЉИШМ ва ЉИШ (РСС) 
Тољикистон, муассисањои саноатї, хољагии ќишлоќ, наќлиёт, сохтмон, молиявї, тиљоратї, 
илмї, иљтимої-маданї ва маданї-равшаннамої, нашрияњо ва редаксия, иттифоќњои 
касаба, иттињодияњои кооперативї ва дигар ташкилотњои љамъиятии тобеъи 
умумииттифоќї ва республикавї ва шањри Душанбе, њуљљатњои ходимони давлатї ва 
љамъиятї, ходимони (арбобони) илм, адабиёт ва санъат (фарњанг), навоварони барљаста ва 
пешќадамони истењсолоти сотсиалистї, инчунин њуљљатњои муассисањо ва шахсони хусусии 
дар давраи то инќилобї дар њудуди Тољикистон амал намуда, мансуб мебошанд. Бойгонї 
њуљљатњои се давраи таърихї: то инќилобї, шўравї ва давраи соњибистиќлолиро мањфуз 

медорад. [3.7] 
Дар 203 хазина бо 12 888 парвандањо таърихи давраи то инќилобии њудуди имрўзаи 

Тољикистон инъикос менамояд. Давраи то инќилобї дар шакли микросуратнусхањои 
њуљљатњои Идораи ќушбегии амири Бухоро (солњои 1800-1917) ва хазинањои маќомотњои 
мањаллии идоракунии давлатї ва худидоракунї, суд ва нотариат, ташкилотњои њарбї, 
потсиявї, молиявї, хољагидорї ва љамъиятии уезди Хуљанд, ќисман уездњои Љиззах ва 
Исфанаи вилояти Самарќанд-инъикоскунандаи таърихи шимолу ѓарбии Тољикистон, 
пешнињод шудааст. Дар хазинањои идоракунии уезди Хуљанд, сардори уезди Исфана, 
приставњои (сардори политсияи мањаллї) минтаќавї, идоракунандагони волостї, судяњои 
оштидињанда (мировые судьи) ва дигар муассисањои маъмурии политсия, маълумотњо оид 
ба сиёсати мустамликадории саризми подшоњї ва андоз, хоњиши ањолї дар бораи ќабули 
тобеъияти (раият, фуќарої) Россия, оид ба фаъолияти кружокњои махфии сиёсї ва дигар 
кружокњо, оид ба љустуљў ва муќаррар кардани назорат ба шахсони мансуби партияњои 
сиёсии гуногун, сафарбаркунии ањолї ба корњои аќибгоњ, пахши шуриши соли 1916 дар 
Хуљанд, маълумотњои оморї оид ба фабрикањо, заводњо, њунармандии дастї, 
кирмакпарварї, ангурпарварї, шумораи ањолї, теъдоди муассисањои таълимї, шарњњои 

иќтисодии кишвари Туркистон, мањфуз аст. [3.8]. Њуљљатњои идораи хољагидории шањри 
Хуљанд, мудири молу мулки давлатї дар уездњои Хуљанд ва Љиззах, намояндагии 
заминдорї-хирољдињии уезди Хуљанд ва ѓайрањо, таърихи азхудкунии саноатї ва хољагии 
ќишлоќи уездњо, сохтмони нахустин истгоњи барќї, матбаа, устохонаи муќовабандї додани 
патентњоро тавсиф менамоянд.  

Дар микронусхањои њуљљатњои ќушбегї маълумотњо оид ба таърихи њаракатњои халќї, 
оид ба вазъи сиёсї дар Бухорои Шарќї, оид ба ѓуломдорї, оид ба таъйини шахсони 
мансабдор, оид ба вориди андозњо, оид ба низоњњои (задухўрдњо) байни ањолї ва 
мансабдорон, оид ба киро кардани ќувваи корї аз Бухорои Шарќї барои љамъоварии 
пахта, оид ба тайёр кардани дарахти чормаѓз барои давлат, оид ба ёдгорињои таърихї 
нигањдорї мешаванд. Ќисми асосии њуљљатњои давраи инќилоби Октябр ва сохтмони 
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сотсиалистї аз хазинањои муассисањо ва ташкилотњои республикавии солњои 1922 то соли 
1991 иборат мебошанд. Ба ѓайр аз ин дар Бойгонї хазинањои муассисањо, ташкилотњо, 
корхонањо, иттињодияњои шўравии шањри Душанбе ва вилояти Сталинободи ЉИШ (РСС) 
Тољикистон мањфуздорист. 

Дар хазинањои маќомотњои олии Њокимияти давлатї ва идоракунии давлатии 
Бухорои шарќї ва Љумњурияти иљтимоии шуравии мухтори Тољикистон (комиссияи 
фавќулодаи диктатории КИМ Бухоро оид ба корњои Бухорои Шарќї, Шўрои иќтисодии 
Бухорои Шарќї, Кумитаи инќилобии ЉИШМ Тољикистон, анљуманњо (съездњои Шўроњо, 
КИМ ва СКХ ЉИШ Тољикистон) аввалин чорабинињои Њокимияти Шўравї дар њудуди 
љумњурият, таъсис ва фаъолияти зинањои гуногуни дастгоњи давлатї, мубориза бо 
босмачигарї, таќсимоти миллї-њудудї, ташкили ЉИШМ ва ЉИШ Тољикистон, 
њамроњшавии округи Хуљанд ба ЉИШМ Тољикистон, тањияи конститутсияи 1-ум; сохтмони 
роњи оњани Тирмиз –Душанбе, вазъи иќтисодиёт, маорифи халќ, тандурустї, сохта шудани 
якумин неругоњи барќї дар Бухорои Шарќї ва ѓайра инъикос шудаанд. 

Дар хазинањои маќомотњои олї ва мањаллии њокимияти давлатї ва идоракунии 
давлатии ЉИШ Тољикистон – КИМ ва Президиуми Совети Олї, анљуманњо ва сессияњои 
он, Совети Вазирони РСС Тољикистон, Намояндагии доимии Совети Вазирони республика 
дар назди Њукумати СССР, комиљрояњои вилоятї, шањрї, районї маълумотњои васеъ оид 
ба вазъи иќтисодї ва сиёсии Љумњурият (республика), таќсимоти маъмурї-њудудї, таърихи 
муассисањо ва ташкилотњо, вазъ (њолат) ва фаъолияти дастгоњи давлатї, ќонунияти 
инќилобї, корњо дар байни занон, дар њаёт амалан татбиќ карда шудани натиљањои сиёсати 
миллии ленинї, оид ба ташкили фонди (сандуќи) ба номи В.И.Ленин барои кўмаки 
бачагони бепарстор (ятим), оид ба алоќањои интернатсионалї ва бародаронаи Тољикистон, 
оид ба сарфароз кардан бо унвонњои фахрї, грамотањо, оид ба кўмакњои пулии модарони 
серфарзанд, мављуданд. Дар таркиби онњо њуљљатњои конференсияњо оид ба рушди 
ќуввањои истењсолкунандаи Тољикистон дар Ленинград соли 1933 баргузоршуда, 

мањфузанд. [3.10] 
Хазинањои Банаќшагирии давлатии (Госплан) ЉИШМ ва ЉИШ (РСС) Тољикистон, 

Совети марказии хољагии халќи ЉИШ Тољикистон ва Совети Комиссарони халќи ЉИШ 
Тољикистон, Управленияи марказии статистики ЉИШМ ва ЉИШ Тољикистон њуљљатњоро 
оид ба масъалањои банаќшагирии дарозмуддати хољагии сотсиалистї, оид ба рушди 
соњањои гуногуни саноат, хољагии ќишлоќ, наќлиёт, алоќаи почта-телеграфї, барќкунонї, 
шабакаи радиошунавої, вазъи савдои дохилї ва хориљї, мубодилаи асъор, оид ба 
барўйхатгирии ањолї, фонди манзил, саноат, хољагии ќишлоќ, буљаи колхозчиён, коргарон 

ва хизматчиён, шарњи вазъи рушди хољагии халќ, доро мебошанд. [3.9] Дар хазинањои 
вазоратњо ва управленияњои (Саридорањо) саноатњо маълумотњо оид ба ташкил ва рушди 
саноат, оид ба таъминоти саноат бо ашёи хом, оид ба барќкунонии Тољикистон (сохтмони 
НОБ Варзоб, Шаршар, Сарбанд, Норак) мављуданд. Дар њуљљатњои корхонањо маълумот 
оид ба тавоноињои истењсолї, барномањо, оид ба иљрои наќшањо, оид ба татбиќи таљрибаи 
химикњои шекинї, оид ба сафарбарии коллективи мењнаткашон барои зиёд кардани њаљми 
истењсол аз њисоби баландбардории мањсулнокии мењнат; оид ба ташкили илмии мењнат дар 
љойњои корї мањфўзанд; масъалањои сохтмони асосї ва таъмир (таљдид), аз худ кардани 
техникаи нав, баланд бардоштани сифати мањсулот, рушди ихтироъкорї, иќтисодиёт ва 
эњтиёткорї, мусобиќаи сотсиалистї, оид ба сарфароз гардонидани корхонањо ва 
пешќадамони истењсолот бо Байраќи Сурхи КМ КПСС, Совети Вазирони СССР, ВЦСПС 
(Совети марказии Иттифоќњои касабаи умумииттифоќ)  инъикос шудаанд. Дар хазинањои 
Комиссияи марказии кишти назди КИМ ЉИШМ Тољикистон, Комиссариати халќии 
заминдорї, Вазорати хољагии ќишлоќи РСС Тољикистон, «Тољикколхозмарказ» 
(«Таджикколхозцентр»), «Трактормарказ» («Тракторцентр»), «Пахтаиттифоќ» 
(«Пахтасоюз»), шўъбањои хољагии ќишлоќи вилоятї, шањрї ва районї, трестњои пахтакорї, 
чорводорї ва совхозњои навкорам, маълумотњо оид ба таљдиди хољагии ќишлоќ, сохтмони 
колхозї ва совхозї, зиёдшавии паркњои мошину тракторї, заминњои обї, аз худ кардани 
заминњои бекорхобида, оид ба рушди пахтакорї, чорводорї, кирмакпарварї, боѓпарварї 
ва ангурпарварї, сохтмони маданї дар дењот, ќањрамонњо ва пешќадамони панљсолањо 
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мављуданд. Њуљљатњо оид ба ташкили хољагии об, сохтмони асосї ва ба истифода додани 
системањои обёрикунї ва объектњо, обёрикунии заминњои нав, оид ба истифодаи об, оид ба 
соњил мустањкамкунї ва корњои зиддиобхезї дар хазинањои Управленияи хољагии оби 
ЉИШМ ва ЉИШ (РСС) Тољикистон, Сохтмони системаи обёрикунии Вахш, Управленияи 
обёрикунии водии Њисор мављуд аст. 

Дар хазинањои Комиссариати халќии ЉИШМ ва ЉИШ (РСС) Тољикистон, 
Вазоратњои маориф ва маданият, Управленияи кинофикатсия ва кинопрокат, муассисањои 
маданї-равшаннамої, санъат, шўъбањои маорифи халќї ва маданияти комиљроияњои 
вилоятї, шањрї ва районї, иттифоќи киноматаргафистон, рассомон, нависандагон, 
институтњои гуногунї илмї-тадќиќотї ва мактабњои олї, Комитети марказии алифбои нав 
ва истилоњњо, киностудияи «Тољикфилм», нашриёт (матбаа) ва редаксияњо маълумотњо оид 
ба мањви бесаводї, ташкил ва рушди тањсилоти ибтидої, миёна ва олї, тайёр кардани 
кадрњои миллии зиёиёни шўравї, тањияи истилоњњои тољикї ва орфография, оид ба 
фаъолияти муассисањои илмї-тадќиќотї ва маданї-равшаннамої, рушди санъати миллї, 

гул-гулшукуфии маданияти Тољикистон инъикос шудаанд. [3.11]. Дар ин хазинањо 
дастхатњои (дастнависњои) корњои илмї ва маќолањо, асарњои бадеии нависандагон ва 
шоирони намоёни тољик Садриддин Айнї, Абулќосим Лоњутї, Мирзо Турсунзода, Рањим 
Љалил, Фотењ Ниёзї, Љалол Икромї, Боќї Рањимзода, Абдусалом Дењотї, Мирсаид 
Миршакар, М.И. Левин, дастхатњои ба забони тољикї тарљума шудаи асарњои А. 
Грибоедов, М. Лермонтов, А. Гайдар ва ѓ. мављуд аст. Фаъолияти маќомотњои нигањдории 
тандурустии республика дар хазинањои Комиссариати халќии тандурустии ЉИШМ 
Тољикистон, Вазорати нигањдории тандурустии (ЉИШ) РСС Тољикистон, шўъбањои 
нигањдории тандурустии вилоятї, шањрї ва районии, управленияи дорухонањо 
(Аптекоуправленияњо), диспансерњо ва беморхонањо инъикос шудаанд. Дар инљо 
маълумотњо оид ба ташкил ва вазъи нигањдории тандурустї, оид ба њифзи модару кўдак, 
оид ба мањви табларза ва рамад (кукра, трахома) дар республика, оид ба таъсис ва 
фаъолияти Институти давлатии тиббии Тољикистон ва омўзишгоњи тиббї, оид ба барќарор 
кардани алоќањои илмї-тиббї ва сарпарастии (шефигарии) кормандони беморхонаи ба 
номи Боткин аз болои фаъолияти кадрњои духтурї-тиббии Тољикистон, оид ба рушди 
курортњои (осоишгоњњои) Хоља оби Гарм, Оби Гарм ва Шоњамбарї мављуданд. Хазинањои 
Иттифоќњои касабаи тољик ва комитетњои иттифоќњои касабаи республикавї иштироки 
иттифоќњои касабаро дар сохтмони сотсиалистї дар Тољикистон, фаъолияти онњо оид ба 
ташкил ва њифзи мењнат, бењтар кардани маишат ва тандурустии мењнаткашон, 
баландбардории сатњи умумикасбї ва маданї-техникии коргарон, татбиќи мењнати занон 
дар истењсолот, хизматрасонии маданї-маишии коргарон ва хизматчиёнро инъикос 
менамояд. Гурўњи њуљљатњои мазкур, инчунин њамдилии байналхалќии мењнаткашони 
Тољикистонро бо ангиштканони англиси ошўббардошта, ёрии сарпарастии коргарони 
Москва ва Коломна ба мењнаткашони хољагии ќишлоќи республикаро тавсиф мекунад. Дар 
байни њуљљатгузорињои илмї-техникии дар Бойгонии марказии давлатї мањфуздорї шуда, 
таваљљўњи бештарро хазинањои институтњои лоињакашии «Тољикгипротранссохтмон» ва 
«Тољикгипрохољагии ќишлоќсохтмон», шўъбаи илмї-тадќиќотии энергетика, управленияи 
ба истифодадињї - хатњои роњњои республика, институтњои ветеренарї (байторї) ва ашёњои 
сохтмон доро мебошанд. Њуљљатњои институтњои лоињакашї – ин тарњњои индувидуалї ва 
хелї (типии) барои сохтмони роњњои муњими ањамияти умумииттифоќї дар Тољикистон: 
Душанбе-Хоруѓ, Душанбе-Кўлоб, Душанбе-Ќурѓонтеппа, Душанбе-Ленинобод – 
васлкунандаи республика бо муњимтарин районњои иќтисодии Тољикистон ва 
республикањои иттифоќї ба шумор мераванд. Таваљљўњи калонро аз нуќтаи назари амалї 
ва таърихї тарњњои Институти лоињакашии «Тољикгипрохољагииќишлоќсохтмон» оид ба 
банаќшагирї ва пуриморат кардани колхозњо ва совхозњои республикаи мо зоњир мекунад. 
Мураккабии тарњкашї ва пуриморат кардани нуќтањои ањолинишини Тољикистон бо 
баланд будани минтаќаи заминларзавї ва хок вобастагї дорад. Њамаи ин дар тањќиќотњои 
топографї-геодезї ва њисоботњо оид ба геология ва тарњњои лоињакашї ва пуриморат 
кардан аниќ карда шудаанд. Ањамияти калони таърихиро њуљљатњои шўъбаи илмї-
тадќиќотии энергетика оид ба рушди хатњои интиќоли барќ доро мебошанд. Њисобтњо оид 
ба мавзўъњои илмї-тањќиќотии ба анљом расонидашудаи институти байторї, тањлили 
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рушд, ављгирї ва хомўш шудани беморињои гуногуни эпидомологии њайвонњои хољагии 
ќишлоќ ва хонагї дар республика, њалли масъалањои мубориза бо беморињои номбурдаро 

дар бар мегиранд. [3.12] Дар байни хазинањои шахсї њуљљатњои ходимони намоёни партиявї 

ва давлатї, дорондањои орденњои Шараф ва Ленин Шогадоев Миновар, Ќањрамони халќии 
Тољикистон, муборизи ташаккули Њокимияти Шўравї дар республика Султонов Муќим, 
Ќањрамони Иттифоќи Шўравї Гордеев А.С., ду карат Ќањрамони мењнати сотсиалистї  
Урунхољаев Саидхоља, ресандаи номдор Ањмадова Саида, Артисткаи халќии СССР Тўњфа 
Фозилова, Артистони халќии РСС Тољикистон Назарова Хайринисо, Азимова Азиза, 
Баќоева Гулчењра, бастакор Сайфиддинов Шарофиддин, Ходими хизматнишондодаи 
санъати РСС Тољикистон, рассом Боборикин В.М. мањфуздорї мешаванд. Дар БМД 
Љумњурии Тољикистон мањфўзгоњи нашрияњои чопї амал менамояд, ки дар он беш аз 14 000 
китобњо, брошюрањо, маљалањо ва адабиёти махсус љамъ карда шудааст. 

Хулас, хазинањои БМД Љумњурии Тољикистон инъикоси таърихи бунёдгарию 
созандагии Тољикистонро дар асри ХХ бо њаќиќати объективї ба амал бароварда, 
муаррихони тољикро ба омўзишу тањќиќ, таљдиди назари сањифањои норавшану 
нонавиштаи таърихи иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва фарњангии Тољикистон њидоят менамояд.   

 
АДАБИЁТ: 

1. Рањмонов Эмомалї Сарнавишти миллати соњибтамаддун/муњаррирон З.Абдулло ва А.Рањим. -Душанбе, 
Ирфон, 2006, 44сањ. (с.12) 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «дар бораи Хазинаи бойгонии миллї ва муассисањои бойгонї» №704 аз13 
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3. Госудраственные архивы Таджикской ССР. Справочник.-Душанбе, 1982, 47с. (с.7-12) 
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ХАЗИНАИ БОЙГОНИИ МИЛЛЇ-ЗАХИРАИ ЊУЉЉАТИИ  
ИЛМИ ТАЪРИХИ ТОЉИКИСТОН 

Њуљљатњои Хазинаи бойгонии миллї дар ќаринаи рушди илми таърихи муосир ба сифати сарчашмаи 
таърихї, чун мањсули гуногун љанбањаи фарњангї, барои ба таври бештар васеъ намудани дониши њаќиќї ва 
то андозаи муайян барои навсозии аќидаи таърихї њангоми омўзиши гузашта мусоидат менамоянд, баррасї 
шудааст. Диќќати бештар ба таркиб ва мундариљаи хазинањои Бойгонии марказии давлатии Љумњурии 
Тољикистон, чун гурўњњои мустаќили сарчашмањои таърихї дода шудааст. Чунин муносибат ба омўзиши онњо 
имконият медињад, бо истифода аз услулњо ва методњои манбаъшиносї як ќатор масъалањои ба гардиши 
љомеавї ва илмї ворид намудани иттилооти пурарзиши дар ин сарчашмањо мављуд буда, ба даст дароварда 
шавад. 

Калидвожањо: Хазинаи бойгонии миллї, хазинаи бойгонї, Бойгонии марказии давлатии Љумњурии 
Тољикистон, њуљљати бойгонї, сарчашмаи таърихї, таърих, халќи тољик, Тољикистон.   
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД - ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ИСТОРИИ 

ТАДЖИКИСТАНА 

Документы Наионального архивного фонда рассматриваются в контексте развития современной 

исторической науки, в качестве исторического источника, а также своеобразного продукта культуры, которые 

позволяют значительно расширить возможности познания реальной действительности и в определенной мере могут 

посодействовать обновлению исторического мышления при изучении прошлого. Обращено внимание на состав и 

содержание фондов Центрального государственного архива Республики Таджикистан как самостоятельных групп 

исторических источников. Такой подход к их изучению позволит, используя возможности, средства, приемы и 

методы источниковедения, решить ряд проблем, связанных с введением в общественный и научный оборот наиболее 

ценной информации, содержащихся в этих источниках. 

Ключевые слова: Национальный архивный фонд, архивный фонд, Центральный государственный архив 

Республики Таджикистан, архивный документ, исторический источник, таджикский народ, Таджикистан. 

 

NATIONAL ARCHIVAL FOUNDATION - DOCUMENTARY SCIENTIFIC RESOURCES OF THE 

HISTORY OF TAJIKISTAN 

National archivеs Audiovisual documents are considered in the context of modern historical science, as a historical 

source, as well as a peculiar product of culture, which can significantly extend the knowledge of reality and to some extent, 

can assist renovation of historical thinking in the study of the past. Attention is paid to structure and contents of fund the 

Central state the archives of Republic Tajikistan as an independent group of historical sources. Such a study approach enables 

to resolve (through the use of the possibilities, tools, techniques and methods of source-studies) a number of challenges 

associated with the introduction into public and scientific use of the most valuable information contained in these sources. 

Keywords: The National Archival Fund, archives fund, the Central state the archives of Republic Tajikistan, archival 

document, historical source, the Tajik people, Tajikistan. 
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РОЊЊОИ АСОСИИ КАМАРБАНДИ ИЌТИСОДИИ ШОЊРОЊИ АБРЕШИМ 
 

Малика Нарзуллозода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Роњњои асосии камарбанди иќтисодии Шоњроњи Абрешим инњоянд: 

1)  Аз Чин ба воситаи Осиёи Марказї, Русия то Аврупо; 
2)  Аз Чин ба воситаи Осиёи Марказї ва Осиёи Ѓарбї то Халиљи Форсу Бањри Миёназамин; 

3) Аз Чин ба Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ва Осиёи Ҷанубӣ ба Уќёнуси Ҳинд.  
Самтњои асосии шоњроњи бањрии асри ХХ1 абрешим аз бандарњои баҳрии Чин ба 

воситаи бањри Чини Љанубӣ то уќёнуси Ҳинд ва баъд ба Аврупо ва инчунин аз бандарњои 
чинї ба воситаи бањри Чини Љанубї то ба навоњии љанубии уќёнуси Ором. Дар самтњои 
асосии “Як камарбанд ва як роҳ” пули қитъавӣ миёни Аврупо ва Осиё, долонњои 
байналхалқии ҳамкориҳои иқтисодӣ “Чин-Муғулистон-Русия”, “Чин-Осиёи Марказӣ-
Осиёи Ғарбӣ” ва “Чин-Ҳиндучин (Ҳиндухитой)” бунёд мегарданд. Ба асоси онҳо 
хатсайрҳои азими байналхалќї бо нуќтањои такявӣ дар шаҳрҳои калидӣ ва майдонҳо барои 
ҳамкорӣ дар минтаќаҳои истеҳсолии муҳими тиҷоративу иҷтисодӣ, меистанд. Дар баҳр 
хатсайрҳои нақлиётии бехатар, беист ва босамар, бо нуқтаҳои умда ва муҳим дар бандарҳои 
мухталиф, сохта мешавад. Долонҳои иқтисодии “Чин-Покистон” ва “Бангладеш-Чин-
Ҳиндустон-Мянма” бо пешбарии ташаббуси “Як камарбанд ва як роҳ” алоқамандии зич 

доранд. Бояд ҳамкорӣ миёни онҳоро рушду равнақ дод ва самараи зиёд ба даст овард.  
Миёни кишварҳои қадқади Шоҳроҳи Абрешим тафовути зиёде дар сатҳи таъмин бо 

захоири табиӣ ва мукаммалсозии иқтисодии бузурги ҳамдигар вуҷуд дорад, аз ҳамин лиҳоз 
иқтидори ҳамкорӣ хеле зиёд аст. Мазмуни асосии ҳамкориҳо аз панҷ нуќта иборат аст: 
1) Ҳамоҳангсозии сиёсӣ; 
2) Алоқамандии инфрасохтор; 
3) Тиҷорати муттасил (мунтазам); 
4) Ҳаракати озоди сармоя; 
5) Таҳкими рафоқат миёни миллатҳо. 

Дастгирии фаъолияти бозор ин риояи қонунҳои бозорӣ ва қоидаҳои умумии 
байналхалқӣ, муайянсозии мавқеъи муҳими бозор дар тақсимоти захоир, инчунин нақши 
аввалии муассисаҳои анвоъи гуногун, мебошад. Ҳамзамон ҳукумат бояд нақши худро хуб 
бозад.  

Амалҳои фаъоли Чин. Тули чанд сол мешавад, ки ҳукумати Чин ташаббуси бунёди “ 
Як камарбанд ва як роҳ” –ро пеш бурда истода, робита ва мушовараро бо кишварҳои 
қадқади камарбанди иқтисодии шоҳроҳи абрешим тақвият дода, бо онҳо равобити амалӣ 
гузаронида, дар ҳамин замина якчанд тадбирҳоро, ки аллакай самара ба бор оварданд, иҷро 
намуд.16 сентябри соли 2013 дар донишгоҳи ба номи Назарбоев дар шаҳри Остона баромад 
намуда, раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Си Ҷинпин ақидаи бунёди “камарбанди иқтисодии 
Шоҳроҳи Абрешим”-ро чун шакли нави таҳкими ҳамкориҳои Чин, кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ва Русия, унвон кард. Ҷанбаҳои мухталифи ин ақида дар Чин ва дигар мамлакатҳо 
шуруъ ба баррасӣ шуданд. Барои дарки он, ки кадом ҷанбаҳои ин консепсия ҷадиданд ва 
нақши он дар рақобати ақоид ва лоиҳаҳои алоқаманд ба Осиёи Марказӣ чӣ гуна аст, зарур 
аст як сайри кутоҳи таърихӣ намуд. Ақидаи таҷдиди Шоҳроҳи Бузурги Абрешим, 
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аниқтараш истифодаи ин номи зебо бо аҳдофи сиёсӣ чизи нав нест. Ин ном аз тарафи 
ҷуғрофидон ва сайёҳи олмонӣ Фердинанд фон Рихтгофен дар соли 1877 гузошта шудааст. 
“Роҳи Абрешим” ё “Роҳҳои Абрешим” ( муҳаққиқи олмонӣ ҳарду истилоҳро истифода 

менамуд) гуфта, Рихтгофен маҷмуъи роҳҳои хушкигарди аз қадимулайём вуҷуддоштаро аз 
Чин ба Аврупо ба воситаи Осиёи Марказӣ, меномид. Ҷолиби диққат аст, ки Рихтгофен дар 
асари бисёрҷилдаи худ роҷеъ ба сайёҳаташ ба Чин, таърифи мушаххаси ҷуғрофии Осиёи 
Марказиро медиҳад. (Ҳол он ки мафҳуми Осиёи Марказӣ аз ин пеш пайдо шуда буд- 
аввалин маротиба соли 1843 Гумболтд ин истилоҳро ба кор бурдааст). 

 “Ӯ Осиёи Марказиро фазои сарбастаи қисми дохилии қитъа, “ минтақаи 
пайвасткунандаи ҳавзаҳои обии сарбаста”, унвон карда, сарҳади онро дар ҷануб қисми 
ҷанубии Тибет, дар шимол Олтой, дар ғарб Помир ва дар шарқ қаторкуҳҳои Хинган муайян 
намудааст”. Баъди ҳамроҳшавии Осиёи Марказӣ ба Русия дар нақшаи сиёсиву иқтисодии 
империяи Русия ин минтақа чун порчае аз империя ва баъди пошхурии империяи Русия, чун 
қисме аз Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравию Сотсиалистӣ дониста мешуд. Баъди фурупошии 
Иттиҳоди Шуравӣ таваҷҷуҳи мамолики мухталифи дунё ба минтақаи Осиёи Марказӣ зиёд 
гардид. Метавон гуфт, ки дар минтақа рақобати геополитикӣ шуруъ гардид ва бренди 
Шоҳроҳи Абрешим дар ин рақобат бо қувваҳои гуногун истифода мегардид. Дар ин вақт 
нисбати Осиёи Марказӣ якчанд нуқтаи назар пайдо шуд: русиягӣ, аврупоӣ, чинӣ ва нуқтаи 
назари худи кишварҳои Осиёи Марказӣ. Русия Осиёи Марказиро чун минтақаи аз ҷиҳати 
фарҳангӣ ба худ наздик қабул мекунад ва барои ин асосҳои муайяни худро дорад. 
Кишварҳои Осиёи Марказӣ тули зиёда аз сад сол дар ҳайати Русияи Подшоҳӣ ва Иттиҳоди 
Ҷаҳори Шуравӣ буданд. Дар замони Шуравӣ дар инҷо нухбагони дунявӣ, психология ва 
ҷаҳонбиние пайдо шуд ки ба нухбагони рус шабеҳ аст. Намояндагони кишварҳои Осиёи 
Марказӣ дар донишгоҳҳои русӣ, бо забони русӣ ва бо русҳо таҳсил менамуданд. Таҷрибаи 
зиндагӣ дар ҳайати Русия ва Иттиҳоди Шуравӣ аз тарафи мансабдорони кишварҳои Осиёи 
Марказӣ манфӣ қабул намегардад. Онҳо муқарраран мавқеъи бузурги ҳокимияти 
марказиро дар рушди кишварашон қабул доранд. Албатта, дар ин даҳсолаҳо дар давлатҳои 
нави Осиёи Марказӣ афзалиятҳои худи онҳо пайдо шудаанд, вале наздикӣ ва якдигарфаҳмӣ 
ҳоло ҳам дида мешавад. Нуқтаи назари кишварҳои Осиёи Марказӣ ба лоиҳаҳои мухталифи 
ба тақдири онҳо дахл дошта, прагматикӣ арзёбӣ мегарданд. Албатта он дар ҳар як кишвар 
фарқияти худро дорад, вале дар маҷмуъ метавон гуфт, ки кишварҳои ОМ ба ҳар ҳол 
лоиҳаро дастгирӣ мекунанд, агар он ба кумаки молиявиву сармоягузорӣ равона шуда, асоси 
сохтори давлатӣ ва амниятии кишварро рахна насозад. Маҳз барои ҳамин дар ин ҷо 
барномаҳое, ки ба рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат мекунад, тавсеа намеёбанд. 
Ҳамзамон, лоиҳаҳое, ки ба рушди иқтисод равона шудаанд, ба вижа онҳое, ки бо 
барномаҳои кумакрасонӣ ва мусоидат ба рушди СММ ва дигар созмонҳои байналхалқӣ 
алоқамандӣ доранд, аз ҷониби Пекин дастгирӣ мегарданд. Таваҷҷуҳи Пекин ба Осиёи 
Марказӣ аслан характери иқтисодӣ не, балки стратегӣ дорад. Ба маънии назорати минтақа, 
балки ба маънии бартарафсозии носуботӣ ва терроризм барои худи Чин. Коршиноси 
пешоҳанги Чин Ли Фенлин зикр намуда буд: “Манофеъи Чин дар амалишавии ин ҳадафҳо 
ифода меёбанд: 
- бунёди шароити мусоид баҳри рушди давлат;  
- ба минтақаи шимолу ғарбии Чин вогузор намудани муҳити мусолиматомез, амн ва 

стратегӣ, аз он ҷумла мубориза бо се падидаи номатлуб; 
 - таъмини дастрасии минтақа;  
- таъсис ва дастгирии равобити дустии пойдор ва ҳамсоягии осоишта бо кишварҳои аъзои 

СҲШ;  
- вусъат додан дар ҳама соҳаҳо ба монанди соҳаи иқтисодӣ, сиёсӣ, амниятӣ, гуманитарӣ ва 

пешбурди ҳамгароии минтақавӣ; 
- камнамоии таъсироти манфӣ аз раванди ҷаҳонишавӣ; 
 - дасёбӣ ба рушди ҳамоҳангшуда ва гулгулшукуфоии тамоми кишварҳои аъзои СҲШ;  
- баланд бардоштани таъсири байналмиллалии Чин, ба хотири дар якҷоягӣ бо кишварҳои 

СҲШ гузоштани саҳми бузург дар бунёди низоми сиёсиву иҷтисодии ҷаҳони муосир.”  
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Қисми зиёди ин масоил ба амният дахл дорад, на ба иқтисод. Дар китоби пурҳаҷми худ 
бо номи “Дипломатияи Чин дар Осиёи Марказӣ” Чжао Хуашэн низоми табақотии 
манофеъи Пекин дар минтақаро ҷой додааст, ки дар ҷои аввал мубориза бо терроризм ва 

таъмини манофеъи энергетикӣ, дар ҷои дуввум иқтисод ва СҲШ, дар ҷои сеюм манофеъи 
геополитикӣ ва амнияти сарҳадот меистад. Ба назари аксари коршиносони чинӣ, Пекин 
розӣ аст, ки манфиатҳои анъанавии Русия дар минтақаро ба инобат гирад. Роҷеъ ба хавфи 
Русия нисбат ба тақвиятёбии мавқеи Чин дар ОМ, Ли Фенлин чунин изҳори ақида намуд: 
“Чин қасд надорад, ки лидери сатҳи минтақавӣ ва ё глобалӣ гардад. Чин бо дарки амиқ, ба 
талоши Русия оиди нигаҳ доштани таъсири анъанавии худ дар ОМ, муносибат мекунад.” 
Ба ақидаи Чжао Хуашэн, манофеъи стратегии Русия ва Чин дар Осиёи Марказӣ наздиканд 
ё бо шомили масъалаҳои зерин мувофиқат мекунанд: нигаҳдории амнияти сарҳадоти 
мавҷудбуда, мубориза бо терроризм, нигаҳдории суботи минтақавӣ, ҳамкории геополитикӣ 
(пеш аз ҳама ба маҳдудсозии ҳузури низомии ИМА ва СААШ дар минтақа, муқовимат ба 
самти амрикоӣ барои ислоҳоти демократӣ, ки ба инқилобҳои ранга оварда мерасонад). 
Коршиноси дигар Тсю Хуафэй низ сиёсати Чинро дар Осиёи Марказӣ бо тавсеаи равобит 
бо Русия мепайвандад. Ба ақидаи ӯ муносибати Пекин бо Осиёи Марказӣ ба 
қонунигардонии мавқеъи Чин оиди масоили асосии байналхалқӣ, тақвияти равобит бо 
Русия ва рақобат бо зиёдшавии таъсири ИМА, равона шудааст.  

Дар Остона дар рафти намоиши консепсия, раҳбари Чин амали барномаро дар панҷ 
нукта ифода кард: 
1) Таҳкими ҳамоҳангсозии кишварҳои минтақа дар соҳаи сиёсат; 
2) Самаранокгардонии бунёди ягонаи шабакаи роҳҳо; 
3) Рушди савдо бо роҳи лағви монеъаҳои тиҷоратӣ, кам намудани харҷи тиҷорат ва сармоя, 

баланд бардоштани суръат ва сифати амалиётҳои иқтисодӣ дар минтақа; 
4) Зиёд намудани миқдори асъор, бо роҳи гузаштан ба савдо бо пули миллӣ ; 
5) Таҳкими мавқеъи дипломатияи мардумӣ, тавсеаи равобити мустақим миёни халқҳои 

давлатҳои минтақа. 
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РОЊЊОИ АСОСИИ КАМАРБАНДИ ИЌТИСОДИИ ШОЊРОЊИ АБРЕШИМ 

Самтњои асосии шоњроњи бањрии асри ХХI аз бандарњои баҳрии Чин ба воситаи бањри Чини Љанубӣ то 

уќёнуси Ҳинд ва баъд ба Аврупо ва инчунин аз бандарњои чинї ба воситаи бањри Чини Љанубї то ба навоњии 
љанубии укёнуси Ором тул мекашад. Дар самтњои асосии “Як камарбанд ва як роҳ” пули қитъавӣ миёни 
Аврупо ва Осиё, долонњои байналхалқии ҳамкориҳои иқтисодии “Чин-Муғулистон-Русия”, “Чин-Осиёи 

Марказӣ-Осиёи Ғарбӣ” ва “Чин-Ҳиндучин (Ҳиндухитой)” бунёд мегарданд. Ба асоси онҳо хатсайрҳои азими 
байналхалќї бо нуќтањои такявӣ дар шаҳрҳои калидӣ ва майдонҳо барои ҳамкорӣ дар минтакаҳои истеҳсолии 

муҳими тиҷоративу иҷтисодӣ, меистанд. Дар баҳр хатсайрҳои нақлиётии бехатар, беист ва босамар, бо 
нуқтаҳои умда ва муҳим дар бандарҳои мухталиф, сохта мешавад. Долонҳои иқтисодии “Чин-Покистон” ва 
“Бангладеш-Чин-Ҳиндустон-Мянма” бо пешбарии ташаббуси “Як камарбанд ва як роҳ” алоқамандии зич 

доранд. Бояд ҳамкорӣ миёни онҳоро рушду равнақ дод ва самараи зиёд ба даст овард. 
Калидвожањо: Як камарбанд – як роҳ, ташаббуси Чин, сиёсати хориљї, шоњроњи бањрї, шоњроњи 

абрешим, сохтор, хамкорї, амсилањо. 

 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Основные маршруты XXI века простираются от китайских морских портов через Южно-Китайское 
море до Индийского океана и затем в Европу, а также из китайских портов через Южно-Китайское море к 
южной части Тихого океана. На основных направлениях «Один пояс и один путь» будут построены 
континентальный мост между Европой и Азией, международные коридоры экономического сотрудничества 
«Китай-Монголия-Россия», «Китай-Центральная Азия-Западная Азия» и «Китай- Индуистский (Китай) ». 

http://www.rodon.org/polit-09100910494
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Они базируются на основных международных маршрутах с базами в ключевых городах и районах 
сотрудничества в ключевых коммерческих и экономических областях. На море строятся безопасные, 
бесперебойные и эффективные транспортные маршруты с ключевыми и важными точками в различных 
портах. Экономический коридор Китай-Пакистан и экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-
Мьянма тесно связаны с продвижением инициативы «Один пояс, один путь». Между ними необходимо 
развивать сотрудничество и добиваться больших результатов. 

Ключевые слова: один пояс - один путь, инициатива Китая, внешняя политика, морской шелковый путь, 
шелковый путь, структура, сотрудничество. 

 

MAIN ROADS OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT 

Major 21st century routes stretch from Chinese seaports across the South China Sea to the Indian Ocean and then to 

Europe, and from Chinese ports across the South China Sea to the South Pacific. A continental bridge between Europe and 

Asia, international corridors of economic cooperation “China-Mongolia-Russia”, “China-Central Asia-Western Asia” and 

“China-Hindu (China)” will be built on the main directions "One Belt and One Road". They are based on major international 

routes with bases in key cities and areas of cooperation in key commercial and economic areas. Safe, uninterrupted and 

efficient transport routes with key and important points in various ports are being built on the sea. The China-Pakistan 

Economic Corridor and the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor are closely linked to the promotion of the 

Belt and Road Initiative. It is necessary to develop cooperation between them and achieve great results. 

Keywords: one belt - one road, China's initiative, foreign policy, maritime silk road, silk road, structure, cooperation. 
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Special attention should be paid to the issue of the conflict of States and the clash of civilizations. 

It is believed that first of all, speaking about the problem of terrorism, it is necessary to turn to such a 

concept as civilization. It is important to emphasize the fact that this concept is inherently very broad, 

broader than the concept of the state. Therefore, for example, in one civilization, there may be several 

States, but there were cases, however, there were cases when in one state there were several civilizations: 

Yugoslavia and the USSR.  However, in a situation where civilizations are within the same country, they 

are subject to the same system and have a single unified way of life and mentality, and these civilizations 

do not have legal personal armed forces. A characteristic feature of civilization, which is part of one 

state, is often the fact that there are cases when it does not experience and does not touch the cultural 

and spiritual closeness with civilizations from its own state, but quite easily feels such closeness with 

other civilizations, from other States. Due to the growing pace of globalization, the borders between the 

countries have gradually become blurred, a comprehensive global economy, progressive means of 

communication and transport have been created. Some civilizations have succeeded in many ways and 

have come forward [1]. It should be emphasized that it is certain special civilizations that maintain 

contacts and connections within themselves without taking into account state sovereign borders that are 

the product of globalization. Moreover, based on this judgment, it is safe to consider the problem of 

terrorism in the context of conflicts (clashes) between civilizations, less between individual States. 

Civilization in its modern form, perhaps, is not a unique brainchild of globalization. Globalization has 

given birth to an equally beloved child - TNCs (transnational corporations), but TNCs, in turn, are 

fundamentally different from civilizations that grow on the religious factor.  TNCs must, in fact, be 

subject to international law arising from that law-international treaties and agreements, as well as the 

laws of the home country. Civilizations based on the religious factor are subject to religious dogmas. 

Civilization is much larger than a nation-state. But it is clear to cut off and say that civilization is a 

system; because in essence civilizations are not structured and clearly organized, and therefore do not 

have a governing body. The fact that civilization exists within the religious community, and developing 
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common worldviews, and spiritual hosts themselves systematizing regulatory functions. There is no 

doubt that civilizations based on religious grounds have a significant impact on the existing power, 

mentality, credo and conduct of a certain way of life of people. This type of civilization can easily dictate 

to the state authorities’ certain requirements, such as: to support extremists and terrorists, moreover, 

civilization can just simply intercept state power. (Iran is a Prime example.) It turns out that terrorism in 

these cases becomes a state policy. Maybe today many States have lost a number of significant functions, 

but, for example, the military component is still in the hands of States and this is extremely important in 

countering terrorism [1]. Civilizations, as well as States, are confined to certain borders, which are not 

always similar to the borders of countries. I believe that it is necessary to consider separately the problem 

of religion in today's globalizing society. This problem is very broad and immense, so I will briefly 

highlight only the most important for understanding [2, p.33]. Globalization of society, integration 

processes both economic, political and cultural, universal unification, perhaps, all these are objective 

processes of our time. The development and further spread of information technologies, transnational 

corporations, the formation of unified, integrated systems, both trade and financial, all this clearly 

demonstrates us the qualitative transformation, the radical transformation of our world into a multipolar, 

taking into account the evolution. These changes, according to Zhdanov N. V. [3], could not affect the 

spiritual component of society and its attitude to religion. Existing world religions (Christianity, Islam 

and Buddhism) are not able to contain novelty. Again, Zhdanov N. V. noted that in fact, these 

denominations and ideology just do not slope and do not lend themselves to globalization. However, the 

author does not explain why traditional denominations are not adapted to globalization. We believe that 

this judgment seems absolutely wrong, because in global processes and globalization, further discussion 

does not concern the global spread of one religion and the destruction of others. 

All religions have such features as, for example: rites, opposition of mind and faith, denial of 

personal relations of man with the divine, certain canons, belief in miracles. In addition, Zhdanov N. V. 

[3], believes that this leads to the rejection of religion as such that today many people have no religious 

worldview and come from morality.  In the context of globalization, the convergence of religions is quite 

possible, but only when the vast majority of people stop following religious beliefs and dogmas. 

Moreover, this will significantly affect the terrorist component, which in its modern form contains an 

ethno-religious meaning.  Globalization provides all the favorable conditions for the strengthening of 

terrorist organizations, and already the whole terrorist state of the IS. They, resorting to ideological 

values, history, customs and traditions skillfully managing human consciousness spread throughout their 

ideology with the help of such tools as the Internet, media, television, thereby gaining new followers. 

The common ideology brings new meaning to the way of thinking of followers of terrorist communities, 

which ensures the effective functioning of the terrorist gang and thus convene all fresh recruits. After 

analyzing the psychology of recruited people, scientists came to the conclusion that they have not found 

harmony, not being able to find themselves and their vocation in this world, feel disadvantaged and 

inferior and are very influenced by. Members of terrorist groups use special vocabulary, carry out various 

rituals together, exchange literature, receive material compensation from the center, study and train 

abroad. All of these measures greatly enhance the link between members of the terrorist gang. In 

addition, because of this complex recruit feel important, members of an influential and special 

international organization, have some important purpose. This example is something other than a 

terrorist instrument of group self-identification [1]. Artificially, Huntington's theory prepared the 

ideological ground and justification for the future confrontation with the Muslim countries of the middle 

East region with a view to deeper penetration into it and control over it [4, p.42]. In Huntington's theory, 

the contact of civilizations leads to their collision, which in principle contradicts the historical 

experience. For thousands of years, there has been and continues to be a certain interchange and 

interpenetration between different civilizations. A separate civilization, culture cannot live and exist 

throughout its life only at the expense of its internal sources, without exchanging and enriching as a 

result of intercultural contacts. As for the conflict, the "clash" of civilizations, first we need to consider 

the real causes of conflicts. The interests of individual States or blocs of different States determine 

international policy, that is, the determining factor is not religious affiliation or cultural, but real interests 

(for example, cooperation between the United States and Saudi Arabia). Moreover, in the course of 
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history, most conflicts and wars occurred between representatives of the same civilization – dynastic 

and colonial wars, the First and Second world wars… 

At the present time, the real causes of conflicts and confrontations between different faiths are 

mainly not religious differences, but quite banal reasons, first of all – competition for the possession and 

control of strategic resources. But, unfortunately, after its inception, conflicts are often disguised as 

religious slogans. Therefore, Huntington's theory of the "clash" of civilizations contributes to the 

misinterpretation of the real causes of conflict. This naturally complicates the recognition of the real 

causes and factors that lead to conflicts between different communities and States, which ultimately 

complicates the resolution of these conflicts [4, p.43]. Rapid population growth in Arab countries 

increases emigration to Western Europe. In turn, in an integrating Europe. In Italy, France and Germany, 

racist sentiments took an open form back in the 1990s; to say nothing of the situation that is now 

developing around migrants from Syria. EU countries are well aware of the threat posed by the flow of 

Muslim immigrants who rushed to Europe. All this play into the hands of Huntington's theory and only 

increases the degree of explosion of the situation [1]. 
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БАРХЎРДИ ТАМАДДУНЊО 

Дар мақолаи мазкур муаллиф баъзе масъалаҳои бархӯрди тамаддунҳоро баррасӣ кардааст. Муаллиф 

қайд мекунад, ки бояд ба проблемаи муноқишаи давлатҳо ва бархӯрди тамаддунҳо диққати махсус дода шавад. 

Чунин мешуморанд, ки пеш аз ҳама, дар бораи проблемаи терроризм сухан ронда, ба чунин мафҳум, ба 

монанди тамаддун муроҷиат кардан лозим аст. Таъкид кардани он муҳим аст, ки ин мафҳум моҳиятан хеле 

васеъ, њатто васеътар аз мафҳуми давлат аст. Аз ин рӯ, масалан, дар як тамаддун метавонад якчанд давлат 

вуҷуд дошта бошад, аммо ҳолатҳое буданд, ки дар як давлат якчанд тамаддун вуҷуд дошт: масалан, Югославия 

ва СССР. Аммо, дар вазъияте, ки тамаддунҳо дар дохили як кишвар ҳастанд, онҳо ба як низом итоат мекунанд 

ва тарзи ҳаёт ва менталитети муштарак доранд ва ин тамаддунҳо нерӯҳои ҳарбии қонунии шахсӣ надоранд. 

Хусусияти хоси тамаддуне, ки ба як давлат дохил мешавад, аксар вақт он аст, ки мавридҳое мешавад, ки он 

наздикии фарҳангӣ ва маънавиро бо тамаддунҳо аз давлати худ эҳсос намекунад ва ба онҳо намерасад, аммо 

чунин наздикиро бо тамаддунҳои дигар ба осонӣ эҳсос мекунад.  

Калидвожањо: тамаддун, низоъ, давлатдорӣ, ќаробати фарҳангӣ ва маънавӣ, терроризм, экстремизм. 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

В данной статье автор рассматривает некоторые вопросы столкновения цивилизаций. Автор отмечает, что 

особое внимание следует уделить проблеме конфликта государств и столкновения цивилизаций. Считается, что в 

первую очередь, говоря о проблеме терроризма, необходимо обратиться к такому понятию, как цивилизация. Важно 

подчеркнуть тот факт, что это понятие по своей сути очень широкое, шире, чем понятие государства. Поэтому, 

например, в одной цивилизации может быть несколько государств, но были случаи, когда в одном государстве было 

несколько цивилизаций: Югославия и СССР. Однако в ситуации, когда цивилизации находятся в пределах одной 

страны, они подчиняются одной системе и имеют единый образ жизни и менталитет, и эти цивилизации не имеют 

законных личных вооруженных сил. Характерной чертой цивилизации, входящей в одно государство, часто является 

то, что бывают случаи, когда она не испытывает и не касается культурной и духовной близости с цивилизациями из 

своего собственного государства, но довольно легко ощущает такую близость с другими цивилизациями других 

государств. 

Ключевые слова: цивилизация, конфликт, государство, культурная и духовная близость, терроризм, 

экстремизм. 

 

CIVILIZATIONAL CONFLICT 

In this article, the author examines some of the issues of the clash of civilizations. The author notes that special 

attention should be paid to the problem of the conflict of states and the clash of civilizations. It is believed that, first of all, 

speaking about the problem of terrorism, it is necessary to refer to such a concept as civilization. It is important to emphasize 

the fact that this concept is inherently very broad, broader than the concept of the state. Therefore, for example, in one 

civilization there can be several states, but there were cases when there were several civilizations in one state: Yugoslavia 

https://uchebnikfree.com/sotsialnaya-konfliktologiya_1346/tsivilizatsionnyie-konfliktyi-43527.html
https://uchebnikfree.com/sotsialnaya-konfliktologiya_1346/tsivilizatsionnyie-konfliktyi-43527.html
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and the USSR. However, in a situation where civilizations are within the same country, they are subject to the same system 

and have a common lifestyle and mentality, and these civilizations do not have legal personal military forces. A characteristic 

feature of a civilization that is part of one state is often the fact that there are times when it does not experience and does not 

touch cultural and spiritual closeness with civilizations from its own state, but quite easily feels such closeness with other 

civilizations of other states.  

Keywords: civilization, conflict, state, cultural and spiritual closeness, terrorism, extremism. 
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ТАШКИЛИ МУАССИСАҲОИ БОЙГОНИҲОИ МАҲАЛЛӢ ДАР РСФСР 
 

Раҳмонова Р. Сангалиев Х. Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ба ташкили бойгонии метрополияҳо дар худи моҳҳои аввали мавҷудияти Ҳокимияти 

Шӯравӣ диққати зиёд дода мешуд. Вазъи онҳо муддати тӯлонӣ вазнин  буд. Дар фармони 1 

июни соли 1918 нишон дода мешуд, ки дар бораи Сарраёсати корҳои бойгонӣ ва шӯъбаҳои 

минтақавии тобеи он низомнома бароварда мешавад. Аз ин ба чунин хулоса омадан мумкин 

буд, ки дар ин  соҳа баъдан шӯъбаҳои бойгонӣ ташкил карда мешаванд, ки бо роҳбарии 

онҳо бойгонии якчанд музофотро муттаҳид мекунанд. Ин хулосаро Саридораи корҳои 

бойгонӣ дар моҳҳои аввали мавҷудияташ бароварда буд. Дар моҳи июни соли 1918, 

Департаменти бойгонии вилояти Маскавро таъсис дода, Саридораи кори бойгонӣ 

масъулияти ташкили корҳои бойгониро дар 14 вилояти ҳамсояи Маскав ба ӯҳда гирифт ки 

онҳо чунинанд: Москва, Ярославл, Кострома, Владимир, Нижний Новгород, Пенза, 
Тамбов, Рязан, Тула, Калуга , Смоленск, Орёл, Курск ва Воронеж. 

Шӯъбаи асосии корҳои бойгонӣ, ки дар Петроград қарор дошт, инчунин ба ташкили 

бойгонӣ дар якчанд музофот бевосита назорат мекард. Дар Петроград ташкили 

Маъмурияти минтақавии бойгонӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки он мебоист корҳои 
бойгониро дар 11 вилоят: Архангелск, Северо-Двинская, Вологда, Олонетс, Вятка, 

Петроград, Новгород, Череповетс, Псков, Твер ва Витебск идора мекард. Ғайр аз он, дар 

Қазон, Перм, Саратов, Сибир ва ғайра таъсис додани шӯъбаҳои минтақавии бойгонӣ ба 

нақша гирифта шуда буд. Ҳодисаҳои ҷанги шаҳрвандӣ инро пешгирӣ карданд ва сипас 

Ҳукумати Шӯравӣ шакли дигари ташкили бойгонии маҳаллиро муқаррар кард. Дар баъзе 

музофотҳо, шӯъбаҳои маорифи халқи кумитаҳои иҷроия, мунтазир набудани низомномаи 
махсусро, ки мебоист дар асоси банди 10-уми фармони 1 июни соли 1918 интишор мешуд, 

ки ба дасти худ гирифтанд. Аммо шӯъбаҳои маорифи халқ аҳамияти фавқулоддаи 
бойгониро нодида мегирифтанд, алалхусус дар замоне, ки зарурияти фавран ба назар 

гирифтан ва андешидани чораҳои ҳифзи маводи бойгонӣ зарур буд. Онҳо ташкили корҳои 

бойгониро ба воҳидҳо ва шӯъбаҳои миёнаи низоми таҳсилоти губернаторї вогузор 

карданд, ки на ҳамеша ба ҳалли масъалаҳои корҳои бойгонӣ манфиатдор буданд ва барои 

расонидани таъсири зарурӣ ба дигар муассисаҳои шӯравӣ, ки гирифтани он биноҳо барои 

бойгонӣ, фондҳо барои интиқоли бойгонӣ вобастагӣ доранд. Масалан, дар вилояти 

Витебск бойгонӣ соли 1918 ба шӯъбаи бадеӣ ва меъмории шӯъбаи маорифи халқ, дар 

Владимир - ба шӯъбаи музейҳо ва ҳифзи санъат ва бостонӣ, дар Калуга - ба ҷамъияти 

омӯзиши осори бостонӣ ва ҳифзи ёдгориҳои бадеӣ, дар Маскав - комиссияи ҳифзи 

ёдгориҳои санъат ва қадим, дар Симбирск - бахши музей вогузор шудааст. Дар Самара 

комиссияи махсуси бойгонӣ ташкил карда шуд, ки ба ҳайати он устодони донишгоҳҳо ва 

шахсиятҳои ҷамъиятӣ таҳти роҳбарии мудири шӯъбаи маорифи халқ дохил шуданд. Дар ин 
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ҷо роҳи дурусти ташкили бойгонии вилоятӣ қайд карда шуд. Дар Тамбов низ дар назди 

шӯъбаи маорифи халқ зершӯъбаи махсуси бойгонии илмӣ ташкил карда шуд1. Дар аввали 

фаъолияти худ, СКА кӯшиш кард, ки ташкили бойгонии маҳаллиро ба зиммаи комиссияҳои 

бойгонии илмии музофотӣ гузорад, ки пас аз пирӯзии Инқилоби Октябр дар баъзе ҷойҳо 

боқӣ мондаанд. Бо як даврии махсус дар моҳи августи соли 1918, СКА ба комиссияҳои 

бойгонии олимони музофотӣ иттилоъ дод, ки ба маънои умумии фармони 1 июни 1918, онҳо 

ба тобеияти СКА гузаронида шудаанд ва бояд фаъолияти худро "бемайлон идома диҳанд", 

"Бо вуҷуди ин, дар ҳама чиз бо фармони қатъномаҳо розӣ шавед". Ин фаъолият бояд дар 

ҳифзи маводи бойгонии маҳаллӣ ва ташаккули фонди ягонаи бойгонӣ аз он ифода карда 

шавад. Барои ин кор ба комиссияҳо фонд ҷудо карда шудааст. 

Ҳамин тавр, дар соли 1918, СКА 7000 рубл баровард. Комиссияи бойгонии илмии 

Смоленск, 8125 - Владимирская, 10666 - Ярославл, 1600 - Курск ва ғайра. Аммо ҳамаи ин 

фаъолияти СКА ва шӯъбаҳои маорифи халқ мунтазам набуданд ва натавонистанд натиҷаи 

мусбат диҳанд. Давлати Шӯравӣ  бойгонии музофотӣ ва ноҳиявӣ кори ҳаррӯза ва  

мустақимро дар бораи ба қайд гирифтан, наҷот ва консентратсияи фондҳои бойгонӣ талаб 

мекард. Дар ҳар як маркази вилоят зарур буд, ки як шӯъбаи доимоамалкунандаи бойгонӣ 

таъсис дода шавад, ки бо такя ба салоҳияти Сарраёсати корҳои бойгонӣ корҳоро анҷом 

диҳад. То он даме, ки Ҳукумат масъалаи ташкили чунин муассисаҳоро ҳал кард, Сарраёсати 

корҳои бойгонӣ ба таъсиси як институти комиссарҳо дар шаҳрҳои музофотӣ шурӯъ кард. 

Нозири СКА ҳангоми тафтиши вазъи бойгонӣ дар вилоят, чун қоида, аз ҳисоби собиқ аъзои 

комиссияҳои олимони бойгонӣ, комиссари вилоятии Сарраёсати корҳои бойгониро таъин 

кард. Тамоми масъулият барои вазъи корҳои бойгонӣ дар вилоят ба зиммаи комиссар 

гузошта шудааст. Дастури Саридораи бойгонӣ комиссаронро, пеш аз ҳама, вазифадор кард, 

ки барои муайян кардани мавҷудияти тамоми фондҳои бойгонӣ, ки дар вилоят ҷойгиранд, 

ҳам тавассути фиристодани саволномаҳои шӯъбаи маълумотномадиҳӣ ва омори Саридораи 

бойгонӣ ба ҳамаи муассисаҳо ва ҳам тавассути санҷиши шахсӣ тадбирҳо андешанд. Дар 

баробари ин, комиссарҳо бояд ба ташкили ҳифзи бойгониҳои "бесоҳиб" ва хусусӣ диққати 

махсус медоданд. Бойгониҳои асосӣ комиссаронро вазифадор карданд, ки бо шӯъбаҳои 

вилоятии маорифи халқ, олимони комиссияҳои бойгонӣ ё дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ "бо 

мақсади сарфа, ҳифз ва омӯзиши бойгонӣ" робита дошта бошанд. Ба намояндагони 

ваколатдор аз ҳисоби аъзои ин ташкилотҳо тавсия дода шуд, ки таҳти роҳбарии онҳо 

шӯроҳои машваратӣ оид ба таҳия ва қабули чораҳо оид ба ҳифзи бойгонӣ ва комиссияҳои 

экспертизаи арзиши илмӣ ва амалии ҳуҷҷатҳо, сохтмон, нашри илмӣ созмон диҳанд. Тавре 

ки маълум аст, дастур ба онҳое равона карда шудааст, ки муассисаҳои бойгониро таъсис 

медиҳанд, ки пурра ба ташкилотҳои илмӣ ва ҷамъиятӣ дар шакли комиссияҳои бойгониии 

илмӣ, бостоншиносӣ, этнографӣ ва ғайра такя мекунанд. Аллакай дар охири соли 1918, 
вакилон дар 10 вилоят буданд: Ярославл, Владимир, Тамбов, Твер, Вологда, Пенза, Рязан, 

Самара, Смоленск ва Петрозаводск. Дар соли 1919 шумораи онҳо ба таври назаррас 
афзоиш ёфт.  Аммо, бояд гуфт, ки гарчанде ки идеяи таъсиси як муассисаи вакилони 

маҳаллӣ дар он шароит боиси эътирози ҷиддӣ шуда наметавонист, татбиқи он дар баъзе 

музофотҳо мусоидат накард. Ҳангоми таъини комиссарҳо, нозироти СКА ба собиқ аъзои 

комиссияҳои бойгонии илмии вилоят бартарӣ медод, ки аксарияти онҳо бо дастгоҳи кӯҳнаи 

бюрократии музофот алоқаманд буданд. Ин одамон, ки Револютсияи Октябрро бо ҳусни 

таваҷҷуҳ пешвоз гирифтанд ва дар вайрон кардани тадбирњои Њокимияти Шӯравӣ 

иштирок карданд, аз боварии муассисањои мањаллии партиявй ва Шӯравӣ баҳра бурда 

натавонистанд. Дар байни намояндагони СКА, масалан, собиқ пешвои ноҳиявии ашрофон, 

раиси ҷамъияти калисо-археологӣ, рӯҳониён ва ғайра буданд. Ин комиссарон аксар вақт 

дар алоҳидагӣ аз мақомоти маҳаллии Ҳокимияти Шӯравӣ амал мекарданд. Комиссарҳо аз 

эътимоди мақомоти маҳаллӣ баҳра нагирифта, барои хароҷоти муҷаҳҳаз кардани биноҳо 

барои бойгонӣ, барои мутамарказгардонии фондҳои бойгонӣ ва ҷалби кормандон фонд 

надоштанд. Ҳолати бойгонии маҳаллӣ зудтар таъсис додани муассисаҳои расмӣ, аз ҷониби 

қонун эътирофшудаи бойгониро тақозо мекард. СКА тавонист ба таъсиси чунин 
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муассисаҳо танҳо пас аз интишори фармони Шӯрои Комиссарони Халқ, ки 31 марти соли 

1919 бо имзои В.И.Ленин дар бораи тасдиқи "Низомнома дар бораи фондҳои бойгонии 

музофот" ба имзо расидааст, оғоз кунад. Тибқи ин Низомнома, ба Фонди ягонаи бойгонии 

музофотӣ "тамоми бойгонӣ ва идоракунии сабтҳо" -и воқеъ дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои 

музофотӣ шомиланд, ки тибқи фармони 1 июни 1918 дар тобеияти Сарраёсати корҳои 

бойгонӣ қарор доранд. Ба таркиби фонди бойгонии музофотӣ инчунин муваққатан дигар 

фондҳои бойгониро дохил кардан мумкин аст, ки бо ҳар сабабе, ки дар қаламрави ин вилоят 

ба анҷом расида бошанд. Ин ба фондҳои бойгонӣ мансуб аст, ки дар давраи Ҷанги Якуми 

Ҷаҳонӣ дар вилоятҳои марказии Русия аз қаламрави Лаҳистон, Беларуссия, Литва, Эстония, 

Латвия, Украина ва баъзе вилоятҳои ғарбии Русия ба миқдори зиёд кӯчонида шуда буданд 

ва аксар вақт дар бойгонии музофотӣ нигоҳ дошта мешуданд. Низомнома вобаста ба 

шароити маҳаллӣ имконияти муттаҳид кардани фондҳои бойгонии якчанд музофотро 

пешбинӣ мекунад. Алоқа бо муассисаҳои шӯравии маҳаллӣ, ташкилотҳои илмӣ ва 

ҷамъиятӣ тавассути таъсиси як шӯро дар назди роҳбари фонди бойгонии вилоят, иборат аз 

мудирони шӯъбаҳои фонди бойгонӣ, намояндагони олимон ва ҷамъиятҳои омӯзгорӣ, 

китобхонаҳо ва музейҳо ва аз шӯъба амалӣ карда мешуд. Рӯйхати муассисаҳое, ки 

намояндагони онҳо ба шӯро шомиланд, аз ҷониби СКА тасдиқ карда мешуд. Шӯро масъули 

баррасии масоили сохтмони бойгонии музофотӣ ва тадобири муҳимтарин барои ҳифз ва 

фармоиши фондҳои бойгонӣ буд.  
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ТАШКИЛИ МУАССИСАҲОИ БОЙГОНИҲОИ МАҲАЛЛӢ ДАР РСФСР 

Дар мақола доир ба тарзи ташкили муассисаҳои бойгониҳои маҳаллӣ дар РСФСР маълумот дода 

мешавад. Дар моҳи июни соли 1918, Департаменти бойгонии вилояти Маскавро таъсис дода, Саридораи кори 

бойгонӣ масъулияти ташкили корҳои бойгониро дар 14 вилояти ҳамсояи Маскав ба ӯҳда гирифт ки онҳо 
чунинанд: Москва, Ярославл, Кострома, Владимир, Нижний Новгород, Пенза, Тамбов, Рязан, Тула, Калуга , 

Смоленск, Орёл, Курск ва Воронеж. Шӯъбаи асосии корҳои бойгонӣ, ки дар Петроград қарор дошт, инчунин 

ба ташкили бойгонӣ дар якчанд музофот бевосита назорат мекард. Дар Петроград ташкили Маъмурияти 

минтақавии бойгонӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки он мебоист корҳои бойгониро дар 11 вилоят: Архангелск, 
Северо-Двинская, Вологда, Олонетс, Вятка, Петроград, Новгород, Череповетс, Псков, Твер ва Витебск идора 

мекард. Ғайр аз он, дар Қазон, Перм, Саратов, Сибир ва ғайра таъсис додани шӯъбаҳои минтақавии бойгонӣ 

ба нақша гирифта шуда буд. Ҳодисаҳои ҷанги шаҳрвандӣ инро пешгирӣ карданд ва сипас Ҳукумати Шӯравӣ 

шакли дигари ташкили бойгонии маҳаллиро муқаррар кард. 

Калидвожаҳо: Нигоҳдории ҳуҷҷатҳо, ташкили бойгонӣ, Ҳукумати Шӯравӣ,  фармон, бойгонии давлатӣ, 

бойгонии идоравӣ, бойгониҳои шӯравӣ,   фондҳо  ИҶШС, маорифи халқ,  Петроград, вилоят, ҷанги 

шаҳрвандӣ. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РСФСР 
В статье представлена информация об организации локальных архивов в РСФСР. В июне 1918 года 

было создано Московское областное архивное управление, в ведение Главного архивного управления 
которой входила организация архивной работы в 14 соседних Московских областях: Москве, Ярославле, 
Костроме, Владимире, Нижнем Новгороде, Пензе, Тамбове, Рязани, Туле, Калуге. , Смоленск, Орел, Курск и 
Воронеж. Главное управление архивного дела, расположенное в Петрограде, также непосредственно 
контролировало организацию архивов в нескольких губерниях. В Петрограде планировалось создать 
областное архивное управление, которое будет управлять архивами в 11 областях: Архангельской, Северо-
Двинской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Петроградской, Новгородской, Череповецкой, Псковской, 
Тверской и Витебской. Кроме того, планировалось создание региональных архивов в Казани, Перми, 
Саратове, Сибири и других. События гражданской войны предотвратили это, и тогда Советское 
правительство учредило другую форму организации местных архивов.  

Ключевые слова: хранение документов, архивная организация, Советское правительство, 
постановление, государственный архив, ведомственный архив, советские архивы, фонды СССР, народное 
образование, Петроград, область, гражданская война.  
 

ORGANIZATION OF LOCAL ARCHIVES IN THE USSR  
The article provides information about organizing local archives in the USSR. In June 1918, the Moscow 

Regional Archives Department was established, and the Main Archives Department was responsible for organizing 
archival work in 14 neighboring Moscow regions: Moscow, Yaroslavl, Kostroma, Vladimir, Nizhny Novgorod, 
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Penza, Tambov, Ryazan, Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Kursk and Voronezh. The main department of archival 
affairs, located in Petrograd, also directly supervised the organization of archives in several provinces. In Petrograd, 
there were plans to establish a regional archival administration, which would manage archives in 11 regions: 
Arkhangelsk, Severo-Dvinskaya, Vologda, Olonets, Vyatka, Petrograd, Novgorod, Cherepovets, Pskov, Tver and 
Vitebsk. In addition, it was planned to establish regional archive departments in Kazan, Perm, Saratov, Siberia and 
others. The events of the civil war prevented this, and then the Soviet Government established another form of local 
archive organization.  

Keywords: Document storage, archive organization, Soviet Government, decree, state archive, departmental 
archive, Soviet archives, USSR funds, public education, Petrograd, region, civil war.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Раджабов Д.А. 

Национальная Академия Наук Республики Таджикистан 

 

Роль НПО, включивших в свою деятельность природоохранные мероприятия 

Для анализа неправительственных международных организаций, целью которых 

являются природоохранные мероприятия, требуется в первую очередь определить такие 

организации. Принимая во внимание, что таких организаций на данный момент достаточно 

много, мы рассмотрим основные организации в этой области. Далее, перечисляя данные 

организации, мы рассмотрим их позитивный вклад в природоохранные мероприятия и в 

некоторых случаях критику данных организаций с позиции средств массовой информации и 

др. субъектов.  

1. Первой в данном направлении стоит отметить организацию ЮНЕСКО (ООН в 

сфере образования, культуры и науки), которая была создана 16 ноября 1945 г. в Лондоне. С 

начала своего основания и деятельности организация поддержала научные инициативы 

и социальные природоохранительные проекты. 

Наиболее популярным природоохранительным течением в работе 

ЮНЕСКО считается научная программа «Человек и биосфера», изданная в 1970 г. на 

XVI Главной конференции данного специализированного учреждения. Для осуществления 

программы в данный момент уже начали работу примерно 100 государств. Но организация в 

2011 году была раскритикована по причине ошибки программиста. Из-за его халатности в 

свободном доступе оказались анкеты большинства пользователей и данные сотрудников 

организации, в том числе информация об их заработной плате и персональные данные. В этом 

же году решение организации о принятии Палестины как полноправного члена было не только 

раскритиковано по причине того, что Палестина не является членом ООН, но и такие 

государства как США, Австралия, Польша, Канада и Израиль приостановили финансирование 

ЮНЕСКО на некоторое время. Так же газета «Маарив» приводила примеры того, как ЮНЕСКО 

и ранее проводила антиизраильскую и антиеврейскую политику.  

2. Другая организация - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН) была образована 16 октября 1945 г. в Риме. Она занимается 

проблемами продовольственных ресурсов и формированием сельского хозяйства с целью 

улучшения уровня жизни населения. Особый интерес организации концентрируется на охране 

и разумном применении земли, водных ресурсов, лесов и другой растительности, флоры и 
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фауны океанов и морей. ФАО принимает участие в исполнении более ста видах 

природоохранных проектах на глобальном, региональном и государственном уровне. На 

данный момент критики в адрес данной организации не замечается.  

3. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) сформирована 22 июля 

1946 г. Основная её задача – решение основных международных проблем в области 

здравоохранения населения земли. ВОЗ реализовывает 

получение и продвижение природоохранной информации, сопряженной со службой 

охраны здоровья людей, принимает 

участие в научных работах, проявляет техническую поддержку, реализовывает мировой контр

оль экологического состояния окружающей среды. Критики в адрес данной организации 

довольно много, в основном она содержится в обеспечении неактуальной информацией, 

обеспечении секретности данных об радиоактивных веществах совместно с МАГАТЕ и 

неэффективным использованием финансовых средств для обеспечения своей деятельности.  

4. ВМО (Всемирная метеорологическая организация) основана в 1951 г. 

Экологические функции организации объединены, в первую очередь, с глобальным 

анализом окружающей среды. ВМО выполняет мероприятия согласно оценке загрязнения 

атмосферы разными элементами из различных источников, оценку 

трансграничного перенесения загрязняющих элементов, их глобального распространения 

в нижних слоях атмосферы и исследования влияния на озоновый слой Земли (надо все 

выровнять по ширине без пробелов, я не могу и такие места еще есть). Критика данной 

организации состоит в том, что такие страны как Россия, Китай и Индия обвиняют организацию 

в косвенном увеличении и уменьшении данных о странах загрязнителях и странах 

поглотителях вредных выбросов в атмосферу. Помимо учреждений, вступающих в систему 

ООН, функционируют международные региональные организации по вопросам окружающей 

среды. Обострение отношений данных организаций с нынешним обществом, никак не могло 

остаться незамеченным со стороны межправительственных областных организаций. 

Подобные компании, расширившие собственную зону ответственности и включившиеся 

в международное природ защитное сотрудничество, внесли свой неоценимый вклад 

в разработку сфер сбережения естественных природных условий и предоставления 

оптимального применения естественных ресурсов, в том числе обеспечения 

мероприятий правового характера. На сегодняшний день насчитывается более 

чем 500 неправительственных международных организаций, включающих в свою 

деятельность природоохранные работы. Но основная значимость из числа данных 

учреждений принадлежит не очень большому количеству специальных и показавших себя с 

большой активностью учреждений, такие как Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов (М.С.О.П), Всемирный фонд охраны дикой живой природы, а также 

международное экологическое движение «Greenpeace».  

5. Гринпис — это интернациональная, социальная, природозащитная организация, 

основанная в Ванкувере, Канада 15 сентября 1971 г. Основной целью данной компании 

считается разрешение массовых природоохранных проблем, с привлечением интереса 

населения и властей. Гринпис осуществляет свою работу только лишь за счёт пожертвований 

приверженцев и принципиально не берет на себя экономическую помощь с муниципальных 

властей, общественно-политических партий и бизнес учреждений. Гринпис выступает против 

насилия в различных его проявлениях, все без исключения акции никак не получают 

практически никаких форм принуждения в виде способа свершения собственных целей. 

Организация  подвергалась критике за необъективные заявления о ГМО( генно-

модифицированных организмах),более 120 Нобелевских лауреатов подписали письмо с 

призывом к Greenpeace прекратить борьбу с генетически модифицированными 

организмами ГМО.[1, c. 1-2] Так, например, организация защищая себя заявляла что: «Как 

только какая-либо экологическая организация прижимает хвост богатой или политически 

прикрытой структуре, тут же идет ответная реакция в виде порции лжи в СМИ. Интересный 

факт — часто это те же самые СМИ, которые до и после скандала размещают у себя материалы 

самого положительного содержания.» [2, c. 1] 
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6. Всемирный фонд дикой природы (WWF) – данная организация 

является международной социально свободной, функционирует 

в области сбережения, исследования и возобновления естественной среды. 

В этой компании подобно целому сообществу 

насчитывается более 5 млн приверженцев, функционирует она в более 

чем 90 государствах и имеет приблизительно 1 300 природозащитных планов. 

Миссией Всемирного фонда дикой природы считается устранение возрастающей деградации 

естественной среды земли и стабильное сосуществование человека 

с природой. Основной целью считается поддержка биомногообразия в мире. Критика этой 

организации состоит в том, что она проявляет двойные стандарты так например в 2011 году 

Всемирный фонд дикой природы объявил о создании общественной кампании, направленной 

на недопущение разливов нефти в российском секторе Арктики [3, c.1-2], примечательным 

является то что это заявление прозвучало в тот же день, когда «Роснефть» и американская 

компания «ExxonMobil» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве [4, c. 1], в то 

время как  предыдущее соглашение «Роснефти» с английской «BP», о котором было объявлено 

раньше[5, c. 1-3], протестов у природоохранной организации не вызывало.  

7. Международный социально-экологический союз 

(МСоЭС)- данная интернациональная экологическая организация была сформирована в 

декабре 1988 года. На этот период в МСоЭС насчитывается не 

менее 10 тыс. человек с 17 государств. 

Главной целью формирования МСоЭС – считается объединение  абсолютно всех не 

равнодушных людей о судьбе Планеты Земля, и с её природой и цивилизацией, 

с её общественностью и с новым поколением. Критики в адрес данного союза не наблюдается. 

8. Международное предприятие "Беллона" (Bellona) 

– интернациональное природоохранное объединение. 

Центральный кабинет компании располагается в Норвегии в городе Осло. В конце 1980 года 

«Беллона» приобрела большую популярность из-за зрелищных акций, которые были 

организованны против промышленных организаций, которые в свою очередь неофициально 

обвинялись в экологических преступлениях. За 20 лет своей деятельности организация стала 

известна как экологическая организация в сфере экспертной оценки. Главной целью 

организации является защита окружающей среды, борьба с угрозами здоровью населения, 

негативными экологическими проявлениями и вызываемыми загрязнениями, а также борьба со 

стратегиями мирового экономического развития, которые могут иметь негативное влияние на 

экологию.  

9. Международный Зеленый Крест (GCI) – это экологическая организация, 

основанная экс советским лидером Михаилом Горбачевым в 1993 году, после саммита, 

посвященного природному развитию в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Международный Зеленый 

Крест - негосударственная и некоммерческая организация, целью которой является обеспечение 

устойчивого экологического развития и ограждение от влияния цивилизации на окружающую 

среду. Принимая во внимание, что функционирующее экологическое 

законодательство  включает конкретные природоохранные условия к видам хозяйственной 

деятельности, в том числе к недропользованию, и, кроме того, включает правила 

природопользования, в частности, с 

целью изготовления эмиссий вредных элементов в окружающую среду, то целесообразным 

является 

необходимость прибегнуть к позитивной иностранной практике согласно утверждению, 

идентификации, оценке и 

управлению природоохранными рисками. Неплохим примером в данном процессе способен 

стать Английский пример природоохранного менеджмента (BS 7750), введенного в действие в 

1992 году и ставшего основой для разработки и реализации похожей системы Европейских 

стандартов (EMAS). Исходя из данных этого документа, можно утверждать, что основой 

деятельности по определению, а также оценке экологических рисков является 

формирование надежной и регулярно пополняемой информативной базы, что состоит из: 
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- Базы экологических эффектов;  

- Базы источников природоохранных рисков;  

- Определения опасности природоохранных рисков и определения ранга природоохранных 

рисков. 

В данные рекомендации входят главные признаки природоохранных 

рисков, объединенных с угрозами здоровью, существованию 

людей и состоянию среды обитания, они перечислены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Главные свойства экологических рисков, связанных с опасностью здоровью 

людей и состоянию среды обитания 

Категория Для населения Для среды обитания 

Характер воздействия 

источника опасности 

Постоянный 

Единичный 

Постоянный 

Единичный 

Группы риска 

Население определенной 

территории 

Персонал организации 

 

Время действия 

Краткосрочное 

Среднесрочное 

Длительное 

Краткосрочное 

Среднесрочное 

Длительное 

Итоги действия 

По степени тяжести: 

смерть, 

травма, болезнь и т. п. 

По времени: 

срочные 

отдаленные 

По 

распространению: 

Местные 

Региональные 

Мировые 

Продолжительность: 

Краткосрочное 

Среднесрочное 

Длительное 

 

 

Таблица демонстрирует,как экологические риски, связанные с угрозойдля здоровья и существов

ания людей, с одной стороны, и опасность состояния сферы обитания, с другой выражаются 

как равными, так и разными свойствами. И те и другие опасности имеют все 

шансы осуществляться с источников постоянного либо единовременного воздействия.  

Новые тенденции в процессе принятия решений международным сообществом по вопросам 

устойчивого развития официально начались с Конференции ООН 1972 года по проблемам 

окружающей среды, организованной Организацией Объединенных Наций. Представители более 

250 неправительственных организаций посетили Стокгольмскую Конференцию, представляя 

основные регионы мира, объединённые общими ценностями, знанием и интересами. На 

конференции участвовали технические эксперты НПО (неправительственных организаций), 

которым помогали разработать правила и нормы для их участия, на пленарных заседаниях, 

заседаниях комитетов, и нескольких параллельных форумов, разработанных, чтобы ускорить их 

объединение друг с другом. Исследователь Виллетс в 1996 году, вспоминая о событиях того 

времени, рассматривал Стокгольмскую Конференцию как событие водораздела для участников 

НПО в глобальном управлении, при этом отмечая: «государства замедлили устойчивую 

либерализацию системного появления НПО на следующие два десятилетия.» [6, c. 1–22]  

Начиная со Стокгольма, участие НПО в международном процессе принятия решений было 

связано с проблемами окружающей среды и устойчивым развитием, так как позже 

демонстрируется их участие в последующих двух глобальных конференциях. Более 1,400 НПО 

были аккредитованы в 1992 на Конференцию Организации Объединенных Наций по развитию 

окружающей среды в Рио-де-Жанейро и более 25,000 человек из 167 стран участвовали на 
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параллельном Глобальном Форуме, где НПО согласовывали альтернативу соглашений и 

занимались их обширными распространением. Одним из самых больших достижений 

Конференции в Рио была Программа 21- план действий относительно устойчивого развития в 

двадцать первом веке, который признал НПО как партнеров в глобальных изменениях, 

способствовавших устойчивому развитию. В 2002г., более 3,200 организаций были 

аккредитованы на Всемирный Саммит высшего уровня по устойчивому развитию в 

Йоханнесбурге, где на НПО возлагалась центральное роль в создании партнерства для 

устойчивого развития. [7, c. 1–18] Значительное увеличение числа НПО за прошлый век был 

хорошо задокументирован, так как становилось понятным, что эти организации все больше и 

больше будут участвовать в международных политических процессах. С академической точки 

зрения интересной является роль этих «акторов» в глобальной экологической политике, которая 

носит нарастающий характер с начала 1990-х годов. Увеличение рядов НПО указывает на то, что 

они влияют на решения правительств в разработке внутренней политики, которые направлены в 

свою очередь на защиту природных ресурсов в соответствии с международными соглашениями. 

[см. там же, c. 2] Несмотря на возрастающие доказательства, НПО важны для глобальной 

экологической политики, но вопрос при каких условиях НПО обычно необходимы 

международному сообществу, остается без ответа. К этой же тематике относится вопрос о сфере 

экологических международных переговоров. Мы утверждаем, что увеличение участия НПО в 

политических процессах отражают изменения в природе дипломатии и в мировой политике. 

Альтернативой, как утверждает [см. там же, c. 7–8], стала «дипломатия, которая лучше понята с 

точки зрения представления, дипломаты - актеры, которые действуют от имени определенного 

круга лиц. Мы считаем, что определение Шарп лучше охватывает действительность 

многосторонних переговоров об окружающей среде и стабильном развитии. Поскольку вклад в 

данную тематику демонстрирует, международные экологические переговоры, то данное 

утверждение не может быть принято с точки зрения межгосударственной дипломатии. Скорее 

эти процессы вовлекают бесчисленные лица, представляющие различные интересы. [см. там же] 

«На многосторонних переговорах об окружающей среде и устойчивом развитии представители 

НПО действуют как дипломаты, которые, в отличие от правительственных дипломатов, 

представляют интересы определенных групп, не связанных одной территорией, но 

объединенных общими ценностями, знанием, и интересом.» [см. там же, c. 10]. Искусство 

дипломатов НПО была настолько популярна, что её рассматривали как очень эффективной в 

сравнении с государственной дипломатией. Они часто акцентировали свое внимание на 

неофициальные визиты и действуя, например, так: оказывали высокий уровень гостеприимства 

посетителям или участвовали в культурных обменах или научных встречах. [см. там же, c. 13] 

Вскоре после того, как исследователи проекта начали развивать тематические 

исследования, чтобы проверить и усовершенствовать структуру как инструмент для оценки 

влияния НПО и для начала обсуждения создания условий, факторов и форм влияния НПО на 

международные политические процессы. Примеры для исследования были отобраны на основе 

доступности и интереса ученых к значительным предварительным данным о дипломатии НПО в 

международных экологических переговорах.  Следующие три явления (изменение климата, 

биологическая безопасность, и опустынивание), исследуют только в рамках переговоров по 

соглашению на довольно короткий период времени. Другие два случая (охота на китов и леса) 

анализируются в ряде переговоров относительно указанной проблемы в период не менее 

десятилетия или больше, что не редкость для установленных контекстов. [см. там же, c. 13–14]   

Последние два явления обеспечивают возможность рассмотреть, как влияние НПО изменяется 

со временем, посредством проведения дипломатических переговоров и участия в форумах или 

переговоров на других уровнях. Переговоры приводят к первоначальным и пост соглашениям.  

Примером этого в большой степени может послужить нацеленность НПО на проблемы 

природных ресурсов и борьбы с загрязнением. Однако с точки зрения второй цели есть 

ограничения в выявлении ряда условий, обуславливающих деятельность дипломатов в НПО, 

того, как они влияют на переговоры.  Для выявления их влияния нами использован другой 

подход, посредством которого каждое из явлений индуктивно выявляет свои ключевые факторы 

создания условий для переговоров НПО с международным сообществом, что позволяет 
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ограничить деятельность дипломатов НПО, а также влиять на международные переговоры, 

касающиеся и других областей международной политики. Для подтверждения нашей гипотезы 

мы рассмотрели восемь значимых факторов этой области. Наши примеры акцентируются на 

исследование экологических НПО (ЭНПО). Анализ встречи Ассоциации международных 

исследований, содержащий ряд полезных рекомендаций от действующих академиков, дает нам 

возможность на практике рассмотреть деятельность ЭНПО.  В августе 2003г. на семинаре в 

г.Стокгольм (Швеция), где собрались участники исследований деятельности ЭНПО и сами 

действующие лоббисты этих организаций, исследователями был отмечен их обширный опыт в 

процессе ведения переговоров. Анализ результатов Стокгольмского семинара обеспечил 

возможность проведения исследований о влиянии НПО на международные переговоры, 

применяя фактический опыт дипломатов НПО. [см. там же, c. 16] Аналитиками были 

предложены концептуальные понятия, которые ранее не были доступны исследователям. Как 

отмечается в рекомендациях по исследованию, посредством диалога участники исследований и 

дипломаты получили взаимно-необходимый опыт для понимания друг друга. Несмотря на 

большое количество доказательств того, что ЭНПО имеют значительное влияние в 

экологической глобальной политике, вопрос о том, каковы условия их давления на 

международную политику, остается без ответа. Определенно, трудно извлечь общие уроки о 

роли дипломатии НПО на международных переговорах относительно окружающей среды и 

устойчивого развития, так как в имеющейся литературе наблюдается недостаток информации и 

исследований по данному вопросу. [см. там же]  

Исследователи проблем НПО и ЭНПО должны использовать многогранное представление 

о роли НПО на международной арене. Прогрессом данной работы в нашем понимании послужат 

условия влияния НПО (ЭНПО) на международные экологические переговоры, которые в свою 

очередь зависят от большего понимания того, что мы подразумеваем под влиянием НПО и какое 

определение можно дать их влиянию. Определение этого влияния имеет последствия для 

международного политического процесса. Кроме того, отсутствие последовательности в типах 

доказательств раньше указывало на влияние НПО на международные экологические переговоры 

[см. там же, c. 2], которые сейчас препятствуют сравнению роли дипломатов НПО. Другая 

проблема, связана с отказом определить влияние НПО, так как при представлении доказательств 

отсутствуют соответствующие полномочия и выработанные меры для влияния на НПО 

международным сообществом. Если дипломаты НПО действительно имеют влияние на 

международные экологические переговоры, тогда должна быть возможность наблюдать эффекты 

этого процесса. Ученые-экологи  часто полагаются на доказательства относительно деятельности 

НПО (например, лоббирование, представляя информацию о проектах для  решения 

посредниками, которые находятся  на особом положении в организациях), их доступ к 

переговорам (например, число участников НПО, присутствующих на переговорах и правилах их 

участия) или на ресурсы НПО (например, их знания о финансовых активах государств, частных 

компаний и объединений, число сторонников проведения переговоров). Однако эти типы 

доказательств, прежде всего, говорят нам о том, как НПО участвуют в международных 

экологических переговорах, но не дают нам информации об их влиянии и последующих 

эффектах. [см. там же, c. 17]   

Большинство исследований не доходит до стадии разработки причин и связей между 

деятельностью НПО и результатами их целенаправленных действий.  В сумме прогресс 

понимания, при каких условиях деятельность НПО имеет значение, может быть достигнут 

посредством признания того, что политическая арена является для них хорошим условием для 

развертывания своей деятельности. НПО работают, разрабатывая процессы и условия, при 

которых их переговорщики могут повлиять на многосторонние экологические переговоры. Далее 

теоретическое развитие роли НПО в глобальной экологической политике предлагает 

аналитическую структуру для оценки их влияния в одной из сфер деятельности — 

международных экологических переговорах. Структура, принимающая во внимание эффект 

воздействия дипломатов НПО (ЭНПО) на процессы переговоров и на их результаты, 

обеспечивает основание для проведения систематического, сравнительного анализа, 

позволяющего нам предъявить некоторые доказательства об условиях, при которых имеют 
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влияние НПО. [см. там же]. Международные переговоры - политическая арена, на которой НПО 

пытаются сформировать определенные политические отношения к окружающей среде и 

стабильному развитию. Другие арены включают (список возможностей для НПО): создание 

внутренней политики, формирование глобального гражданского общества, принятие решения 

частных акторов политики (например, корпораций). Наряду с тем, что деятельность НПО на всех 

этих политических аренах может иметь последствия для глобального управления окружающей 

средой и устойчивым развитием, мы утверждаем, что каждая из этих арен, в будущем может 

включать различные движущие политические силы, которые в свою очередь, формируют 

способы, которыми НПО устанавливают свои цели. Они преследуют стратегии, используемые 

ими и возможности для достижения своих собственных целей. К сожалению, большая часть 

имеющейся литературы имеет тенденцию рассматривать исследования, связанные с НПО в 

области окружающей среды и устойчивого развития, как единственный источник исследований, 

не различая используемый ими разнообразный арсенал возможностей и арены деятельности. 

Совершенно очевидно, что НПО могут быть центральными действующими лицами в процессе 

развития глобального гражданского общества. Ученым необходимо использовать свое 

многогранное представление о роли НПО и арен, на которых они участвуют в мировой политике. 

[см. там же, c. 2]. Для международной политики было бы также крайне полезно установить, 

влияют ли НПО на переговорные процессы, и если да, то почему. Цель анализа этого вопроса 

состоит в том, чтобы лучше понять движущие силы на международной арене и на 

международных экологических переговорах. Мы исследуем переговоры, нацеленные на 

создание новых соглашений, обрисовывающих в общих чертах принципы, обязательства и 

процедуры принятия решений, а также переговоры по предварительным соглашениям, которые 

относятся к вопросам внедрения и возможных проявлений конфликтных ситуаций, возникающих 

в соответствии с существующим соглашением. [см. там же, c. 15]   

Международные переговоры – это особенно интересный процесс, в ходе которого можно 

рассмотреть влияние НПО/ЭНПО, так как они в основном представляют определенные 

государства. Как заявляют члены ООН, страны имеют формальную власть в принятии решений 

во время международных переговоров. [см. там же, c. 9] Они устанавливают правила, согласно 

которым природа такого участия выражается, например, через формальное вмешательство или 

непосредственное привлечение к обсуждению законодательного органа). В конечном счете это 

заявление носит характер голосования относительно принятия конкретного решения. Таким 

образом, результаты влияния НПО на международные экологические переговоры представляют 

собой интересную эмпирическую загадку, сопряженную с высокой степенью непредсказуемости. 

Таким образом, в данном разделе нашей дипломной работы мы охватили анализом сущность 

НПО, принимающих активное участие в международных переговорах с целью оказания на них 

определенного влияния. Многие НПО присутствуют на переговорах, чтобы использовать в своих 

интересах возможности общения с другими НПО и установления контактов с ними через 

Интернет. При этом развитие таких сетей может иметь существенные последствия для 

глобальной экологической политики. [см. там же, c. 13] Кроме того, НПО могут влиять на 

процесс переговоров во время формальных межсессионных мероприятий через свои внутренние 

каналы или с помощью более неофициальных мер. Поэтому при оценке влияния дипломатов 

НПО/ЭНПО на международные переговоры мы считаем полезным дальнейшее исследование их 

деятельности, имеющей отношение к многосторонним переговорам, а не только той 

деятельности, которая осуществляется во время официальных двухнедельных сессий. На 

политической арене международных переговоров динамика формируется на базе фактов, 

которые имеют место быть на разных уровнях, включая внутренний уровень НПО. [см. там же, 

c. 12]. По данным общественно-социологических организаций в Таджикистане первые 

организации по охране окружающей среды появились во второй половине 20-го века. В период 

“развитого социализма” проблемы окружающей среды в политической повестке дня не были 

актуальными. После того как экологические проблемы приобрели актуальность, появились 

первые структурированные организации данного направления, которые в начальный период 

дублировали деятельность государственных органов, но тем не менее экологические проблемы 

не находили своего практического разрешения. Как отмечает ученый Аманбаев А.С., «Несмотря 
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на демократический подъем 1985–91 гг., в тот период государство было единственным 

собственником природных ресурсов общества и контролером их “рационального” 

использования.  Так как, в данной работе, рассматривается вопрос появления многочисленных 

экологических неправительственных организаций (ЭНПО) после распада Советского Союза, то 

является необходимым обосновать их появление. Теория пост колониализма используется для 

рассмотрения вопроса о выраженной национальной идентичности среди постсоветских 

республик как результат подавления национальной идентичности и религии в советское время, 

что согласуется с терминологией «двойной ассимиляции». [8, c. 201–205] Соответственно, 

экологические и другие социальные движения в этот период только начали бороться за право 

политического голоса, за право быть субъектом действия на национальной политической арене.  

В странах Центральной Азии наиболее активными экологическими движениями являлись 

«Невада-Семипалатинск» международное антиядерное движение, движение «Улытау», и 

общественное движение «Нарын» в Казахстане.  В случае Таджикистана это имело форму 

смешения религиозных и националистических движений против бывшей советской власти. 

Такие движения, как Невада-Семипалатинск в Казахстане, Бирлик в Узбекистане и 

популяризация «Манкурта» Чингиза Айтматова в Кыргызстане, появление подобных движений 

и партий подтверждают теорию пост колониализма. [9, c. 4–5]. Тем не менее сконструированные 

идентичности государств могут меняться со временем, тем самым трансформируя природу 

международной системы. Данная работа одобряет предположение Сибрука о том, что временной 

разрыв варьируется от идей в определённом периоде времени, в данном случае, с одной стороны 

это Советский союз в качестве наднационального образования, подавляющего национальную 

идентичность, с другой стороны это международные неправительственные экологические 

организации, которые появились, после распада СССР, подтверждает данную концепцию. Таким 

образом, идеи, к которым придерживаются страны, являются основными движущими силами 

институциональных изменений в международной среде. Вышеприведённое обсуждение также 

показывает, что государства в рамках конструктивизма должны придерживаться 

международного права во время споров, а не временных норм и ценностей, которые актуальны в 

тот или иной период времени. Аналогичным образом, парадигма конструктивизма обеспечивает 

достаточную основу для анализа национализма как «социально сконструированного» вопроса. 

[10, c. 717–720] Попытка советского руководства трансформировать характер кочевого образа 

жизни людей, например в Кыргызстане, к вынужденному переходу на оседлый и 

сельскохозяйственный образ жизни, привел к многочисленным конфликтам в Исфаринском и 

Баткенском районах. [11, c. 9] В данных районах нехватка ресурсов, является одной из причин 

конфликтов среди населения. Исходя из теорий международных отношений А.Мурзакулова в 

своем исследовании опирается на аргументы двух основных школ, которые определяют роль 

природных ресурсов в качестве основной движущей силы в конфликтах между сообществами 

или группами населения. Ссылаясь на теоретическую основу школы Мальтузианства, она 

объясняет, что демографическое давление на землю с ростом уровня бедности, деградацией 

окружающей среды наряду с несправедливым управлением или распределением средств 

правовой защиты приводит к росту напряженности. [12, c. 8–9] Но эскалация конфликтов также 

может происходить на территориях с обилием природных ресурсов. Однако другой подход, 

примененный Мурзакуловой, предполагает, что конфликт из-за возобновляемого вида ресурса, 

как вода, не может привести к большим столкновениям. [см. там же, c. 9–10] Несмотря на это к 

концу 1980-х гг. ни одна неправительственная организация (в том числе и экологическая) не 

могла в полной мере считаться легитимной. Тем не менее, в этих условиях форма экологических 

организаций была единственной возможностью выражения социального и политического 

протеста. В арсенале общественных экологических организаций имелись различные формы 

деятельности, свидетельствующие об их гибкой приспособляемости к разным условиям. Они не 

ограничивались только узкими требованиями охраны природы, а стремились расширить рамки 

своего влияния на формирование позитивной экологической политики, действуя через средства 

массовой информации, экологические форумы, конференции. В отдельных случаях 

экологические НПО прибегали к помощи международных организаций. [13, c. 2–5] Так, 

например, международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск» одним из первых 
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общественных антиядерных движений установив международные связи, добилось реальных 

результатов. Помимо закрытия ядерных полигонов в 1991 году Правительство Казахстана в 

соответствии с решением 53 сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняло Программу 

реабилитации Семипалатинского региона, пострадавшего от ядерных испытаний. [см. там же, c. 

4] Наиболее значимые ратифицированными международными конвенциями для стран 

Центральной Азии являлись Киотский протокол (по борьбе с глобальным потеплением климата) 

август 1998 г., Орхусская Конвенция (по расширению экологических прав общественности) 

октябрь 2000 г. Помимо огромного вклада в разработку и принятие природоохранного 

законодательства, в процессе децентрализации государственной экологической политики, в 

решении актуальных экологических проблем экологические движения сыграли важную роль в 

экологическом образовании и воспитании, в формировании гражданского общества.  Продолжая 

более широкое раскрытие темы, автор приводит следующие сведения: «В условиях обострения 

экологического кризиса в конце ХХ века, все большее значение приобретают экологическое 

образование и воспитание». [см. там же] Проблема охраны окружающей среды была включена в 

повестку дня мировой политики более 30 лет назад на конференции ООН в Стокгольме, где была 

учреждена UNEP – программа ООН по окружающей среде.  Как отмечено в решении XI-ой 

сессии Межгосударственного экологического совета стран СНГ, «экологическое образование 

предназначено развить и закрепить более совершенные стереотипы поведения людей». [см. там 

же, c. 7] Особую роль играют НПО как ресурсные центры экологического образования. Многие 

из них имеют связь с международными программами, творчески подходят к разработке своих 

собственных программ и печатных изданий. НПО разрабатывают учебные пособия и учебники 

для дошкольных и школьных учебных заведений, активно проводят экологические акции, 

семинары, конференции, встречи, активно обмениваются опытом [14, с. 1–15]. Отметим, что 

непосредственное участие в программах международных организаций (ПРООН, ГЭФ, 

ЮНЕСКО, ОБСЕ, и т. д.) позволяет экологическим НПО (ЭНПО) Таджикистана творчески 

подходить в разработке своих эколог просветительских и образовательных программ и изданию 

научно-практической литературы. [см.13, c. 15]  Данные инициативы в совокупности направлены 

на создание новой стратегии для человечества и обеспечение достойной жизни для жителей 

планеты. Республика Таджикистан является автором четырех крупных инициатив, которые 

должны быть реализованы на глобальном уровне:  

- Международный год чистой воды, 2003; 

- Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005–2015 гг.; 

- Международный год водного сотрудничества, 2013. Благодаря инициативе Таджикистана 

об объявлении 2013 года – Международным годом водного сотрудничества, понятие водной 

дипломатии было поднято на более действенный уровень; 

-  Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 

годы»; 

В Республике Таджикистан в 2012 году насчитывалось 27 партнёрских организаций по 

развитию, которые занимались проблемами окружающей среды. Но тем не менее,  по мнению 

авторов работ по экологии не приоритетное отношение к окружающей среде сохраняется в связи 

с, «историческим наследием Республики Таджикистана, где административно-командный тип 

организации экономики становятся почвой кризиса в окружающей среде формируя  облик 

экологического триединства: идеология покорения природы; работника особого 

«антиэкологического» типа, для которого характерно отчуждение от природы и потребительское 

к ней отношение; стратегии экономического развития, ориентированной на экстенсивный рост 

со все большим некомпенсируемым изъятием природных богатств». [17, c. 156–161] 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЦЕССАХ И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье проведён предварительный анализ международных экологических организаций, их влияния и 

участия в международной политике, а также причины их появления в странах Центральной Азии. В статье также 

рассмотрены позиции основных международных экологических организаций, включивших в свою деятельность 

природоохранные мероприятия. Отдельное внимание в статье уделено обзору роли, влияния и участия 

экологических/неправительственных организаций в процессе международных переговоров и способов продвижения 

их интересов.  Принимая во внимание, что Э/НПО на данный момент достаточно много, автором статьи рассмотрены 

основные организации в этой области.  

Ключевые слова: международные экологические организации, Центральная Азия, международная политика, 

переговорные процессы, сотрудничество, теория международных отношений, окружающая среда.  

 

ТАШКИЛОТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЭКОЛОГЇ, ИШТИРОК ДАР РАВАНДЊОИ БАЙНАЛМИЛАЇ ВА 

САБАБЊОИ ПАЙДОИШИ ОНЊО ДАР ОСИЁИ МАРКАКЗЇ 

Дар мақолаи мазкур таҳлили ташкилотҳои байналмилалии экологӣ, таъсир ва иштироки онҳо дар сиёсати 

байналмилалӣ, инчунин сабабҳои пайдоиши онҳо дар кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди баррасӣ қарор дода 

шудааст. Дар мақола инчунин сухан дар бораи ташкилотҳои асосии байналмилалии экологӣ, ки дар фаъолияти худ 

тадбирҳои ҳифзи муҳити зистро дар бар мегиранд, мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор дода шудааст. Инчунин ба 

баррасии нақш, таъсир ва иштироки ташкилотҳои экологӣ/ғайридавлатӣ дар раванди гуфтушунидҳои байналмилалӣ 

ва роҳҳои пешбурди манфиатҳои онҳо диққати махсус дода шудааст. Дар кори мазкур сабабҳои пайдоиши 

ташкилотҳои байналмилалии экологӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ низ таҳқиқ шудааст. Дар мақола инчунин дар 

бораи ташкилотҳои асосии байналмилалии экологӣ сухан меравад, ки дар фаъолияти худ тадбирҳои ҳифзи муҳити 

зистро дар бар мегиранд. Бо дарназардошти он, ки айни замон чунин ташкилотҳо бисёранд, муаллифи мақола 

ташкилотҳои асосии ин соҳаро дида баромад.  

Калидвожаҳо: ташкилотҳои байналмилалии экологӣ, Осиёи Марказӣ, сиёсати байналмилалӣ, равандҳои 

гуфтушунидҳо, ҳамкорӣ, назарияи муносибатҳои байналмилалӣ, муҳити зист. 

 

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS, PARTICIPATION IN INTERNATIONAL 

PROCESSES AND REASONS FOR THEIR APPEARANCE IN CENTRAL ASIA 

This article provides a preliminary analysis of international environmental organizations, their influence and 

participation in international politics, as well as the reasons for their appearance in the countries of Central Asia. This article 

also examines the positions of the main international environmental organizations that have included environmental 

protection measures in their activities. Special attention is paid to the review of the role, influence, and participation of 

environmental/non-governmental organizations in the process of international negotiations and ways to promote their 

https://www.rbc.ru/economics/30/08/2011/5703eb789a79477633d37289/
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interests. Considering that there are a lot of E / NGOs at the moment, the author of the article considers the main organizations 

in this area.  

Keywords: international environmental organizations, Central Asia, international politics, negotiation processes, 

cooperation, theory of international relations, environment. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛЁБИИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ҲАМЧУН 
ПАДИДАИ НОМАТЛУБИ АСР 

 
Собиров Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

 “...Мумкин аст дар бораи ҷанги ҷаҳони сухан гуфт, 

вале фақат на дар бораи ҷанги саввуми ҷаҳон, балки дар хусуси 

ҷанги чорум ва ҷанги ягонаи доманадори ҷаҳонӣ мебояд сухан 

гуфт, ки дар ҷараёни глобализатсия зоҳир гаштааст. Ҷанги 

якуми ҷаҳон афзалиятҳои Аврупоро нуқта гузошта, давраи 

мустамликадориро хотима бахшид. Ҷанги дуюми Ҷаҳон-

миллатгароиро нуқта гузошт. Ҷанги саввуми Ҷаҳон –, ки дар 

шакли ҷанги сард ва боздорӣ сурат гирифта буд, ба идеологияи 

камунизм нуқта гузошт. Ҷанги чоруми Ҷаҳон-имрўз ба сифати 
падидаи номатлуби терроризм ва экстримизм дар саросари 

ҷаҳон по барљост”. 

Жан Бодрийяр- “Руҳияи терроризм” 

Воқеан баъд аз Ҷанги Сард ва оғози асри ХХ1 дар баробари раванди бошиддати 

ҷаҳонишавӣ ҳамчунин зуҳури таҳдидҳои ғайрианъанавӣ барои амнияти байналхалқӣ хеле 

нигаронкунанда гашт. Дар ин радиф терроризм ва экстремизм беҳтар хатарноктар арзёбӣ 

мегардад. Терроризм ҳамчун яке аз зуҳуроти зишттарини ҷомеаи инсонӣ таърихи тўлонӣ 

дорад. Албатта, қабл аз оне,ки ба масъалаҳои таърихию маншаъгирӣ ва зуҳуроту 

таҳаввулоти терроризму экстремизм мепардозем, мебояд дар атрофи мафҳуми худи 

терроризм ва ва дигар навъи падидаҳои эксремизм сухан гуфт. Аслан худи мафҳуми 

терроризм аз забони лотинӣ (terror – даҳшат, ҳарос) гирифта шуда, маънои муосираш дар 

охирҳои асри XVIII ҳангоми Инқилоби Бузурги Фаронса (1789-1794) истифода шудааст. 

Аввалин бор истилоҳи терроризм дар «Конвенсияи оид ба пешгирӣ ва ҷазо додани амалҳои 

терроризм» соли 1937 аз тарафи Лигаи миллатҳо пешниҳод гардид. Дар ин ҳуҷҷат гуфта 

шуда буд, ки амалҳои террористӣ «аъмоли ҷинояткоронае эътироф мегарданд, ки ба 

муқобили давлати дигар ва ё аҳолии ин ё он давлат барои эҷоди тарсу даҳшат дар миёни 

шахсони алоҳида, гурўҳи шахсон ва ё аҳолӣ амалӣ мегарданд».  

Тибқи илми этимология ибораи терроризм аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, 

маънояш “тарс”, “таҳлука”, “воҳима” ва “даҳшат” буда, он аз ҷониби ташкилотҳо, гуруҳҳо 

ва ё шахсони алоҳида барои ба ҳадафҳояшон расидан амалӣ карда мешавад. 

Умуман,  маҳфуми терроризм ва экстремизм бисёр васеъ мекунад ва дар рисолаҳои илмии 

таҳлилгарон, олимон ва сиёсатмадорон шумораи он қариб ба 100 мерасад.  Ҳуқуқшиноси 

машҳури рус Л.А.Моджорян мегӯяд: Терроризм — сиёсате, ки дар асоси истифода бурдани 
террор бо таври банаќшагирї амалї мегардад. Ё як навъ сиёсат, идеология ва амали иборат 

аз таҳдид, фишороварӣ, зурӣ нисбати шахсони алоҳида, гурўҳи одамон, ҷомеа, ҳокимият, 

институтҳои ҳокимиятӣ, давлат ва низоми идоракунии он буда, баҳри расидан ба ҳадафҳои 

сиёсӣ, иқтисодӣ, иделогӣ, геополитикӣ ва имкониятҳои гуногуни таҳрезишуда равона 

mailto:rajabov_d@bk.ru
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гардидааст. Терроризм яке аз шаклҳои манфуртарини экстремизми сиёсист. Мафҳуми 

экстремизм бошад, аз забони франсузӣ (extremism) ва аз лотинӣ (extremus) гирифта шуда, 

маънои канора ё зиёдаравиро дорад. Экстремизм дар пояи пайравӣ ё эътиқод ба ҳиссиёт, 

амал, стратегия ё муносибат ба чизеву касе сар зада, ҳолату вазъияти махсуси зоҳиршавиро 

дорад.  Терроризм аз рӯи хусусияташ гуногунҷабҳа буда, дар давраи ҳозира шаклу намуди 
зеринро дорост: 

-таркиш, оташ задан, вайрону валангор кардани объектҳои махсусан муҳим, 

манзилгоҳҳо; 

-куштор ва қасдан расонидани зарар ба саломатии шахсони алоҳида; 
- рабудани одамон ва ба гаравгон гирифтан; 

- таҳдиди куштан ва нобуд кардан, нисбати ходимони давлатӣ ва сиёсӣ; 

- ташвиқоти терроризм; 

- созмон додани ташкилотҳои террористӣ; 

-кӯмак кардан ба ташкилотҳои террористӣ. 

Албатта, таърихи пайдоиш ва ташакули терроризм ва экстремизм хеле қадим буда, 

фақат мазмунан чунин падидаҳо ва ё амалиётҳои хислати экстремистидошта рух медод. Дар 

байни ҳамаи  ҷангу низоъҳо ва бадбиниву нооромиҳои давраҳои таърихӣ падидаи аз рўи 

миқёс бесарҳадона, аз рўи шакл таҷовузомезу хашмгинона ва аз рўи хислат хавфноку 

харобиовар-терроризм ба ҳисоб мерафт, ки таърихи ҳазор сола дошта, дар шакли 

интиқомгирӣ, суиқасданҷомдиҳӣ, куштори фармоишӣ ё нест кардани шоҳону вазирон, 

сарватмандону ашрофзодагон сурат мегирифт. Дар давраҳои пеш гарчаде ки мафҳуми 

терроризм набуд, вале нишонаву амалҳои террористиро чи аз тарафи давлат ва чи аз тарафи 

шахсони алоҳида анҷом медоданд. Мисол: таҷовузу инквизитсия, генотсид, ҳукми қатл ва 

дигар муҷозотҳои қатъии ҳокимияти шоҳие, ки муқаррар мегардид. Гарчанде ки террору 

терроризм чуноне дар боло ишора рафт ҳанўз аз замонҳои қадим вуҷуд дошт, аммо аз 

давраи Инқилоби бузурги Фаронса (1789-1794) ин мафҳумҳо дар фарҳанги муборизаи сиёсӣ 

пурра қабул шуданд. Яъне, терроризм ба маънои муосир асосан дар Фаронса пайдо гашт 

ва паҳну ташаккул ёфт. Дар он замон жирондистҳо ва якобинчиён соли 1792 бо мақсади 

маҷбур кардани шоҳ барои иваз кардани вазирони кўҳна бо вазирони нав, аз ҷумлаи 

роҳбарони созмонҳои чапи радикалӣ, муттаҳид шуданд. Маҳз ҳамон вақт ходимони 

инқилоб эълон карданд, ки «Бигузор террор масъалаи рўз гардад». Дар натиҷа аз рўи 

ҳисобҳои тахминии таърихнигори амрикоӣ Д. Грир дар он замон 35-40 ҳазор кас қурбони 

террори якобинчиён гардиданд. Ба ин рақам талафоти ҷанги шаҳрвандӣ дар 

департаментҳои шимолу ғарбӣ дохил намешаванд. Сабаби дуюми инкишофи омили 

терроризм дар низоми сиёсати ҷаҳонӣ ин авҷ гирифтани худшиносии миллӣ ва 

миллатгароии радикалӣ мебошад. Ҳудуди Аврупо, ки солҳои зиёд аз ҷониби Рим ва пас аз 

он аз ҷониби империяҳои дигари ҷаҳонӣ идора мешуд, дар асри асри ХХ қариб 500 халқият 

дар он зиндагӣ мекарданд ва дар замони созмон ёфтани давлатҳои миллӣ авҷ гирифтани 

низоъ ногузир буд. Маҳз амали террористӣ-куштори шоҳзодаи Австро-Венгрия Франс 

Фердинанд 28 июни соли 1914 аз ҷониби аъзои созмони махфии сербҳо “Млада Босна” 

омили сар задани ҷанги якуми ҷаҳон гардид, ки дар тахрихи башарият нахустин ҷанги 

фалокатбори ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Аслан, таҳаввули терроризмро ба панҷ давра ҷудо 

намудан мумкин аст, ки бо ҳаводису низоъҳо ва нооромиҳову бесарусомониҳо ҳамқадам 
буданд.(ниг.ба љадвал): 

Аз давраи 

антиқи то солҳои 
40-уми асри ХIХ 

 

Аз солҳои 
40-уми асри XIX 

то солҳои 20-уми 
асри XX 

 

Аввали 

солҳои 20 ва 

охири солҳои 50-
уми асри ХХ 

Аввалҳои 

солҳои 60 ва 

охирҳои солҳои 
80-уми асри ХХ 

Аз 

солҳои 90-уми 
асри ХХ то 
кунун 
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Асосҳои 
терроризм 
гузошта шуд, 
аввалин 

ҷамъиятҳои 
муташаккилона 
таъсис ёфтанд,ки 

усулҳои ҷанги 
террористиро 
истифода 
мебурданд 

Асосҳои 

усул ва намудҳои 
фаъолияти 

террористӣ кор 
карда бароварда 
шуданд, базаи 

назариявӣ сохта 

шуд,намунаҳои 
стратегия ва 
тактика таъсис 
ёфтанд 

Терроризм 

омили ҳаёти 

сиёсӣ мегардад 

Тадриҷан 
гузариши 

намудҳои 
индивидуалии 
терроризм ба 

оммавӣ Усулҳои 

нав ба вуҷуд 
меоянд 

Ташкилёбии 

гурўҳҳои бузурги 
террористи, 
гуногунмиллигар

донии онҳо, 

афзоиши маҳорат 

ва бераҳмӣ. 
Табдили 
терроризм ба 

омили ҷаҳонии 
сиёсати 

байналхалқӣ 

Гузари
ши 
терроризм аз 
омили 

ҷаҳонии 
сиёсати 

байналхалқӣ 
ба проблемаи 

ҷаҳони 
муосир 

 
Дар Амрико террористон президенти ИМА Мак-Кинли ва Гарфилдро, дар соли 1894 

президенти Фаронсаро, император-хонуми Австро-Венгрия Елизавета соли 1897 

сарвазири Испания Кановасро, соли 1898, соли 1900 шоҳи Итолиё Умберто суиқасд карда, 

террор намуданд. Дар солҳои 30-40-уми асри ХХ терроризм барои мусаллаҳшавӣ 

ташкилоти экстремистии равияи ростро гирифт: “Бародарони мусалмон”, “Ҷавонони 

Миср”. Ҳатто дар Ҳиндустон бовуҷуди инкори таҷовузи тамаддунӣ, ногаҳон гурўҳи 

террористии Бхагат Синхс маъруфиат пайдо кард. Аллакай дар солҳои 60-70-уми асри 20 

ҳаракатҳои террористї зуд фаъол шуданд. Ин солҳо воқеъаҳои муҳими таърихи 

терроризм ба ҳисоб мераванд. Ба таври рамзӣ воқеъаҳои даҳшатовари террористи, 

махсусан дар вақти муттаҳидшавии олии инсоният ба вуқуъ пайвастааст, хусусан, дар 

вақти гузаронидани бозиҳои Олимпӣ. Шиддати воқеъаҳои террористи дар Мюнхен 

сарзад,ки онҷо бозиҳои олимпии соли 1972 баргузор мегардид. 5-уми сентябри соли 1972 

ҷинояткорони гурўҳи террористии “Сентябри Сиёҳ” варзишгарони Исроилро гаравгон 

гирифтанд. Дар натиҷаи ҳамлаи қатъи варзишгарон, террористҳо ва кормандони полис 

ба ҳалокат расиданд. Террористон одамонро медузданд, дар ҷойҳои таҷаммўи мардум 

бомба метарконанд, ба куштори шахсиятҳои олирутбаи давлатӣ ва ҳизбӣ даст мезананд, 

ки мисолхои зерин баёнгари ин гуфтаҳоянд: 

-Аз дасти террористони сикх 31-уми октябри соли 1984 сарвазири Ҳиндустон-Индира 

Ганди ба қатл расид. 

-Солҳои 1990-1993 созмони террористии «Созмони озодибахши Тамил Илама» дар 

Шри-Ланка қатли якчанд шахсияти сиёсӣ, аз ҷумла сарвазири Ҳиндустон – Раҷив Ганди 
(1991), президенти Шри –Ланка – Ранасингх Премадс (1993) ва дигар ходимони 

баландрутбаи низомию давлатиро ба иҷро расонид. 

-9 – уми сентябри соли 2001 фармондеҳи номдори муборизаи зидди Артиши шўрави 

дар Афғонистон – Аҳмадшоҳ Масъуд аз тараф ду нафар террористи араб ба қатл расид. Ин 

воқеъа натанҳо назму низом ва стратегияву ҳадафҳои кишварҳоро, махсусан давлатҳои 

Ғарбро тағйир дод, балки дар таърихи терроризм саҳифа ё худ марҳилаи навро боз намуд, 

ки метавонд ин давраву марҳиларо нуқтаи кулминатсионии терроризм ном бурд. Зеро 

минбаъд дар саро сари дунё амалиётҳои террористӣ ва дигар навъҳои терроризм бо суръат 

инкишоф ёфт. Танҳо дар соли 2005 дар ҷаҳон 11111 амалиёти террористӣ ба қайд гирифта 

шудааст, ки дар асари он 24.7 ҳазор инсонҳо маҷрўҳ, 24.7 ҳазор рабуда, 16.6 ҳазор кушта 

шудаанд. Тахминан 30%-и ҳамаи ин ҳодисаҳо ва 55%-и натиҷаи ин нишондод ба Ироқ 
марбут аст.  

     Ин мафњуму ин амал маъмултар шуда инкишоф ёфтааст. Сиёсатмадорон чаҳор 

мавҷи глобалии терроризми давраи нав ва навтаринро ҷудо менамоянд: 

1.  Ин мавҷи панҳшаванда алоқамандї дорад ба солҳои 1880 дар сарзаминҳои 

Росия, Аврупо ва баъдан Амрикои Шимоли ҳамчун таҳаввулоти идеологӣ (баъзе вақт 

таҳти унвони анархизм муттаҳид мешуданд); 
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2.  Алоқамандї дорад ба антиколониализмии (зиддимустамликадорӣ),  ҳаракати 
озодибахши миллии асри ХХ; 

3.  Алоқамандї дорад ба фаъолияти “чапҳои ҷаддид”( новых левых), ки ба солҳои 
1970 рост меояд; 

4. Мавҷи ниҳої алоқамандї дорад ба ҷаҳонишавӣ, ки саршавияш аз солҳои 1970 

шуруъ шуда, то ҳол давом ёфта истодааст (аз он ҷумла терроризми муосири динӣ).  

Дар охири ин қисмати кор бояд қайд кард, ки терроризм дар тули таърихи худ бо 

чандин инқилобу низоъҳо ва ҳатто ду ҷанги ҷаҳонию як ҷанги идеологии ҷаҳон ру ба ру 

гаштааст. Акунун дар давраи муосир терроризм ҳамқадами зуҳуроту тамоюлотҳои нав 

буда,аз тарафи дигар мафҳумҳои нави терроризм аз қабили экстремизм, сепаратизм, 

радикализм ва ғайраҳо гирди забони ҷомеаи ҷаҳон давр мезананд. Аз ҷониби дигар, 

истифодабарии яроқи ҳастаӣ дар ҷанг, худ аз худ мафҳуми ғолибиятро аз байн мебарад. 

Бинобар ин ба ақидаи якчанд муҳаққиқони ҷаҳон кайҳост, ки дар ҳоли ҷанг қарор дорад ва 

ин ҷангро барандааш терроризм мебошад. Соли 1947 Сталин эълон дошта буд,ки ҷанги 

минбаъда – ҷанг баҳри захираҳо хоҳад буд. Баъдан Черчил низ арз дошт, ки ҷанги ояндаро 

на давлатхо, балки террористон мебаранд. Ҳолати ба вуҷудомадаи солҳои охир ба таври 

пурра воқеият пайдо намудани ин андешаро исбот намуд. Воқеан, тамоми минтақаҳо аз 

ташаккули ин падидаи номатлуби аср нигарон ҳастанд ва махсусан минтақаи Осиёи 

Марказӣ, ки бо Афғонистон ҳамсарҳад мебошад.  
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АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛЁБИИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ҲАМЧУН ПАДИДАИ 
НОМАТЛУБИ АСР 

Воқеан, олами муосир бо ҳама пешрафту  инкишофи зудҳаракат ва тағйиротҳои бемислаш аз падидаҳои 

манфиву канора ва таҳдидҳои харобиовар  холӣ нест. Манфиатҷўии давлатҳои абарқудрат, зиддияти байни 

акторҳои сиёсӣ ва муносибати ноодилонаи инсон ба табиат, боиси он гардидааст, ки дар олам ҳар гуна хатару 

ҳодисаҳои мураккаб пайдо шавад.  Асри XXI-ро таҳдидҳои гуногуни ҷаҳонӣ пайгирӣ мекунанд. Олами 

муосир тарзе намудор мегардад, ки ҳар як фардро водор месозад, то оиди воқеияти ҷаҳонӣ андешае намояд.  

Бо вуҷуди он, ки олами имрўза дар як зинаи баланди тараққиёт ҷой дошта бошад ҳам, дар баробари ин, хатару 

таҳдидҳои зиёде ҷой дорад, ки ҳар лаҳза метавонад хосияти манфии худро ба оламиён ошно гардонад ва 

диққати аҳли илмро ба худ равона созад. 
  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЕ ТЕРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА КАК НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
ВЕКА 

Фактический современый мир со всем его стремительным прогрессом и развитием беспрецедентные 
изменениям от негативных явлений и угрозы не застрахован. Интересы сверхдержав, противоречие между 
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ними политических акторов  и несправедливое  отношение человека  к природе приводит к   возникновению 
угрозы и опасности в мире.В  современном ХХI веке   существует  различные глобальные угрозы  и проблемы 
что  заставляет каждого человека задуматься об этом .Тем не менее не говоря  о том что мир находится на 
высоком уровне развития прогресса и глобализации  но и  в свою очередь имеет место угрозы опасности что 
может привлечь общественость  и привлечение внимание ученых мира. 

 
THE HISTORY OF THE FORMATION OF TERRORISM AND EXTREMISM AS AN UNDESIRABLE 

PHENOMENON OF THE CENTURY 
The actual modern world with all its rapid progress and development of unprecedented changes is not immune 

from negative phenomena and threats. The interests of the superpower countries, the contradiction between them of 
political actors and the people`s unfair attitude of man to nature, leads to the emergence of threat and danger in the 
world. In the modern XXI century, there are various global threats and problems that make everyone to think about 
it. Nevertheless, not to mention the fact that the world is at a high level of development of progress and globalization, 
but in turn there are threats of danger that can attract the public and attracting the attention of scientists of the world. 
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ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 

 

ЭЛИТА ЊАМЧУН ГУРЎЊИ ИЉТИМОИВУ СИЁСЇ 
 

Рањимзода Д. М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар таърихи афкори сиёсї масъалањои омўзиши ќишри идоракунандаи љомеа њодисаи 

нав набуда, ба ин масъала мутафаккирони даврањои гуногуни таърихї диќќати махсус 
зоњир намудаанд. Њанўз дар давраи таназзули сохтори ќавмиву авлодї чунин нуќтаи назар 
пайдо гардида буд, ки мувофиќи он љомеа ба ќисми болої ва поёнї, аристократия ва 
одамони одlї таќсим карда мешуд. 

Афлотун гурўњи имтиёздори муњими одамонро људо намуда буд, ки тарзи идора 
кардани давлатро хуб медонистанд. Дар чунин њолат сухан оид ба файласуфон - 
аристократњо меравад. Афлотун ба муќобили дастрасї доштани одамон аз ќишрњои поёнї 
ба идоракунии давлат, ба тамоми шањрвандон пешнињод намудани њуќуќњои якхела 
баромад намудааст. Њар як нафар бояд вазифаи худро иљро намояд, далели иљроиши 
вазифањои функсионалии як ќишр аз љониби ќишри дигар боиси бефайзї ва проблемањо 
дар давлат мегардад. Сарчашмаи тамоми бадбахтињо доштани хоњиши зиёд нисбат ба 
њокимият аст. Чунин мешуморем, ки ин назари Афлотун имрўз низ муњим аст, зеро хоњиши 
зиёд нисбат ба њокимият боиси пайдо гардидани проблемањои зиёд, њатто мољароњо дар 
љомеа мегардад. Лекин аз тарафи дигар, элитаро зарур аст, ки вазифањои функсионалии 
худро иљро намуда, њамчун ќувваи асосии рушду инкишофи љомеа баромад намояд. 

Аз нуќтаи назари Арасту љомеа аз ќишрњои гуногуни иљтимої –заминдорон, косибон, 
савдогарон, коргарони кироя, љанговарон иборат аст. Лекин танњо ду «синфи» асосї – 
љанговарон ва маќомоти ќонунгузор ба шањрвандият њуќуќ доранд. Дигар ќишрњои 
иљтимої наметавонанд шањрванд бошанд ва аз њуќуќи иштирок дар фаъолияти сиёсї 
мањрум гардидаанд. Љанговарон, ки дорои њокимияти ќонунгузорї мебошанд, Арасту дар 
маќоми олї мегузорад ва онњоро «рўњи» давлат меномад. Арасту чунин мешуморад, ки ба 
пуррагї аз байн бардоштани сохтори кўњна зарур нест, зеро метавон аз он љињатњои 
хирадмандона ва пешќадамро ба сохтори навин иќтибос намуд. Дар баррасии шаклњои 
идоракунии давлатї ду навъро људо намудааст: демократия – њокимияти аксарият; 
олигархия – њокимияти аќќалият. Нисбати ин навъњо мулоњизаронї намуда, ќайд 
менамояд, ки њељ як давлат наметавонад, ки ба демократия тоб оварад. 

Ба аќидаи ў аксарият метавонад танњо дар њамон њолат ба иштироки воќеї дар 
њокимият даъво намояд, ки дорои сатњи зарурии маънавї ва зењнї бошад. Чунин 
мешуморем, ки нуќтаи назари Арасту нисбат ба гурўњи роњбарикунанда ё худ элита ба 
шароити имрўза низ мувофиќ аст. Ба аќидаи мо, дар њолати гузариши љомеа зарур аст, ки 
унсурњои пешќадам ва адолатноки сохтори кўњна нигоњ дошта шаванд. Шароити имрўзаи 
фаъолияти элита дар Тољикистон шањодат медињад, ки аксарияти унсурњои сохтори шўравї 
дар масъалањои идоракунї нигоњ дошта шудааанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки ќолаби 
ташаккули элитаи сиёсии даврони шўравї дар шароити имрўзаи љомеаи тољик нигоњ дошта 
шудааст. Арасту бар зидди ворид гардидани ќишрњои поёнї ба элита баромад менамуд, 
лекин ба ин нигоњ накарда, пешнињод намудааст, ки дар њолати доштани сатњи баланди 
маънавї ва зењнї намояндагони ќишрњои поёнї низ метавонанд ба гўрўњи роњбарикунанда 
ворид шаванд. Ќайд намудан зарур аст, ки мутафаккирони даврањои минбаъдаи инкишофи 
таърихї назароти Афлотун ва Арастуро дар самти баррасии масъалањои ташаккул ва 
тањаввули элита инкишоф додаанд. Аз нуќтаи назари љустуљўи асосњои консептуалии 
парадигмањои элитавї корњои мутафаккирони барљаста ба монанди Н.Макиавеллї, 
Ш.Монтеске, П.Голбах диќќатљалбкунанда мебошанд. Диќќати асосиро нуќтаи назари Н. 
Макиавеллї оид ба наќши сарвар ва элита дар њаёти сиёсї ба худ љалб менамояд. Мувофиќи 
аќидаи ў инсон махлуќи фаъоли мустаќил аст, ки сатњи чунин мустаќилї дар асоси мансаби 
ишѓолнамудааш дар «иерархияи сиёсї» муайян карда мешавад. Мувофиќи аќидаи 
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Н.Макиавеллї њоким бояд чандир бошад, ки одамон ўро дастгирї намоянд. Аз ин рў, 
њокимро зарур аст, ки дорои сифатњои хуб буданашро ба омма нишон дињад. Ќайд намудан 
зарур аст, ки аксарияти аќидањои Н.Макиавелли дар дарки мазмуну мундариљаи элитаи 
сиёсии муосир наќши муайян доранд. 

Њамин тавр, низоми аќидањо ва тасаввурот дар шакли назарияи элита дар сотсиология 
ва сиёсатшиносї дар асрњои Х1Х-ХХ ташаккул ёфтааст. Тамоми назарияњои элита ба он 
андеша равона карда мешаванд, ки дар њар як љомеа, дар њар як соњаи фаъолият нисбатан 
ќишри олии на он ќадар бузург амал менамояд, ки аз болои дигарон њукмронї менамояд. 
Дар ташаккул ва инкишофи назарияи элитаи сиёсї сањми Г.Моска, В.Парето ва Р.Михельс 
бузург аст. Яке аз аввалин мутафаккире, ки назарияи элитаро ташаккул додааст, Г. Моска 
ба њисоб меравад. Назарияи синфи њукмрон, ки аз тарафи Г.Моска пешнињод карда 
шудааст, бо ќоидаи маълум асос меёбад, ки «дар тамоми љомеањо, њатто дар њамон 
љомеањое, ки ба тамаддун њанўз наздик нестанд ва љомеањои муосири дорои сатњи баланди 
инкишоф ба таври њамешагї ду дастаи одамон ташаккул меёбанд, ки яке идора менамояд, 
гурўњи дигар бошад, идора карда мешавад». Г.Моска кўшиш намудааст, ки зарурати 
таќсими њар як љомеаро дар асоси мавќеъ ва наќши иљтимої ба ду гурўњи нобаробар исбот 
намояд. Ў ќайд менамояд, ки дар тамоми љомеањо ду синфи одамон мављуд аст: синфи 
идоракунандагон ва синфи идорашавандагон. Синфи идоракунанда нисбатан хурд буда, 
вазифањои сиёсиро иљро менамояд, њокимиятро монополия намуда, як ќатор имтиёзњоро 
истифода менамояд. Синфи идорашаванда бошад, аксариятро ташкил намуда, аз тарафи 
синфи якум идора ва танзим карда мешаванд, ба синфи якум воситањои дастгириро, ки 
барои ќобилияти њаётии организми сиёсї зарур аст, пешнињод менамояд. Синфи њукмрон 
дар њар як шакли идоракунї мављуд аст. Дар режимњои истибдоди синфи њукмрон аз боло 
њамчун истибдодгар ташаккул меёбад, ки барои идора намудани давлат аз миёнаравон 
истифода менамояд. Дар љомеањои либераливу демократї синфи њукмрон аз поён, аз тарафи 
халќ њамчун маќомоти њамоњангсоз ташаккул меёбад. Ба он нигоњ накарда, ки синфи 
њукмрон аз аќќалият иборат аст, бояд нисбат ба аксарият муташаккил бошад, аз ин рў 
синфи њукмрон гурўњи хеле пушида ва устувор ба њисоб меравад. Синфи њукмрон метавонад 
худро њамчун барандаи интихобгардидаи иродаи Худо, ки бо хислатњои шоистаи 

ғайримуқаррарї фарќ мекунад, одамони содиќ нисбат ба асосњо ва анъанањои љамъиятї, ё 
оне, ки аз сарварон сарчашма мегирад, пешнињод намояд. Ба аќидаи мо, чунин хислатњо 
дар якљоягї боиси тафриќаи намояндагони синфи њукмрон аз дигар одамон мегардад. 
Лекин танњо дар њолати љой доштани яке аз онњо чунин фарќият назаррас нест. Тањлили 
шароити имрўзаи таркиби синфи њукмрон дар кишварњои алоњида, аз он љумла дар 
Тољикистон нишон медињад, ки ин хусусиятњо нишондињандаи аввалиндараља ва ягонаи 
ворид гардидан ба синфи њукмрон нест. 

Ќайд намудан зарур аст, ки Г.Моска масъалаи ташаккули элитаи сиёсї ва сифатњои 
хоси онро тањлил намудааст. Ў чунин мешуморад, ки нишондињандаи асосии ворид шудан 
ба элитаи сиёсї ќобилият ба идоракунии одамони дигар, яъне ќобилияти ташкилнамої ба 
њисоб меравад. Инчунин, барои ворид шудан ба элитаи сиёсї бартарии моддї, маънавї ва 
зењнї, ки онро аз дигар ќисматњои љомеа људо менамояд, зарур мебошад. Лекин ќайд 
намудан зарур аст, ки ба тариќи умумї ин ќишри ањолї дорои ќобилияти сатњи баланди 
идоракунї бошад њам, на њамаи намояндагони он нисбат ба дигар ќишрњои ањолї дорои 
сифатњои бењтарин ва олї мебошанд. Назарияпардозони назарияи синфи њукмрон ба 
нишондињандањои асосии ворид гардидан ба элита диќќати махсус равона намудаанд. Ба 
аќидаи Г.Моска нишондињандаи асосии интихоб ё ворид шудан ба синфи њукмрон 
«ќобилияти идоракунї» ба њисоб меравад. Ин натанњо майлу раѓбати психологии як нафар 
нисбат ба њукмронї намудани дигарон ва натанњо сифатњои шахсї, ки сатњи баланди касбї 
ва фаъолияти идоракуниро таъмин менамоянд, балки мављудияти хусусиятњоеанд, ки хоси 
даврањои муайяни таърихї мебошанд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки самтњои асосии инкишофи синфи њукмрон, аз бисёр љињат, 
аз таѓйироту дигаргунињо дар зери фишори аломатњои объективии сифатњо, ки барои идора 
намудани аъзоёни синфи њукмрон заруранд, вобаста мебошад. Муттањидии гурўњи 
идоракунанда ва мавќеи њукмронии онњоро дар љомеа таъкид намуда, Г.Моска иброз 
менамояд, ки он ба таври доимї таѓйир меёбад. Асосан ду самти инкишофи синфи сиёсї 
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људо карда мешавад: самти аристократї ва самти демократї. Самти аристократї дар 
кўшиши меросї гардидани синфи сиёсї зоњир мегардад. Дар чунин њолат сухан на аз љињати 
њуќуќї, балки љињати воќеї меравад. Бартарии самти аристократї ба «пушида ва 
кристализатсия» гардидани синф, ба таназзул ва бењаракатии љамъиятї оварда мерасонад. 
Дар натиља чунин њолат ба фаъолгардии муборизаи ќуввањои нави иљтимої оварда 
мерасонад, ки кўшиш менамоянд, мавќеи њукмрониро дар љомеа ба даст оранд. Самти 
демократї дар мукаммал намудани синфи сиёсї аз њисоби нафарони ќобилиятнок ва 
фаъоли синфи поёнї зоњир мегардад. Чунин мукаммал гардонидан аз нав шакл гирифтани 
элитаро бартараф намуда, ќобилияти онро ба роњбарии самараноки љомеа таъмин 
менамояд. Тавозуни байни самтњои аристократї ва демократї барои љомеа зарур аст, зеро 
њам муттасилї ва устувориро дар роњбарии љомеа ва њам мукаммалгардии сифатии онро 
таъмин менамояд. Дар њолати босуръат дигаргун шудани ин сифатњо самти демократї 
бартарї пайдо менамояд ва дар њолати камњаракатии чунин дигаргунињо самти 
аристократї афзалият пайдо менамояд. Тањлилњо нишон медињанд, ки њатто баъд аз 
инќилоб як ќатор унсурњо ва арзишњои синфи кўњна ба синфи нав ташаккулёфта ворид 
мешаванд. Чунин мешуморем, ки чунин њолат то андозае ќонуниятеро мемонад, ки ба 
инобат гирифтани он муњим аст. Зеро таркиби синфи њукмрони мављуда дар як муддати 
кўтоњ наметавонад, ки ба таври пурра таѓйир ёбад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки консепсияи синфи сиёсии Г. Моска ба инкишофи 
минбаъдаи назарияњои элитарї таъсири амиќ расонидааст. Лекин дар асоси мутлаќ 
гардонидани омили сиёсї дар сохтори иљтимоии љомеа ва ба инобат нагирифтани наќш ва 
маќоми иќтисодиёт мавриди танќид ќарор дода шудааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
истифодаи чунин муносибат нисбат ба љомеаи чандандешї номунтазам ва номувофиќ аст. 
Лекин назарияи синфи сиёсї дар як ќатор кишварњои тоталитарї тасдиќи худро пайдо 
намуд. Дар чунин давлатњо сиёсат мавќеи њукмронро аз болои иќтисодиёт ва дигар соњањои 
љамъиятї касб намуда, дар симои бюрократияи номенклатурї образи «синфи њукмрон»- и 
Г. Москаро ташаккул дод. Дар давлатњои тоталитарї ворид шудан ба номенклатураи сиёсї, 
њамроњ шудан ба њокимият ва идоракунї сабаби аввалини њукмронии иќтисодї ва 
иљтимоии «синфи идоракунанда» гардид. Муњаќќиќи дигар, ки дар ташаккули назарияи 
элита мавќеи хоса дорад, В.Парето ба њисоб меравад. Ба доираи илм мафњуми «элита» 
якумин маротиба аз тарафи ў ворид карда шудааст, ки пештар дар маънии бењтарин, сифати 
баланддошта истифода карда мешуд. Ќайд намудан зарур аст, ки интихоби ин мафњум аз 
тарафи В. Парето тасодуфї буд, зеро ў тањќиќи этимологии онро асоснок накардааст. 
Мафњуми «элита» аз љониби В. Парето њамчун маљмўи одамон, ки дар соњањои худ индекси 
аз њама баландро доро мебошанд, тасниф карда шудааст. Њамин тариќ, элита на танњо дар 
сохторњои њокимиятї, балки дар дигар соњањои фаъолият љой дорад. Масалан, элитаи 
иќтисодї, элитаи њуќуќї, элитаи варзишгарон, элитаи санъаткорон ва ѓ. Фарќият дар 
индекси одамони гуногун аз хусусиятњои психологї, аќлу хирад ва тафаккури онњо 
бармеояд. Дар асоси нобаробарии азалї људо намудани љомеа ба элита ва омма ногузир 
аст. Ќайд намудан зарур аст, ки таснифоти элитаи њукмрон, ки аз љониби В. Парето 
пешнињод карда шудааст, ба таснифоти синфи њукмрони аз тарафи Г.Моска таъминшуда 
монанд аст. Як ќатор муаќќиќон чунин мешуморанд, ки мумкин аст, таснифоти В. Парето 
дар зери таъсири идеяњои Г. Моска пешнињод шудааст. Парето элитаро њамчун гурўњи 
шахсоне тасниф намудааст, ки мавќеи баланд ва мутобиќан сатњи баланди таъсиррасониро 
ишѓол намуда, дорои иќтидори сиёсї ва иљтимої мебошанд. Парето ба он шахсоне, ки ба 
элита ворид мешавад, сифатњои фавќулодаро хос мешуморад, ки њокимияти ўро таъмин 
менамоянд. Ќайд намудан зарур аст, ки муносибати В.Парето ба элита дорои мухолифати 
дохилї мебошад. Аз як тараф, одамоне, ки дорои сатњи баланди индекси касбї мебошанд, 
метавонанд ба њељ ваљњ байни якдигар алоќа надошта бошанд. Аз тарафи дигар, В.Парето 
элитаро мањз њамчун гурўњи сарбаста мефањмад, ки ба оммаи мардум таъсир мерасонад. 
Чунин гурўњ ба тариќи ногузир дар натиљаи сатњи салоњиятнокии аъзоёни худ, дорои сатњи 
баланди муташаккилї аст ва дар натиљаи эътирофи ќобилияти њар як аъзоёни гурўњ обрў 
ва эътибори он аз тарафи аксарият эътироф карда мешавад. Ў ќайд менамояд, ки одамон 
ягона набуда, дорои сифатњои мухталифи љисмонї, маънавї ва зењнї мебошанд. Маљмўи 
одамоне, ки фаъолияти онњо бо самаранокї, сатњи баланди натиљанокї дар соњањои 
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мухталиф фарќ менамояд, элитаро ташкил менамоянд. В.Парето элитаро ба ду навъ људо 
намудааст: элитаи њукмрон, ки бевосита ё бавосита ба таври самаранок дар идоракунї 
иштирок менамояд; аксулэлита, одамоне, ки дорои хусусиятњои элитавї буда, ба гурўњи 
роњбарикунанда, аз њисоби мавќеи иљтимоии худ ё монеањои дигари табииї ва сунъи 
мављуда дар љомеа барои табаќањои поёнї дастрасї надоранд. Элитаи њукмрон муттањид 
буда, барои нигоњ доштани њукмронии худ мубориза мебарад. Инкишофи љомеа тариќи 
ивазшавии даврагии ду навъи асосии элита амалї мегардад: 

- роњбарони ўњдабаро, ки методњои «сабук»-и роњбариро истифода менамоянд: 
гуфтушунид, гузаштнамої, тамаллуќ, боварикунонї; 

- њокимони ќатъиву устувор, ки асосан ба ќувва такя менамоянд. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки дигаргунињо дар љомеа ба таври муттасил њукмронии яке аз ин навъњои 
элитаро халалдор менамояд. 

Масалан, њукмронии элитаи навъи якум дар даврањои нисбатан ороми таърих 
самаранок буда, дар вазъияти ќабул намудани ќарорњои ќатъї ва истифодаи ќувва 
ѓайрисамаранок мегардад. Чунин њолат ба норозигї дар љомеа ва ќувват гирифтани 
аксулэлита оварда мерасонад, ки дар натиља, бо сафарбар намудани омма элитаи 
њукмронро шикаст дода, њокимияти худро дар љомеа барќарор менамояд. В. Парето 
назарияи гардиши элитаро пешнињод менамояд, ки ба баррасии њаёти сиёсии љомеа дар 
шакли ивазшавии доимии гурўњњои элитарї алоќаманд карда мешавад. Њар як элита давраи 
ташаккул, гулгулшукуфої ва давраи таназзулро аз сар мегузаронад ва баъд аз он ба таври 
осоишта ё ѓайриосоишта бо гурўњи дигар – аксулэлита иваз карда мешавад. Тамоми 
мухталифияти элитањои њукмронро баррасї намуда, В.Парето ду навъи асосии элитаро 
људо менамояд: элитаи њанноту љалоб; элитаи судхуру фоидахур. Ба элитаи њанноту љаллоб 
нафароне ворид мешаванд, ки одатан пурњаяљон буда, ба ќабули навоварї, ба амалњои 
иќтисодї омодаанд; онњо њангомањои хатарноки иќтисодиро меписанданд ва доимо дар 
љустуљўи он мебошанд. Дар асоси мувофиќати суботкории ќатъї ва ѓаризаи бурро онњо 
тамоми монеањои љойдоштаро бартараф менамоянд. Ба элитаи судхўру фоидахўр, баръакс, 
нафароне дохил мешаванд, ки асосан сарбаста, эњтиёткор ва нобовар буда, аз њангомањо 
дурї мељўянд. Њамин тариќ, намояндагони кадоме аз ин навъи элитаи сиёсї мавќеи асосиро 
ишѓол менамоянд, дар асоси талаботњои љомеа ва вазъияти мушаххаси таърихї муайян 
карда мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки натиљаи даврзании элита мувозинати 
динамикии онњо ба њисоб меравад, ки барои пешрафти љамъиятї зарур аст. 

В.Парето принсипи пешнињоди синфи њукмронро принсипи таърихи инсоният 
дониста, онро ба таври манфї бањогузорї менамояд, ки дар њар як режими сиёсї синфи 
њукмрон боиси бадбахтиву мусибати тамоми миллат мегардад. Дар ин самт В Парето 
махсусан демократияро бањогузорї менамояд, ки дар доираи он низ ба мисли дигар 
режимњо, синфи њукмрон њокимиятро ба таври беорона ѓасб менамояд ва онро бо шиорњои 
озодиву баробарњуќуќї рўпуш менамояд. Аз ин хотир, мувофиќи нуќтаи назари В.Парето 
демократия ин ривоят ва идеологияи риќќатовар аст. Љомеа њамеша аз тарафи элита идора 
мешуд ва дар оянда низ идора мешавад, ки манфиатњои тамаъкоронаи худро пайгирї 
менамоянд. Чунин манфиатњо ба манфиати оммаи мардум, тамоми халќ пурра мувофиќ 
нест. Тањлилњо нишон медињанд, ки барќарор намудани режими сиёсии воќеї ба ташаккули 
авторитаризм аз тарафи нафароне, ки бештар дар тарѓибу ташвиќи идеяњои демократия 
фаъол буданд, оварда мерасонад.  

Назарияпардози дигари элита Р. Михелс ба њисоб меравад, ки сохтори њокимиятро 
дар њизбњои сиёсї ва иттифоќњои касаба тањќиќ намуда, маводи зиёдеро нисбат ба ин 
масъала љамъоварї намудааст. Р. Михелс ќайд менамояд, ки «њар чї ќадаре дастгоњи расмї 
васеъ ва пањн мегардад, то њамон андоза ба созмон аъзоёни нав ворид мешаванд… то њамон 
андоза демократия аз байн бароварда мешавад ва бо тавоноии маќомоти иљроия иваз карда 
мешавад. Дар чунин њолат мањсурияти бюрократия бо маќомоти барзиёд ташаккул 
меёбад». Чунин вазъият аз сифатњои шахсии аъзоёни њизб ва идеологияи њизбї вобаста 
набуда, дар асоси принсипи мувофиќи маќсад будан пайдо мешавад. Аз ин рў, метавон 
таъкид намуд, ки бешубња бюрократияи олигархии ташкилоти њизбї дар асоси зарурати 
расмї бармеояд. Дар асоси баррасии амалияи сиёсї Р.Михелс ќонуни нави иљтимоиро 
пешнињод менамояд, ки онро «ќонуни ќавии олигархия» номидааст. Моњияти ин ќонунро 
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метавон чунин баррасї намуд, ки њар як сохтори демократї барои бадастории устуворї 
маљбур аст, ки созмони бюрократї бунёд намояд ё сарваронеро интихоб намояд, ки дорои 
ваколату салоњиятњои зиёд мебошанд. Дар њар њолат натиља ѓасби њокимият аз тарафи 
сарварон ё бюрократия аст, ки демократияро ба олигархия мубаддал мегардонад. Тамоми 
љараёни таърихи љањонї нишон медињад, ки «њар як системаи сарварї бо ќоидањои воќеии 
демократия номувофиќ аст. Њамин тариќ, аксарият комилан ба худидоракунї ќобилият 
надоранд. Дар њама њолат њатман аз омма аќќалияти муташаккили нав људо мегардад, ки 
худро то ба мавќеи синфи њукмрон оварда мерасонад. Ба он нигоњ накарда, ки демократия 
ба таври пурра дастнорас аст, меъёрњои алоњидаи онро метавон дар асоси саъю кўшиши 
зиёд дар љомеа ба роњ монд. Ќайд намудан зарур аст, ки мувофиќи консепсияи манфиатњои 
гурўњї дар фаъолияти њизби сиёсї набояд барои људо намудани элита асос љой дошта 
бошад. Њизб ин умумияти муташаккил аст, ки бояд манфиати умумияти нисбатан васеъро 
њимоя намояд. Пас, метавон ќайд намуд, ки дар ин љо муносибатњои даќиќ ва талаботњои 
психологии иддае аз одамон нисбат ба њукмронї ва ќисмати дигари одамон дар тобеият љой 
дорад. Тасарруф намудани омма, нисбат ба тасарруфи гурўњи на он ќадар калон содаву 
осон аст, зеро гурўњи на он ќадар калон тасвиби худро нисбатан пурљўшу хурўш ва бо 
ќатъият иброз менамояд. Њамин тариќ, метавон чунин шуморид, ки элитаи њизбї ин 
инъикоскунандаи манфиатњои иќтисодии синфи њукмрон набуда, баръакс, аз он људо 
гардидааст. Сарваре, ки баромадаш коргар аст, аллакай сиёсатмадори касбї аст, барои ў 
ташвиќу тарѓиби коргарон ба муборизаи инќилобї аввалиндараља аст. Дар дигар синфњо 
низ чунин њолат мушоњида карда мешавад. Пас, дар асоси гуфтањои боло метавон ќайд 
намуд, ки элита ин на ќисми синфи њукмрон, балки гурўњи мустаќиле мебошад, ки барои 
амалї намудани манфиатњои худ амал менамояд. 

Р. Михелс механизмњои иљтимоиро тањќиќ намудааст, ки љомеаи элитариро тавлид 
менамоянд. Асосан бо Г.Моска дар самти сабабњои элитарият њамфикрем, зеро диќќати 
асосиро ба ќобилияти ташкилотчигї, сохторњои ташкилии љомеа равона намудааст, ки 
элитариятро ќувват бахшида, онро њамчун ќишри њукмрон боло мебаранд. Р.Михелс ба 
чунин хулосае меояд, ки худ ташкил намудани љомеа элитариятро талаб менамояд ва чун 
ќоида онро ба миён меорад. Самаранокии фаъолияти онњо махсусият ва ратсионалияти 
функсионалї, људо намудани ядро ва дастгоњи роњбариро талаб менамояд, ки ба таври 
ногузир оњиста-оњиста аз назорати аъзоёни ќаторї берун мегардад. Ядро ва дастгоњи 
роњбарї аз аъзоёни одї дур мегарданд ва сиёсатро тобеи манфиат ва талаботњои худ 
намуда, дар навбати аввал дар самти нигоњ доштани мавќеи имтиёзноки худ кўшиш 
менамоянд. Аъзоёни ќатории иттињодия ба таври нокифоя салоњиятнок ва ѓайрифаъол 
буда, нисбат ба фаъолияти њаррўзаи сиёсї бепарвої ва фориѓболї зоњир менамоянд. Дар 
натиља, њатто дар ташкили демократї ба таври њамешагї воќеан гурўњи олигархии элитарї 
њукмронї менамояд. Чунин гурўњњои таъсиррасон дар нигоњ доштани мавќеи имтиёзноки 
худ шавќманд буда, байни якдигар навъњои гуногуни алоќањоро барќарор менамоянд, 
муттањид мешаванд ва оид ба манфиату талаботи омма фаромўш менамоянд. 
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ЭЛИТА ЊАМЧУН ГУРЎЊИ ИЉТИМОИВУ СИЁСЇ 

Муаллиф дар маќолаи мазкур мафњуми элитаро мавриди баррасї ќарор додаст. Дар таърихи афкори 
сиёсї масъалањои омўзиши ќишри идоракунандаи љомеа њодисаи нав набуда, ба ин масъала мутафаккирони 
даврањои гуногуни таърихї диќќати махсус зоњир намудаанд. Њанўз дар давраи таназзули сохтори ќавмиву 
авлодї чунин нуќтаи назар пайдо гардида буд, ки мувофиќи он љомеа ба ќисми болої ва поёнї, аристократия 
ва одамони одї таќсим карда мешуд. Муаллиф ќайд намудааст, ки мувофиќи консепсияи манфиатњои гурўњї 
дар фаъолияти њизби сиёсї набояд барои људо намудани элита асос љой дошта бошад. Њизб ин умумияти 
муташаккил аст, ки бояд манфиати умумияти нисбатан васеъро њимоя намояд. Пас, метавон ќайд намуд, ки 
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дар ин љо муносибатњои даќиќ ва талаботњои психологии иддае аз одамон нисбат ба њукмронї ва ќисмати 
дигари одамон дар тобеият љой дорад. 

Калидвожањо: элита, афкори сиёсї, њизб, таназзул. 
 

ЭЛИТА КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
В данной статье автор рассматривает концепцию элиты как социально-политическую группу. В 

истории политических мнений изучение управления сообществом, проживание различных исторических 
периодов, выражает особое внимание. В течение периода деградации последствий потенциального и самой 
высокой структуры следующая точка была обнаружена, что общественность была связана с верхней и 
нижней частью групповых интересов в политике политических партий. Партия – это организованное 
поколение, которое должно определить наиболее широко распространенный интерес. Таким образом, 
можно отметить, что есть четкие отношения и психологические отношения людей в отношении юрисдикции 
и другого партнера. 

Ключевые слова: элита, политическое влияние, партия, снижение. 
 

ELITE AS A SOCIO-POLITICAL GROUP 
In this article, the author considers the concept of the elite as a socio-political group. In the history of political 

opinion, the study of community management, living through different historical periods, expresses special 
attention. During the period of degradation of the consequences of the potential and highest structure, the next 
point was found that the public was associated with the upper and lower part of the group interests in the politics of 
political parties. The party is the organized generation that must determine the most widespread interest. Thus, it 
can be noted that there are clear relationships and psychological relationships of people in relation to the jurisdiction 
and the other partner. 

Keywords: elite, political influence, party, decline. 
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ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ  ВА ИСТИФОДАБАРИИ МАҚСАДНОКИ ОН ДАР 

СОҲАИ МАОРИФ 

 

Баҳромбеков В.А. Cуфиев И.Ҳ.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Инқилоби илмию техникӣ, ки дар асрҳои охир ба вуҷуд омада, заминаи тағйирот дар 

сохтори истеҳсолот ва дигар соҳаҳо гардида, боиси инкишофёби ҷомеа ва дастрасии он ба 

технологияҳои муосири иттилоотӣ гардид. Махсусан, ихтирои аввалин мошинаҳои 

электронии ҳисоббарор, дастгоњҳои махсуси чопкунӣ, пайдоиши шабакаи Интернет, ки ба 

малакаву маҳорати  одамон мусоидат намуд. Ин дастовардҳои технологӣ ва иттилоотӣ 

низомҳои гуногуни таҳсилотро дар давлатҳои тараққикарда ба вуҷуд овард. Махсусан, аз 

низоми анъанавӣ гузаштан ба низоми нави кредитӣ (Болон)-и, ки ин низом пурра ба 

системаи электронии компютеркунонӣ нигаронида шудааст. Ҷорӣ намудани низоми 

технологияи рақамӣ имрӯз яке аз ҳадафи асоси давлат буда, компютеркунонӣ дар соҳаи 

маориф ва илм аз ҷониби Ҳукумат низ ба назар мерасад. Масалан, қабули қарор “Дар бораи 

Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ – коммуникатсионӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022” мебошад, 

ки мукотибаи хаттии байниҳамдигарӣ ва раванди таълимро боз ҳам самарабахш  

мегардонад. Технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ- маҷмӯи усулҳо, равандҳои 

истеҳсолӣ мебошанд, ки бо мақсади ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ, паҳн, намоиш ва 

истифодаи иттилоот ба манфиати корбарони он муттаҳид карда шудаанд [4,C.103]. Дар 

ҷаҳони муосири бо суръат тараққиёбанда фаъолият ва рушди соҳаи маориф ва илмро бе 

истифодаи системаи ягонаи электронӣ ва технологияҳои муосири иттилоотӣ тасаввур 

кардан имконнопазир аст. Чунон ки тадқиқоти сершумор нишон медиҳанд, ки аз сабаби 

ҳаҷми зиёди иттилоот дар соҳаи маориф ва илм истифода бурда мешавад, бояд ба манбаи 
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ягонаи иттилоотии ягона асос ёфта, ба таври замонавӣ коркард карда шаванд. Дар ин 

шароит соҳаи маориф ва илм бе истифодабарии воситаю усулҳои муосири коркард, захира, 

интиқол ва пешниҳоди иттилооти электронӣ самаранок буда наметавонад. Барои инсон 

дастрасӣ ба технологияҳои иттилоотї, имкониятҳои воридшавии донишҳои нави 
иттилоотї гардида, ба воситаи истифодаи технологияи муосири иттилоотию 

коммуникативӣ инсон метавонад дар раванди таълим дар шакли фосилавӣ таҳсил кунад. 

Аз ин лиҳоз, зарурате ба миён меояд, ки бояд инсон барои зистан дар шароити нави ҳаётӣ, 

яъне дар муҳити автоматикунонидашудаи иттилоот омода буда, аз истифодабарии 

самараноки технологияҳои иттилоотӣ бархурдор бошад.  

Технологияи иттилоотӣ ҳамчун яке аз роҳҳои асосии навсозии системаи маориф аст. 

Ин натанҳо бо рушди технология, пеш аз ҳама тағйироте, ки дар натиҷаи рушди ҷомеаи 

иттилоотӣ ба амал омадааст, қобилияти кор бо иттилоот алоқаманд аст. Мутаносибан, яке 

аз вазифаҳои асосии низоми муосир таҳияи лоиҳаҳо ва барномаҳое мебошад, ки ба 

ташаккули шахс дар ҷомеаи муосир мусоидат мекунанд. Ин ба ҳалли як қатор вазифаҳои 

пайдарпай: таҷҳизоти техникӣ, сохтани воситаҳои дидактикӣ, таҳияи технологияҳои нави 

таълим ва ғайра дахл дорад, ки марҳилаҳои раванди навсозиро муайян мекунанд. Рушди 

технологияҳои иттилоотӣ ва воситаҳои телекоммуникатсионӣ барои татбиқи барномаҳои 

илмӣ ва таълимӣ дар сатҳи сифатан нав замина фароҳам меорад. Эҷоди барномаҳои 

дарсомӯзӣ, имтиҳонсупорӣ ва китобхонаҳои электронӣ,  имкон медиҳанд, ки моделҳои 

муҳити тақсимшудаи таълимӣ дар асоси технологияҳои дастрасии фосилавӣ ба манбаъҳои 

иттилоотӣ ва воситаҳои коммуникатсионӣ амалӣ карда шаванд. Бинобар норасоии 

синфхонаҳои компютерӣ ва дастрасї ба шабакаи интернетӣ дар муассисаҳои олии касбӣ ва 

муассисаҳои таълимӣ. Мушкилии аз худ намудани донишҳои технологӣ ва дастраси ба 

омӯзишҳои онлайнӣ, китобхонаҳои электронӣ, маводҳои таълимӣ, корҳои лабораторӣ, 

бархурдор гаштан аз натиҷаи фаъолияти дарсӣ гардидааст. Шароит муҳайё намудан яке аз 

роҳҳои асосии ҳалли ин мушкилотҳо мебошад, чунки афзалиятҳои дастрасӣ ба 

технологияҳои замонавӣ аёнанд. Онҳо имкон медиҳанд, ҳалли ҳисоббарории марказҳои 

таълимӣ ва илмӣ коркарди барномаҳои таълимӣ электронӣ, тайёр намудани мутахассисони 

дорои донишҳои замонавӣ, дарсҳои фосилавӣ, дарсҳои лабораторӣ ва ғ.осон гардид. 

Сифати муҳими технологияҳои муосири иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ гуногунҷанбаи 

онҳост, ки онҳо метавонанд барои ташкили ҳама гуна фаъолиятҳои марбут ба мубодилаи 

иттилоот, заминаи фароҳам овардани фазои ягонаи иттилоотӣ бошанд. Технологияҳои 

иттилоотӣ ҳамчун воситаи ҳалли зиддияти байни донишҳои дар ҳаҷми афзоянда ҷамъшуда, 

аз як тараф ва аз тарафи дигар, имкониятҳо ва миқёси истифодаи иҷтимоии онҳо ба вуҷуд 

меоянд. Аз ин рӯ,  нақши дуҷониба  василаи табдил додани дониш ба манбаи иттилоотии 

ҷомеа ва аз тарафи дигар, воситаи татбиқи технологияҳои иҷтимоӣ ва табдил додани онҳо 

ба технологияҳои иҷтимоӣ ва иттилоотӣ мебошад, бевосита дар идоракунии давлатӣ ва 

системаҳои худидоракунии ҷамъиятӣ истифода мешаванд. Ҳангоми пайдо шудани чунин як 

ҷузъ, ба монанди иттилоотонӣ, дар раванди таълим аз нав дида баромадани вазифаҳои он 

ба мақсад мувофиқ мегардад: 

➢ баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахассисон тавассути 

истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ дар раванди таълим; 

➢ истифодаи усулҳои фаъоли таълим ва дар натиҷа афзоиши ҷузъҳои 

эҷодӣ ва зеҳнии фаъолияти таълимӣ; 

➢ ҳамгироии намудҳои гуногуни фаъолияти таълимӣ (таълимӣ, илмӣ ва 

ғ.); 

➢ мутобиқсозии технологияҳои иттилоотии таълим ба хусусиятҳои 

фардии донишҷӯ; 

➢ таъмини муттасилӣ дар таълим; 

➢ рушди технологияҳои иттилоотӣ барои таълими фосилавӣ; 

➢ такмили таъминоти барномавӣ ва методии раванди таълим. 
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Талаботи асосии дидактикии технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар 

соҳаи маорифро барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи онҳо дар раванди 
таълим: 

➢ ҳавасмандкунӣ дар истифодаи маводи гуногуни дидактикӣ; 

➢ муайян кардани нақши возеҳ, ҷойгоҳ, ҳадаф ва вақти истифодаи 

захираҳои электронии таълимӣ ва воситаҳои таълимии компютерӣ; 

➢ нақши пешбарандаи муаллим дар гузаронидани дарсҳо; 

➢ ба технология ворид кардани танҳо чунин ҷузъҳое, ки сифати таълимро 

кафолат медиҳанд; 

➢ мувофиқати методикаи таълими компютерӣ ба стратегияи умумии 

гузаронидани машғулияти таълимӣ; 

➢ бо назардошти он, ки ворид намудани захираҳои электронии таълимӣ, 

барномаҳои таълими компютерӣ ба маҷмӯи воситаҳои таълимӣ аз нав дида 

баромадани ҳамаи ҷузъҳои система ва тағир додани методикаи умумии таълимро 
талаб мекунад; 

➢ таъмини дараҷаи баланди инфиродии таълим; 

➢ пешниҳоди алоқаи устувор дар тренинг ва ғайра. 

Истифодаи принсипҳои умумии дидактикии таълим ва татбиқи талаботи зикршуда 

оид ба истифода дар раванди таълим ба беҳтар шудани сифати таълим мусоидат мекунад. 

Аз ин рӯ, онҳо бояд дар заминаи ҳадафҳои таълим ва дарки илмии амалияи фаъолияти 

таълимӣ, дар асоси принсипҳои мақсаднок ва самаранок истифода бурдан дар раванди 

таълим баррасӣ карда шаванд. Имкониятҳои муҳити таълимиро ҳам бо василаи гуногуни 

китобҳои дарсии муосири электронӣ ба рушди тафаккури эҷодӣ аҳамият дода мешавад. Бо 

ин мақсад онҳо вазифаҳои дорои хусусияти эҷодӣ пешниҳод мекунанд, саволҳое ба миён 

меоранд, ки ба онҳо ҷавоби якранг додан ғайриимкон аст ва ғайра. Технологияҳои 

коммуникатсионӣ имкон медиҳанд, ки усулҳои фаъолсозии эҷодиро ба тариқи нав татбиқ 

кунанд. Донишҷӯён метавонанд дар баҳсҳое ширкат варзанд, ки натанҳо дар синф, балки 

амалан, масалан, дар сайтҳои матбуоти даврӣ ва марказҳои таълимӣ низ баргузор 

мешаванд. Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар системаи маориф ҷузъи 

коммуникатсионии онҳоро воқеӣ мекунад. Вуруди телекоммуникатсияи компютерӣ ба 

соҳаи маориф таҳияи технологияҳои нави таълимиро оғоз намуд, вақте ки ҷузъи техникии 

раванди таълим боиси тағироти ҷиддии таҳсилот мегардад. Рушди телекоммуникатсияи 

компютерӣ дар соҳаи маориф боиси пайдоиши амалияҳои нави таълимӣ гардид, ки дар 

навбати худ ба тағйирёбии системаи таълим дар маҷмӯъ мусоидат карданд. Ҳудуди соҳаи 

маориф, ки аз чаҳорчӯби институтсионалӣ, муваққатӣ ва фазоӣ маҳдуд карда шудааст, аз 

ҳисоби дар раванди таълим ҷорӣ намудани технологияҳои телекоммуникатсионӣ ба таври 

назаррас васеъ карда шуд [2,C.167]. Давраи муосири рушди ҷомеа бо таъсири саҳти 

технологияҳои компютерӣ ба он хос аст, ки ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон ворид 

шуда, паҳншавии ҷараёнҳои иттилоотиро дар ҷомеа таъмин намуда, фазои ҷаҳонии 

иттилоотиро ташкил медиҳанд. Қисми таркибӣ ва муҳими ин равандҳо компютерикунонии 

таълим мебошад. Истифодаи васеи технологияҳои компютерӣ дар соҳаи маориф ва илм дар 

даҳсолаи охир боиси афзоиши таваҷҷӯҳ ба илми педагогика гардид. Дар ҳалли масъалаи 

технологияи компютерии таълим олимони рус ва хориҷӣ саҳми калон гузоштанд: Г.Р. 
Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С.Паперт, 
Г.Клейман, Б.Сендов, Б.Хантер ва дигарон [5,C.87]. 

1.Воситаҳои таълимии технологияи иттилоотиро аз рӯи як қатор параметрҳо тасниф 
кардан мумкин аст: 

➢ маънои таълими ибтидоӣ (китобҳои дарсии электронӣ, системаҳои 

таълимӣ, системаҳои идоракунии дониш); 

➢ воситаҳои омӯзиши амалӣ (китобҳои мушкилотӣ, семинарҳо, 

тарроҳони маҷозӣ, барномаҳои симулятсионӣ, симуляторҳо); 
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➢ воситаҳои ёрирасон (энсиклопедияҳо, луғатҳо, хондани китобҳо, таҳияи 

бозиҳои компютерӣ, машғулиятҳои мултимедиявӣ); 

➢ воситаҳои мураккаб. [6,C.107] 

2. Аз рӯи вазифаҳо дар ташкили раванди таълим: 

➢ иттилоот ва омӯзиш (китобхонаҳои электронӣ, китобҳои электронӣ, 

нашрияҳои даврии электронӣ, луғатҳо, маълумотномаҳо, барномаҳои таълимии 

компютерӣ, системаҳои иттилоотӣ); 

➢ интерактивӣ (почтаи электронӣ, телеконференсияҳои электронӣ); 

➢ системаҳои ҷустуҷӯӣ (каталогҳо, системаҳои ҷустуҷӯӣ). 

3. Аз рӯи намуди маълумот: 

➢ захираҳои электронӣ ва иттилоотӣ бо иттилооти матнӣ (китобҳои 

дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, китобҳои мушкилотӣ, тестҳо, луғатҳо, маълумотномаҳо, 

энсиклопедияҳо, нашрияҳои даврӣ, маълумотҳои ададӣ, маводҳои барномавӣ ва 

таълимӣ); 

➢ захираҳои электронӣ ва иттилоотӣ бо иттилооти аёнӣ (маҷмӯаҳо: аксҳо, 

портретҳо, тасвирҳо, порчаҳои видеоии равандҳо ва падидаҳо, намоиши таҷрибаҳо, 

видеотурҳо; моделҳои оморӣ ва динамикӣ, моделҳои интерактивӣ; объектҳои рамзӣ: 

диаграммаҳо, диаграммаҳо); 

➢ манбаъҳои электронӣ ва иттилоотӣ бо иттилооти аудиоӣ (сабти овозии 

ашъор, маводи гуфтории дидактикӣ, мусиқӣ, садоҳои табиати зинда ва ҷонвар, ашёи 

аудиоии ҳамоҳангшуда); 

➢ захираҳои электронӣ ва иттилоотӣ бо иттилооти аудио ва видео (ашёи 

аудио ва видеои табиати зинда ва ҷон, экскурсияҳои мавзӯъӣ); 

➢ захираҳои электронӣ ва иттилоотӣ бо иттилооти омехта (китобҳои 

дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, маъхазҳои аввалия, антологияҳо, китобҳои мушкилот, 

энсиклопедияҳо, луғатҳо, нашрияҳои даврӣ).  

4. Аз рӯи шакли ҳамкорӣ бо таълимгиранда: 

➢ технологияи ҳолати асинхронии алоқа - "офлайн"; 

➢ технологияи муоширати синхронӣ - "онлайн". 

Якчанд ҷанбаҳои истифодаи воситаҳои гуногуни таълимии технологияи иттилоотӣ 

дар раванди таълим мавҷуданд: 

1. Ҷанбаи ҳавасмандгардонӣ. Истифодаи технологияи иттилоотӣ ба афзоиши шавқ ва 

ташаккули ҳавасмандии мусбии донишҷӯён мусоидат мекунад, зеро шароит фароҳам 
оварда шудааст: 

➢ ҳадди аксар баррасии имкониятҳои инфиродӣ ва талаботҳои 

донишҷӯён; 

➢ интихоби васеи мундариҷа, шаклҳо, ставкаҳо ва сатҳи машғулиятҳо; 

➢ ошкор кардани нерӯи эҷодии донишҷӯён; 

➢ азхудкунии технологияҳои муосири иттилоотӣ. 

2. Ҷанбаи мундариҷа. Имкониятҳои технологияи иттилоотӣ метавонанд истифода 
шаванд: 

➢ ҳангоми сохтани мизҳои интерактивӣ, плакатҳо ва дигар манбаъҳои 

таълимии рақамӣ дар мавзӯъҳо ва бахшҳои мушаххаси фанҳои таълимӣ, 

➢ ташкили мини-дарсҳои инфиродии тестӣ; 

➢ сохтани супоришҳои интерактивии хонагӣ ва тренажёрҳо барои кори 

мустақили донишҷӯён. 

3. Ҷанбаи таълимӣ ва методӣ. Захираҳои электронӣ ва иттилоотӣ метавонанд ҳамчун 

таъминоти таълимию методии раванди таълим истифода шаванд. Омӯзгор метавонад 

ҳангоми омодагӣ ба дарс аз воситаҳои гуногуни таълимии технологияи иттилоотӣ 

истифода барад; мустақиман ҳангоми шарҳи маводи нав, мустаҳкам намудани дониши 

бадастомада, дар раванди назорати сифати дониш; барои ташкили худомӯзии донишҷӯён 

аз маводи иловагӣ ва ғ. Тестҳои компютерӣ ва супоришҳои тестӣ барои татбиқи намудҳои 
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гуногуни назорат ва баҳогузории дониш метавонанд истифода шаванд. Ғайр аз ин, муаллим 

ҳангоми тарҳрезии корҳои таълимӣ ва беруназсинфӣ метавонад аз манбаъҳои гуногуни 

электронӣ ва иттилоотӣ истифода барад [6,C.98]. 

4. Ҷанбаи назорат ва арзёбӣ. Воситаҳои асосии назорат ва баҳодиҳии натиҷаҳои 

таълимии донишҷӯён дар технологияи иттилоотӣ тестҳо ва супоришҳои тестӣ мебошанд, 

ки ба намудҳои гуногуни назорат имкон медиҳанд: вурудӣ, мобайнӣ ва ниҳоӣ. Санҷишҳо 

метавонанд on-line (дар компютер дар режими интерактивӣ гузаронида шаванд, натиҷа ба 

таври худкор аз ҷониби система баҳо дода мешавад) ва ғайрирасмӣ (муаллим натиҷаҳоро 

бо шарҳҳо арзёбӣ мекунад, кор бо хатогиҳо) гузаронида шаванд. Ҳамин тариқ, истифодаи 

технологияи иттилоотӣ натанҳо самаранокии таълимро ба таври назаррас афзоиш медиҳад, 

балки ба такмил додани шаклу усулҳои гуногуни таълим мусоидат мекунад ва таваҷҷӯҳи 

донишҷӯёнро ба омӯзиши амиқи маводи барномавӣ меафзояд. Бояд қайд кард, ки 

технологияи иттилоотӣ на танҳо компютер аст, балки он инчунин қобилияти кор бо 
иттилоот мебошад.  

5. Маҷлисҳои бо волидайн.Ҷаласаҳои волидон на танҳо бо мақсади огоҳ кардани 

волидон ва кӯмак ба онҳо дар тарбияи фарзандон, балки инчунин барои ҳалли баъзе 

мушкилоте, ки волидон бо муваффақият мубориза бурдан мехоҳанд, гузаронида шаванд. 

Чунин мешавад, ки падарон ва модарон, агар фарзандонашон суст таҳсил карда бошанд, ба 

маҷлисҳо рафтан намехоҳанд, эродҳои муаллим ва эродҳои нопоки ӯро дар бораи 

пешрафти фарзандони худро бори дигар гӯш кардан намехоҳанд. Таҷрибаи кори 

чандинсола нишон медиҳад, ки маҷлисҳои волидон бояд ба тарзи нав гузаронида шаванд. 

Бояд боварӣ ҳосил кард, ки худи волидон ба таври возеҳ бинанд, ки фарзандашон чӣ гуна 

меомӯзад ва чӣ гуна кӯдаки онҳо зиндагӣ мекунад, сабабҳои мушкилоти ӯ дар омӯзиш, 

рафтор, муошират дар чист. Баъзан дар маҷлисҳо пешниҳод кардани қисмҳои дарсҳо муфид 

аст. Ба кӯдакон ин писанд аст ва волидон фарзанди худро бодиққат ва бо шавқ тамошо 

мекунанд. Худи волидон бо муқоисаи хонандагон дар бораи муваффақияти фарзандони худ 
хулоса мебароранд. 
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ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ  ВА ИСТИФОДАБАРИИ МАҚСАДНОКИ ОН ДАР СОҲАИ 

МАОРИФ 

Муаллиф дар мақола оид ба дастовардҳои технологияҳои иттилоотӣ, зарурати ҷорӣ намудани он ва 

истифодабарии мақсадноки технологияҳои муосир дар соҳаи маориф ва илм маълумот додааст. Дар асоси 

натиҷаҳои тадқиқотӣ, муаллиф зарурати ворид намудани технологияҳои нави компютериро ба соҳаи маориф 

қайд менамояд, ки замони муосирро бе иттилоот ва технологияи тасаввур карда намешавад. Бо шиддат рушд 

кадани техникаву технологияҳои нав ба ҳама соҳаҳои ҳаёти фаъолияти инсон таъсири калон расонидааст, аз 

ҷумла ба соҳаи маориф. Дар натиҷаи тарақиёти техники методҳои нави таҳсил пайдо гардидаанд, мисол, 

таҳсили фосилавӣ. Инчунин, муаллиф ҷанбаҳои истифодаи воситаҳои гуногуни таълимии ТИК дар раванди 

таълим таҳлил намудааст.  

Калидвожањо: маориф, электронӣ, низоми кредитӣ, барномаҳои таълим, техналогӣ, муассисаи 

таълимӣ, сифати таълим, бозори меҳнат, компютеркунонӣ, иҷтимоӣ, иттилоотӣ. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье автор предоставляет информацию о достижениях информационных технологий, 
необходимости их внедрения и целевого использования современных технологий в образовании. На основе 
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результатов исследования, автор подчеркивает необходимость внедрения новых компьютерных технологий в 
сферу образование, которые сегодня невозможно представить без информации и технологий. Быстрое 
развитие новых методов и технологий оказало значительное влияние на все сферы жизни человека, включая 
образование. В результате технического развития появились новые методы обучения, такие как 
дистанционное обучение. Автор также анализирует аспекты использования различных учебных пособий ИКТ 
в процессе обучения. 

Ключевые слова: образование, электронные, Кредитные Системы, программы обучения, 
технологический, учебное заведение, качество образования, рынок труда, компьютеризация, социальный, 
информационный. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND ITS PURPOSE OF USE IN THE SPHERE OF EDUCATION 

In the article, the author provides information on the achievements of information technologies, the need for 
their implementation and targeted use of modern technologies in education. Based on the results of the study, the 
author emphasizes the need to introduce new computer technologies in the field of education, which today cannot be 
imagined without information and technology. The rapid development of new methods and technologies has had a 
significant impact on all spheres of human life, including education. As a result of technical development, new teaching 
methods have emerged, such as distance learning. The author also analyzes aspects of the use of various ICT teaching 
aids in the learning process. 

Keywords: education, electronic, credit systems, training programs, technological, educational institution, 
quality of education, labor market, computerization, social, information. 
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МАСЪАЛАИ КАМБИЗОАТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН ВА САБАБҲОИ ПАЙДОИШИ ОН 
 

Ҳакимов А.С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои рӯ ба инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб 
рафта, айни замон дар ҳолати рушду тавсеаи тадриҷӣ қарор дорад. Дар ҷомеаи Тоҷикистон 
чун дигар ҷомеаҳои ҷаҳон масъалаи камбизоатӣ вуҷуд дорад ва дорои сабабу омилҳои воқеӣ 
мебошад. Дар илми муосир вобаста ба сабабу омилҳои пайдоиши камбизоатӣ чор навъи 
фаҳмиши пайдошавии он вуҷуд дорад, ки мутобиқан чор шакли муносибат ба 
камбизоатиро ташаккул медиҳанд: сохторӣ, инфиродӣ, тақдирӣ ва хурдфарҳангӣ 
(субкультура)[4]. Албатта, ғайр аз ин шаклҳо боз дигар шаклу услубҳои шинохти масъалаи 
камбизоатӣ дар ҷомеаҳо вуҷуд дорад, вале дар ин ҷо мо барои дарки дурусти моҳияти 
масъалаи камбизоатӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон танҳо аз ин шаклҳои фаҳмиши камбизоатӣ 
истифода бурда, масъалаи мавриди назарро баррасӣ мекунем. Масъалаи камбизоатӣ ҳама 

вақт вуҷуд дошт. Вай ҳамсафари ҳамаи давраҳои таърихи инсоният буд ва мемонад, вале 
диққати асосӣ ба ин масъала ба даҳсолаҳои охир рабт дода мешавад, ки ба замони 
парокандашавии Иттиҳоди Шӯравӣ ва тамоми системаи сотсиалистӣ иртибот дорад, ки он 
дар зиндагӣ як қатор ҳодисаҳои амиқ ва дар як вақт васеи иҷтимоиро ба амал овард, ки аз 
ҷумлаи онҳо паҳншавии босуръати  камбизоатии аҳолӣ мебошад[1]. Албатта, назари 
донишмандон ба ин масъала, ки чаро ин ҳодиса – паҳншавии босуръати камбизоатӣ баъди 
пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ сареъ рух дод, гуногун аст, вале ин ҷо метавон аз он 
омилҳое, ки профессор Ш.Шоисматуллоев зикр кардааст, ба таври иҷмолӣ  ёд кард. Ӯ чунин 
мешуморад, ки системаи иҷтимоии давлати Шӯравӣ чунин шароитеро фароҳам оварда буд, 
ки дар он стратегияи рафтор барои аксарияти аҳолӣ ягона, барои ҳамаи ҳолатҳо универсалӣ 
буд. Сатҳи некӯаҳволии шахсӣ на бештар аз ташаббус ва саъйи худи онҳо, балки аз 
тадбирҳои махсуси давлатӣ вобаста буд. Музди меҳнат на аз ҳисоби арзиши аслии меҳнат, 
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балки аз рӯйи ставкаҳо ва маошҳое, ки давлат барои соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ 
ва категорияҳои коргарон муқаррар кардааст, муайян карда мешуд. Худ аз худ дарк 
кардани тағйироти вазъи моддии як нафар ё оила ғайриимкон буд. Дар ҷамъияти Шӯравӣ 

тамоюлҳои қавии баробарӣ мавҷуд буданд. Дар ахлоқи ҷамъиятии онҳо сарвати шахсӣ 
шубҳанок ва номатлуб ҳисобида мешуд. Сиёсати назорати некӯаҳволӣ асосан ба 
маъракаҳои мубориза бо даромади ба даст овардашуда равона карда мешуд, ки ҳамаи инҳо 
дар натиҷа системаи иҷтимоии шахси шӯравиро ташаккул доданд, ки як намуди рафтори 
меҳнатӣ (иқтисодӣ), оилавӣ, хонаводагӣ ва иҷтимоию сиёсии фарқкунандаи одами советӣ, 
ки ҳадди ақали талошҳояш барои ба даст овардани ҳаҷм ва сифатҳои пешакӣ муайяншудаи 
подош барои фаъолиятҳои истеҳсолӣ, ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва шукуфоии хоксоронаи шахсӣ буд,  
ба ҳисоб мерафт[6]. Ғайр аз ин, баъди пош хӯрдани иттиҳоди Шӯравӣ ва таъсисёбии 
давлатҳои мустақил (ИДМ) кандашавии робитаҳо байни давлат-аъзоёни ИДМ ба миён 
омад, ки боиси вайрон гардидани робитаҳои хоҷагидориҳои байниҷумҳуриҳо гардид, ки 
дар натиҷаи он ҳазорҳо корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии қишлоқ, нақлиёт ва ғайра аз кор 
монданд. Миллионҳо одамон бекор монда, миқёси пастравии истеҳсолот ба 85 фоиз расид 
[1]. Дар маҷмӯъ ҳамаи омилҳои дар боло зикр намуда ва дигар омилҳое, ки зикрашон ин ҷо 
нарафт, баъди фурӯпошии давлати Шӯравӣ ба раванди паҳншавии камбизоатии аҳолӣ он 
замон  мусоидат карданд, зеро ки баъди пош хӯрдани давлати Шӯравӣ тамоми арзишҳо, 
системаи рафтор, ҷаҳоншиносӣ ва сохтори давлатҳо тағйир ёфт, ки барои аҳолӣ 
ғайричашмдошт буд. Аз ин рӯ, ин марҳилаи таърихӣ барои  давлатҳои мустақили 
ташкилшуда давраи гузариши ҳассос ба шумор рафта, онҳо он давраро бо шеваҳои 
мухталиф паси сар кардаанд.   

Ҷумҳури Тоҷикистон низ дар қатори дигар давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ он марҳилаи 
таърихии ҳассосро паси сар кард, вале каме душвортар. Зеро баъди пош хӯрдани Иттиҳоди 
Шӯравӣ Тоҷикистон дучори ҷанги шаҳрвандӣ гашт, ки он боиси аз байн рафтану тамоман 
фалаҷ гардидани тамоми инфраструктураи давлат гардид ва раванди давлатсозии миллиро 
ба таъхир андохт. Нишондоди камбизоатии аҳолӣ дар солҳои баъдиҷангӣ 81 фоизи аҳолиро 
дар бар мегирифт, ки танҳо бо мамлакатҳои Осиё ва Африқо қиёсшаванда буд. Агар дар ин 
мамлакатҳо камбизоатон асосан насли собиқ табақаҳои камбағал, деҳқонони безамин, 

қабилаҳои кӯчманчиҳои биёбон ва дар баробари ин тамоман бесавод ва дар бораи 
дастовардҳои тамаддуни муосир ягон тасаввурот надошта бошанд, пас дар Тоҷикистон 
онҳо (камбизоатон) кормандони босавод ва бо тахассус буда, қисми зиёди онҳо маълумоти 
олӣ ва миёнаи махсуси касбӣ доштанд, аммо бинобар сабаби набудани ҷойи кор, манбаи 
даромад камбизоат гашта буданд. Бояд қайд кард, ки дар ҳоли ҳозир сатҳи камбизоатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба он солҳо бениҳоят коҳиш ёфтааст ва ин раванд пӯё буда,  
ҳамасола дар ҳолати рушд қарор дорад. Бо вуҷуди ин ёдовар шудан зарур аст, ки  
нишондоди камбизоатӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон нисбат ба дигар давлатҳои ИДМ баландтар 
аст, ки ин сабабҳои нисбатан маълум дорад [8]. Дар боло оид ба чор шакли шинохти сабабу 
омилҳои камбизоатӣ дар илми муосир ёдовар шудем, ки яке сохторӣ буд. Назари сохтории 
камбизоатӣ (гоњҳо онро иҷтимоӣ ҳам меноманд) вуҷуд доштани камбизоатиро дар 
идоранамоии бади давлат ва низоми такмилнаёфтаи иқтисодиёт мебинад. Яъне, дар ин 
фаҳмиш фард барои камбизоат буданаш гунаҳкор нест, балки давлат дар ин гуна шароит 
доштани ӯ муқассир аст, зеро барои фаъолияти хуб доштани афрод ҷойҳои корӣ ва 
хизматрасониҳои сатҳи баландро муҳайё накардааст. Чунин фаҳмиш то куҷо метавонад 
сабаби камбизоатии аҳолии ҷомеаи Тоҷикистонро барои мо рӯшан намояд? Дар ҳоли ҳозир 
қишри камбизоатӣ аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи омори расми 27,5 фоизро ташкил 
медиҳад[2]. Ҳамасола аз Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 450-460 ҳазор нафар муҳоҷири корӣ 
барои дарёфти ҷойи кори муносиб бо маоши баланд танҳо ба кишвари Русия сафар 
мекунад[2]. Музди миёнаи маош дар кишвар 1169 сомониро ташкил дода,  музди меҳнати 
ҳадди ақал бошад 400 сомониро дар бар мегирад [7]. Назари дигаре, ки барои муайян 
кардани сабабу омилҳои камбизоатӣ истифода мешавад, назари инфиродӣ ном дорад. Ин 
назар масъулияти камбизоат будани фардро бар дӯши худаш бор карда, ин ҳолатро ба 
рафтор, фаҳмиш ва сифатҳои иҷтимоии шахс – танбалӣ, сустиродагӣ, худомӯзӣ, беҳадафӣ, 
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майпарастӣ, туфайлихӯрӣ ва ғ. таҳмил мекунад. Ин назар пешниҳод мекунад, ки нисбати 
камбизоатон раҳмдил будан раво нест, бояд онҳо муҳокима шаванд ва барои аз камбизоатӣ 
раҳониданашон раванди иҷтимоишавӣ пурзӯр гардонда шавад, зеро онҳо манбаи асосии 

сарзадани нуқсҳои ҷомеа мебошанд. Ин фаҳмиш то куҷо ба қишри камбизоати аҳолии 
Тоҷикистон иртибот дорад, дида мебароем. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чи камбизоатии нисбӣ ва чи камбизоатии мутлақ характери 
оммавӣ дошта, онҳо дар навбати аввал натиҷаи ҷанги дохилӣ ва бозсозии сохтори 
иқтисодиёт мебошанд, ки ногузир оммаи васеи аҳолӣ дучори он гардида буданд. Аз ин 
сабаб муносибат ба камбизоатон дар ҷомеаи Тоҷикистон дигаргуна аст, яъне камбизоатон 
дар Тоҷикистон ҳамчун гурӯҳи устувори алоҳида расман ҷудо карда нашудаанд, чуноне ки 
ин ҳолат дар мамлакатҳои тараққикарда дида мешавад. Дар афкори ҷамъиятӣ низ то ҳоло 
тамоюли мунoсибати манфӣ бо камбизоатон ба сабаби васеъпаҳншавии камбизоатӣ оғоз 
наёфтааст.  Дар ҷомеа муносибат бо камбизоатон  бо эҳсосоти  ҳамдардию раҳмдилӣ ва 
ҳусни тафоҳум зоҳир мегардад, чунки аз як тараф аксарияти одамон эҳсоси нодорӣ ва 
камбудӣ доранд, аз дигар тараф марҳилаи гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ ба ҳамаи 
камбизоатон характери объективӣ дошта, аз хислатҳои шахсии афрод вобастагии кам 
дорад. Бо вуҷуди ин ин ҳукми мутлақ нест, ки дар камбизоатии аҳолии Тоҷикистон нақши 
инфиродӣ салб шудааст. Аксарияти аҳолии камбизоати Тоҷикистон дар камбизоатии 
доимӣ қарор дошта, характерҳои умуми доранд: яъне дараҷаи тахассусии баланд надоранд, 
ба ҷомеаи нав пурра ворид нашудаанд, қобилияти ташаббускорию чизеро дар ҳаёти худ 
тағйир доданро надоранд. Гузашта аз ин, характери сустиродагӣ дар онҳо устувор буда, аз 
нигоҳи осебпазирии ҳам моддӣ ва ҳам маънавӣ пешсаф ҳастанд. Ба андешаи равоншиноси 
тоҷик Зарина Кенҷаева аксари ҷавононе, ки ба ҳар гуна гурӯҳҳо шомилшудаву даст ба 
ҷинояткорї мезананд, камбизоат мебошанд. Зеро волидони онҳо бинобар сабаби 
мушкилоти иҷтимоии зиндагӣ ба  дуруст тарбият намудани фарзандони худ аҳамият 
надода, роҳи дурусти ташаккулёбиро ба онҳо нишон надодаанд, ки ин дар ниҳоди онҳо 
сифатҳои оворагардӣ, меҳнатфориғӣ, муфтхӯрӣ, ишратпарастӣ, майхорагӣ, зӯргӯйӣ, 
беҳадафӣ, бемаърифатӣ ва амсоли инҳоро рушд додааст[5]. Ҳолати бади зиндагии худро аз 
тақдири азалӣ дидан навъи сеюми шинохти сабабу омилҳои камбизоатӣ мебошад, ки назари 
тақдирӣ (фаталистӣ) ном дорад. Ин назар сабаби камбизоатиро дар сарнавишту қисмати 
фардҳо маънидод карда, ҳамагуна бори масъулиятро аз дӯши камбизоатон барои 
камбизоат буданашон салб мекунад. Яъне камбизоатиро сарнавишти азалӣ маънидод 
карда, бо ин ҳисоб кӯмак ба камбизоатонро лозим меҳисобад ва ҳеҷ касро барои чунин ҳаёт 
доштанаш ҷавобгару масъул намешуморад, балки сабр кардану ба як бурда қутилоямут 
кифоя карданро тақозо мекунад. Ин ҳолати зикршуда то куҷо ба  арзишҳои маънавии 
ҷомеаи Тоҷикистон муносибат дорад? Ҷомеаи Тоҷикистон анъанавӣ ба ҳисоб рафта, дар он 
арзишҳои гузашта, эътиқоду боварҳо, тахайюлу мавҳумот ва суннатҳо устувор буда, аксари 
мардум ба онҳо дилбастагӣ доранд. Мусаллам аст, ки ҳар қадар дар ҷомеа донишҳои илмӣ 
камтар бошад, ҳамон қадар тасаввурпардозӣ, хаёлгароӣ ва ақибмондагӣ ба назар мерасад. 
Ҳар қадар огоҳӣ ва фаъолиятҳои фикрию ақлонӣ дар ҷомеа камтар сурат гиранд ё 
мутаваққиф гарданд, ҳамон қадар ҷомеа дучори бозмондагӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти 
иқтисодию иҷтимоӣ гардида, ба вартаи дармондагӣ меафтад. Аксарияти аҳолии 
камбизоати ҷомеаи Тоҷикистон камбизоатии худро марбут ба тақдири азалии хеш дониста, 
барои беҳтар намудани вазъи худ на аз донишҳои илмӣ ё чораҷӯйиҳову тадбирҳои дар амал 
санҷидашуда истифода мекунанд, балки роҳҳои ҳалли содаи масоилро аз қабили 
талбандагӣ кардан ва дуову ибодат намудан ба миён мегузоранд, ки ин роҳ ҳеҷ гоҳ 
мушкилиро то ба охир ҳал карда наметавонад. Дуруст аст, ки ин гуна роҳи ҳалли мушкилот 
барои афроде, ки ин гуна роҳро барои рафъи мушкилоти худ интихоб мекунанд як навъ 
оромиши зеҳнӣ ва сабукии иҷтимоиро ба вуҷуд меорад, вале ба ақли солим номувофиқ аст. 
Гузашта аз ин, ҳамаи таълимотҳои чи динӣ ва чи ғайридинӣ аз пайравони худ ҳаракат 
кардану ба фаъолияте машғул шуданро тақозо мекнанд, ки донишу малака ва маҳоратро 
мехоҳад. Аз ин рӯ, камбизоатии худро марбут ба тақдир донистану барои беҳтар намудани 
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вазъи худ аз чораҷӯйиҳои амалӣ истифода накардан ба хиради солим номувофиқ буда, ҳеҷ 
гоҳ қобили қабул буда наметавонад.   

Назари охирони шинохти сабабу омилҳои камбизоатӣ хурдфарҳангӣ (субкультура) 

ном дошта, бар асоси андешаҳои инсоншиносӣ (антрополог) амрикоӣ Оскар Люис гузошта 
шудааст. Ӯ диққати махсусро ба камбизоатии куҳнашуда (хроническая бедность) дода, 
чунин мешуморад, ки шахси камбизоат дорои рӯҳияи ба худ хос буда, худбаҳодиҳии паст 
дорад ва ягон ангезаи бойшудану чизеро дар ҳаёти худ тағйирдоданро надорад. Ин гуна 
афрод аз сабаби дуру дароз дар ин ҳолат қарор доштан, оинҳои махсуси худро меофаранд, 
ки баъдан меъёрҳо қабул карда, шакли фарҳанги алоҳидаро мегирад, ки олим онро 
“маданияти камбизоатӣ” ном бурдааст. Ин маданият дар шароитҳои вазнин зинда мондану 
зистанро барои камбизоатон таъмин мекунад, вале барои насли оянда интиқолдиҳандаи 
рӯҳияи манфӣ ба ҳисоб меравад. Акнун дида мебароем, ки нишонаҳои ин маданият то куҷо 
миёни камбизоатони ҷомеаи Тоҷикистон дида мешавад. Ҳамон гунае, ки дар боло қайд 
кардем дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳамагуна навъи камбизоатӣ характери оммавӣ дошта, онро 
маданият ё тарзи зиндагии гурӯҳи хоси одамон пиндоштан номумкин аст, зеро ба андешаи 
инҷониб то кунун ин камбизоатӣ дорои меъёр ё принсипҳои устувор нагаштааст. Вале баъзе 
ҳолатҳое ҳастанд, ки ба камбизоатони ҷомеаи Тоҷикистон вобаста будан ба умумиятҳои 
ҷамъияитиро итлоқ мекунанд. Аз ҷумла тарзи фикронии ба ҳам монанди  онҳо, ки чандон  
созанда (созидательный, прогресивный) нест. Аксари камбизоатон ва он нафароне, ки ба 
муҳоҷират ба хотири дарёфти бештари маблағ аз Тоҷикистон сафар мекунанд, чунин 
мақсадҳо доранд: даромади хубе пайдо кунанд, омада ягон хона созанд ва ё харанд, соҳиби 
мошини сабукрав шаванд, оила барпо кунанд ва ё фарзандонро оиладор кунанд, омада каме 
истироҳат кунанд ва боз ба муҳоҷират раванд. Албатта, ҳамаи ин фикрҳо хуб аст, лекин 
барои сатҳи зиндагии берун аз хатти камбизоатӣ доштан нокифоя аст. Барои чӣ? Фард 
замоне метавонад, ки аз доираи камбизоатӣ берун бошад, агар вобастагии молиявӣ 
надошта бошад [3]. Аммо чунин маққсадгузориҳо ва надоштани тамоюли бойшудану 
чизеро дар ҳаёти худ ба самти беҳтар тағйир додан намегузорад, ки мо аз вобастагии 
молиявӣ озод бошем ва ба неъматҳои моддию маънавии сифатан хуб дастрасӣ дошта 
бошем. Аз ин рӯ, яке аз сабабҳои камбизоатии аҳолӣ ҷаҳонбинии созанда надоштан, мавҷуд 

набудани тамоюли бойшавӣ дар ниҳоди шаҳрвандон ва дурандешии қавӣ надоштан 
мебошад.  

Дар маҷмӯъ дар ҷомеаи Тоҷикистон камбизоатӣ вуҷуд дошта, ғайр аз омилҳои фардию 
зеҳнӣ ба андешаи мо омили сохторӣ ба устуворияш ҷонноктар аст. Аз ин рӯ, барои рафъи 
камбизоатии дар заминаи омилҳои зикршуда ба вуҷуд омада, пеш аз ҳама, мавҷудияти як 
ҷаҳонбинии тоза ва шинохти комилан бадеи  вуҷудӣ (моддӣ) ҳис карда мешавад, то арзишҳо 
ва бовару эътиқодҳои пешин бознигарӣ шаванд, зеро тағйироти маънавии фардӣ ва қабули 
чизи тоза бе қабули арзишҳои нав ва шинохти шеваи тозаи зиндагӣ номумкин аст. 
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МАСЪАЛАИ КАМБИЗОАТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН ВА САБАБҲОИ ПАЙДОШАВИИ ОН 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳои рӯ ба инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, дар баробари 
масъалаҳои зиёди иқтисодию сиёсӣ мушкилињои ҷиддии иҷтимоие дорад, ки барои пешрафту тараққиёти 
босуръати мамлакат монеаҳо ба вуҷуд меоранд. Аз ҷумлаи он мушкилотҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ метавон аз 

масъалаи камбизоатӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ёд кард, ки мушкилоти дирӯзу имрӯз набуда, балки собиқаи 
куҳан дорад. Ин масъала дар ҷомеаи Тоҷикистон баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷанги дохилӣ доғ 
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шуд, ки таъсираш то имрӯз дида мешавад. Дар ин мақола сабабу омилҳои мушкилоти камбизоатӣ дар ҷомеаи 

Тоҷикистон ба воситаи чор шакли шинохти масъалаи камбизоатӣ, ки дар методологияи илмӣ истифода 

мешавад, баррасӣ шудааст. 
Калидвожањо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, камбизоатӣ, сабабҳо, Иттиҳоди Шӯравӣ, ҷанги дохилӣ, омили 

сохторӣ, омили инфиродӣ, омили тақдирӣ, омили хурдфарҳангӣ.  
 

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНАВЕНИЯ 
Республика Таджикистан - одна из развивающихся стран мирового сообщества, и наряду со многими 

экономическими и политическими проблемами, она имеет серьезные социальные проблемы, препятствующие 
быстрому прогрессу и развитию страны. Среди них - социально-экономические проблемы бедности в 
обществе Таджикистана, которые не являются проблемами прошлого, но имеют давнюю историю. Эта 
проблема возникла в таджикском обществе после распада Советского Союза и гражданской войны, 
последствия которой ощущаются до сих пор. В этой статье обсуждаются причины и факторы проблем 
бедности в таджикском обществе изучающиеся с помощью четырех форм признания бедности, которые 
используются в научной методологии. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, бедность, причины, Советский Союз, гражданская война, 
структурный фактор, индивидуальный фактор, фаталистический фактор, субкультурный фактор. 

 
POVERTY IN TAJIKISTAN AND ITS CAUSES 

The Republic of Tajikistan is one of the developing countries of the world community, and along with many 
economic and political issues, it has serious social problems that hinder the rapid progress and development of the 
country. Among them,there are the socio-economic problems of poverty in the society of Tajikistan, which are not the 
problems of the past, but have a long history. This problem arose in Tajik society after the collapse of the Soviet Union 
and the civil war, the impact of which is still felt today. This article discusses the causes and factors of poverty problems 
in Tajik society through four forms of poverty recognition that are used in the methodology of science. 

Keywords: Republic of Tajikistan, poverty, causes, Soviet Union, civil war, structural factor, individual factor, 
fatalistic factor, subcultural factor. 
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МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ ДОНИШҲОИ ПСИХОЛОГӣ ДАР РАВАНДИ КОР БО 

МИЗОҶ 
 

Хофизов Б.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар Тоҷикистони соњибистиќлол кори иҷтимоӣ дар марҳилаи ташаккул ва рушд 

қарор дорад. Аз солҳои аввали истиқлолият сиёсати иҷтимоие, ки ба рушди инсон, 

баробаршавии имкониятҳои иқтисодии аҳолӣ барои дастрасӣ ба таҳсилоти муосир, 

тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва хадамоти иҷтимоӣ равона карда шудааст, яке аз вазифаҳои 

аввалиндараҷаи рушди кишвар мебошад. Ќарору фармонҳо ва дастуру супоришҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, аз рўзњои нахустини 

роњбарї ба бењтар кардани вазъи иљтимоии мардум, беҳтар намудани вазъи иҷтимоии 

одамони камбизоат ва оилаҳо, рушди кори иљтимої, баррасї ва тањлили њамасолаи 

масъалаи мазкур равона шудааст. Паёмҳои солонаи рохбари давлат ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ќабули “Барномаи давлатӣ оид ба расонидани кӯмаки суроѓавии 

иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020” (№328, аз 21 июни соли 2018), 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи 

миёна мўҳлати рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 

ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба кори иљтимої мисоли 
равшани чораву тадбирњои судманду њадафмандонаи  Њукумату давлати мо мебошанд.[4. 

саҳ 135]. Ихтисоси «кори иҷтимоӣ» ба «Классификатори умумиҷумҳуриявии касбҳои 
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коргарӣ, вазифаҳои хизматчиён ва дараҷаҳои тарифӣ» ҳамчун як касби алоҳидаву мустақил 

соли 2003 ворид гардидааст. Қобили ёдоварист, ки касби мутахассиси кори иҷтимоӣ 

ихтисоси хеле  башардӯстона маҳсуб ёфта, аз соҳибкасб меҳру муҳаббати хоса доштанро 

нисбати ниёзмандон тақозо менамояд. Моҳияти кори иҷтимоии муосир ҳамчун як намуди 

фаъолият аз танзими муносибатҳои иҷтимоӣ, мутобиқ кардани онҳо ба талаботҳои ҷомеаи 

муосири мутамаддин, афзоиши оқилона, инсондӯстӣ, субъективӣ, таҳкими робитаҳои 

байни шахсони алоҳида, гурӯҳҳо ва давлат ва дар маҷмӯъ расонидани кӯмаки моддӣ, 

ҳуқуқӣ, равонӣ ва ғайра иборат мебошад. Ҳамаи таъсиротҳои берунаро одамон ҳар хел 

қабул мекунад. Яке ба тезӣ муаммои ба пеш омадаро ҳал мекунад дигаре дуру дароз дудилагӣ 

зоҳир мекунанд. Яке ором, осудагиро дар ҳар хел ҳолат нигоҳ дошта метавонад, дигареро ягон 

ҳолати ночиз безобита мегардонад. Ин фарқиятҳои одамон дар мизоҷи онҳо муайян мешавад. 

Мизоҷ ин яке аз хусусиятҳои шахсии одам буда, ҷоришавии равандҳои паиҳамӣ, интенсивонӣ, 

босуръат, усули равандӣ ва ҳолатҳои паиҳамӣ мебошад. Аз замонҳои қадим олимон барои 

ёфтани асоси органикии мизоҷ фикр мекарданд. Дар бораи асоси мизоҷ се тартиби аъзоҳо 

(органикӣ) вуҷуд дорад. 

Аввалин гуморалӣ – яъне ин тартиби ҳолатҳои организми инсонро ба моеъҳое, ки дар 

ҷисми одам мавҷуд аст, вобаста мекарданд. Аз ин сабаб чор намуди мизоҷро ҷудо 

намуданд. Чунин шуморида мешуд, ки агар дар организм хун (лотинӣ «сангвис») зиёд 

бошад, пас мизоҷи сангвиникӣ, агар зарда (лотинӣ «холе») – зиёд бошад, намуди халерикӣ 

аст, агар луоб зиёд бошад (лотинӣ «флегма») флегматикӣ, агар зардаи сиёҳ зиёд бошад 

(лотинӣ «меланхоле») пас меланхоликӣ номида мешуд. Ин номгўи мизоҷҳои гуногун дар асри 

V то милод аз тарафи табиби юнони қадим Пален Гипократ муайян карда шуда, то давраи 

мо омада расидааст. Гарчанде ки ин кашфиёти олим хело содда бошад ҳам, лек дар он ҳамаи 

намудҳои мизоҷ дар рўҳи одам муайян шуда, яке аз мизоҷҳо бештар зоҳир шуданашон дуруст 

ќайд шуда буд. Худ калимаи «Мизоҷ» аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънояш 

«муносибаткунии қисмҳо» мебошад. Дуюмин, конститутсионалӣ буда, ин тартиб асоси 

мизоҷҳоро меомўзад, ки он дар асри ХIV ба вуҷуд омадааст. Асосгузарони ин тартиб Крегмер 

ва Шелден мебошанд. Онҳо мизоҷҳоро ба тарзи сохти тани инсон алоқаманд мекарданд. 

Мазмуни асосии ин назария аз  сохти тани одам мизоҷро гўё муайян кардан мумкин. Крегмер 

чор намуди сохти тани инсон ба монанди мавзун (лентисоматин), варзишгар (паҳлавон), 

танадор (атлетик), фарбеҳ ва ғайрипайкарӣ (диспластин) дида баромад. Мавзун-тани 

нозук, қади баланд, китфони танг, пойҳои дароз доранд. Паҳлавон (атлетик) – мушакҳои 

тараққикарда дошта, тани боқуввату  қади баланд ё миёна дошта, китфонаш васеъ аст. 

Fайрипайкарӣ (диспластин) – одамони сохти танашон нодуруст ва ғайримуқаррарӣ 

дошта, тани онҳо деформатсия (каҷу килеч) аст. 

Ба се намуди сохти тан Э.Крегмер се намуди мизоҷро, ки чунин номҳо гузошт, хос буд. 
1. Инзотилин,  
2. Истомитин, 
3. Сикломин; 

Инзотилин - (астеникӣ) – қади мавзун дошта, камгап дар вай калавандагии эмотсия, 

яъне дигаргуншавии ҳолати руҳӣ дида мешавад. ў якрав буда, тез ба шароити нав ё ба 

фаъолияти нав мутобиқ намешавад. 

Истомитин - (паҳлавон) буда, ором осуда мебошад. Симои рўй ва 

ҳаракатҳо бештар суст мебошад. Дар вай хусусияти майзадагонро бештар дидан мумкин аст. 

Сикломин – бештар одамони танадор буда, дар онҳо ҳолатҳои хушчақчақӣ, 

хушмуомилагӣ бо одамон ва нисбатан кушодчеҳра мебошанд. Вақте ки назарияи 

конститутсионалии олимон дастраси омма гардид, онҳо аз ҳар тараф онҳоро танқид 

мекарданд. Норасогии асосӣ дар ин назария дар он аст, ки онҳо таъсири муҳит, шароит ва 

ташаккулёбии хусусиятҳои паиҳамии индивидро ба назар намегирифтанд, баъзан инкор ҳам 

мекарданд. Дигар назарияе, ки он сеюмин аст, асоси мизоҷро ба    фаъолияти системаи 

асаби марказӣ вобаста мекунад. 
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Дар таълимотҳои И.П. Павлов  дар бораи таъсири системаи асаби марказӣ ба хусусиятҳои 

динамикии рафтор, се хусусиятҳои системаи асаби ба монанди қувва, мувозинатӣ ва 

серҳаракатии равандҳои ҳаяҷон ва боздорӣ муайян карда шуданд. 

Қувваи боздорӣ ва қувваи ҳаяҷонро олим ҳамчун хусусиятҳои системаи асабии аз якдигар 

вобастанабуда ҳисобид. Дар таҳти мувозинати равандҳои асабӣ И.П. Павлов баробарии 

равандҳои боздорӣ ва ҳаяҷонро мефаҳмид. Муносибати ду қувваю мувозинатӣ ва 

номувозинатии индивид, ки яке аз қувваҳо нисбати дигар қувва бартарӣ дорад, муайян карда 

мешуд. Сеюмин хусусияти системаи асабӣ ин серҳаракатӣ, яъне ҷойи якдигарро гирифтани 

ҳолатҳои ҳаяҷону боздорӣ мебошад, ки он аз як раванд ба дигар раванд тез мегузарад. 

Серҳаракатии равандҳои асаб дар дигар шудани рафтор бо дигаршавии шароити ҳаётӣ ба 

вуҷуд меояд. Вазифаи ин хусусияти системаи асаб аз як намуди ҳаракат ба дигар намуди ҳаракат 

тез гузаштан, аз ҳолати нофаъолӣ ба фаъолӣ гузаштан аст. Акси серҳаракатӣ ин равандҳои 

асаби суст (инертӣ) мебошад. Чӣ қадаре, ки системаи асаб суст (инертӣ) бошад, ҳамон қадар 

аз як раванд ба дигар раванд гузаштан, вақти бисёр лозим аст.  
Аз тарафи И.П. Павлов чор намуди асосии фаъолияти олии асабро нишон додааст. 

1.Зўрии дар мувозинат будаи серҳаракатӣ ба одамони намуди  сангвиник  хос аст. 
2.Зўрии дар мувозинат будаи суст, ки ба одами намуди  флегматик хос аст. 
3. Зўрии дар мувозинат набуда, ба холерик вобаста аст.  
4.Ва дар охир одами  суст ба намуди меланхолик вобаста аст. Таълимоти чунин 

намудҳои системаи асаб бо тавсифотҳои асосии худ ба чор намуди мизоҷҳо мувофиқат мекунад.  

Барои тадқиқ намудани хусусиятҳои системаи асаби инсон якчанд усулҳо истифода карда 

шуд. Дар натиҷа ду хусусияти равандҳои асабӣ муайян карда шудаанд, ки он ноустуворӣ ва 

серҳаракатӣ мебошад. Ноустувории системаи асаб дар суръатнокӣ ва манъшавии равандҳои 

руҳӣ дида мешаванд. Асоси системаи асаби серҳаракат бошад ба тезӣ ва осон ба вуҷуд омада, 

рефлексҳои шартии мусбӣ ҳаяҷон (серҳаракатии ангезиш) ва боздорӣ (серҳаркати боздорӣ) 

мебошад. Мувофиқи таълимоти И.П. Павлов маҳз он хусусиятҳои рафторе, ки дар он 

хосиятҳои торҳои асабӣ зоҳир мешаванд, мизоҷро ташкил медиҳанд. ҳар як намуди мизоҷ 

хусусиятҳои ба худ хосро дорост.  

Холерик - чунин одамони системаи асаб дошта, ки ҳаяҷон аз болои боздорӣ 

ҳукмфармо аст. Аз ҳамин сабаб, онҳо тез, баъзан саросемавор ба таъсиротҳои беруна 

мутаассир мешаванд. Холерик беитоат, чобук, чаққон серҳаркат буда, рафиқони зиёд 

дорад. Ба коллективи нав тез унс мегирад, ў камтоқат буда, тез ҳолати эмотсионалиаш 
дигаргун шуда меистад. 

Сангвиник – системаи асаби зўр, дар мувозинат буда ва серҳаракат мебошад. Ў 

чаққон буда, рафторҳояш боандеша,  одами хушчақчақ, ҳазлу шўхиро дўст медорад, ба 

коллективи нав тез мутобиқ мешавад. Дар фаъолияти якранга тез дилгир шуда, агар корҳо 

шавқовар бошад, хеле фаъол мегардад. Дар ҳолати пуршиддати эмотсионалӣ худро идора 
карда метавонад. 

Флегматик – системаи асаби зўр, дар мувозинатбуда дорад, аммо беташаббус – яъне 

хеле камҳаракат аст. Флегматикро ба ҷаҳл овардан ё хурсанд кардан хело мушкил буда, 

табъи устувори якхела дорад. Дар ҳолатҳои вазнинии серташвиш ҳам флегматик оромиро 

нигоҳ медорад. Хеле қобилияти баланди корӣ дошта, ба таъсиротҳои зўр муқобилият 

нишон дода метавонад, аммо ба мушкилиҳои тасодуфӣ тез ҷавоб дода наметавонад. 

Танҳогиро дўст дошта, дар шароити нав бо мушкилӣ мутобиқ мегардад. 

Меланхолик – системаи асабӣ суст дошта, ҳаяҷони баланд зоҳир мекунанд. Ба 

ангезандаҳои суст низ ҳаяҷоннок мешаванд. Аз ангезишҳои баланд ё зўр худро аз даст 

медиҳанд. Аз ҳамин сабаб дар ҳолати пуршиддат (имтиҳон, мусобиқа ва ғайра) натиҷаи 

фаъолияти меланхолик нисбат ба шароити ором хеле паст мешавад. ҳассоснокии 

баланд ўро тез хаста карда, қобилияти кориашро суст мегардонад (бояд дуру дароз дам 

гирад). ҳатто ягон баҳонаи ночиз ўро хафа мегардонад. Табъаш тез ивазшаванда мебошад. 
ў бештар хафа, безобита ва ба худ боварии кам дорад. 
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Мизоҷ ҳамчун сифатҳои шахсӣ зоҳир мешавад. Лекин мизоҷро бо хислат омехта 

кардан лозим нест. Хислат дар рафторҳои одам дар муносибат нисбат ба худ ва дигарон 

зоҳир мегардад. Одамони мизоҷи якхела дошта метавонанд раҳмдил, дағал, танбал, 

меҳнатдўст, бесомон, озода бошанд. Мизоҷ танҳо дар равонагии руҳӣ ҷараён медиҳад. Аз 

мизоҷ асосан чунин хусусиятҳои шахсият ба мисоли тасаввуротнокӣ, эмотсионалӣ, 

беихтиёрӣ (импулсивӣ) ва безобитагӣ вобастагӣ дорад. Дар фаъолияти меҳнатӣ ва 

муносибатҳои байнишахсӣ ва ҳам муносибаткунии одамон аз рўйи мизоҷ аҳамияти калон 

дорад. Мисол: агар холерик ва флегматик дар якчоягӣ кор кунанд, албатта оқибат ба 

мухолифат оварда мерасонад.  Намудҳои мизоҷ ва тавсифи психологии онҳо гуногун 

мебошад, ки мо дар инҷо баъзеи онҳоро зери таҳлил қарор додем Эмотсияҳои равшан, 

намоён, тез – тез тағйирёбии ҳолати рўҳӣ, бомуоширатӣ – ҳамчун нишонаҳои намуди 

холерикии мизоҷ. 

Чолокӣ ва тезҳаракатӣ, тез мутобиқшавандагӣ, хаяҷоннокӣ ва зиндадилӣ – аломатҳои 

ба намуди сангвиникии мизоҷ хос буда. Оромию бомувозинатӣ, устуворӣ  ва ҷараёни сусти 

равандҳои рўҳӣ – ҳамчун хусусиятҳои ба намуди флегматикии мизоҷ мансуббуда. 

Эмотсионалӣ ва ҳассосӣ, нозукии баланд ва суст мутобиқшавандагӣ, бартарияти раванди 

боздорӣ бар раванди ҳаяҷон ҳамчун сифатҳои хоси намуди меланхоликии мизоҷ мебошад.   

Азбаски кори иҷтимоӣ як намуди фаъолияти гуногунҷабҳа ва универсалӣ мебошад ва 

ҳамчун илм ба маҷмӯи илмҳои дигар алоқаманд аст, дар амалияи кори иҷтимоӣ назарияҳо 

ва методҳои гуногуни илмӣ истифода бурда мешавад. Ҳамчунин, кори иҷтимоӣ бо дигар 

илмҳои гуманитраӣ ба мисли фалсафа, сотсиология, педагогика, ҳуқуқшиносӣ, психология 

ва ғайра алоқамандии зиҷ дорад. Мо дар боби дуюми таҳқиқоти илмии худ татбиқи усулҳои 

психологӣ дар амалияи кори иҷтимоиро дида баромадем. Психология (равоншиносӣ), 

илмест дар бораи қонунҳои объективии фаъолияти рӯҳӣ, аз ҷумла эҳсос, идрок, хотир, 

тасаввур, хаёл ва ғайра. Психология инчунин қонунҳои ташаккули талабот, шавқу ҳавас, 

малака, одат, мизоҷ, характер, қобилият ва ғайраро, ки хусусиятҳои психологии шахсият 

ҳисоб меёбад, меомӯзад. [14. 220 саҳ] Ичунин, психология қонуниятҳои рафтор ва 

фаъолияти одамонро дар гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва тавсифи психологии ҳамин гурӯҳҳоро 

меомузад, ки ин ҳама объекти кории кормандони иҷтимоӣ низ мебошад. Психология 

ҳодисаҳои психикии инфиродӣ ва гурўҳиро, моҳияти он, қонуниятҳои инкишоф ва 

ташаккул, нақши фаъолият ва рафтори инсонро   меомўзад. Умуман фанни равоншиносӣ 

(психология) хусусиятҳои психикӣ (равонӣ) ва қонуниятҳои ташаккули шахсияти инсонро 

мавриди омўзиш қарор медиҳад. Дар замони ҳозира дар омӯзиши шахсияти инсон 

равоншиносӣ муҳимтарин соҳаи илм ба шумор рафта, сохту таркиби мураккаб дорад, ки он 

соҳаҳои мухталифи ба ҳам пайвастро фаро мегирад. Вазифаҳое, ки дар назди тадқиқоти 

мушаххаси психологӣ меистанд, бо якчанд роҳ ҳал карда мешаванд. Яке аз онҳо ин 

мушоҳидаи ҳолати равонии мизоҷ  дар ҷараёни ҳамкорӣ бо ӯ мебошад, ки  дар кори 

равоншиносон хеле маъмул аст ва барои корманди иҷтимоӣ хеле зарур аст. Мушоҳидаи 

рафтори мизоҷ дар шароити воқеии ҳаёти ҳаррӯзаи ӯ, масалан дар оила, гурӯҳи иҷтимоӣ 

махсусан муфид аст. Дар кори иҷтимоӣ машварати психологӣ васеъ истифода мешавад. Ба 

машварити психологӣ ҳама қишри аҳолӣ аз ҷумла, роҳбарон, коргарони оддӣ, волидон, 

донишҷӯён, оилаҳои ҷавон, ва ғайра ниёз дорад. Дар натиҷаи машварати психологӣ 

фаъолияти инфиродӣ ва гурӯҳии онҳо сохта мешавад. Дар кори иҷтимоӣ як чанд усулҳо 

истифода мешавад. Усули интихоби равонӣ - яке аз усулҳои зарурӣ дар фаолияти 

кормандони иҷтимоӣ  ба ҳисоб меравад. Он барои худмуайянкунии иҷтимоӣ ва касбии 

ҷавонон, муайян кардани соҳаи бозомӯзии кадрҳо, ҷалби гурӯҳҳо истифода мешавад. 

Истифодаи усули мутобиқсозии психологӣ дар кори иҷтимоӣ ба натиҷаҳои назаррас 

мерасонад. Онҳо мизоҷонро ба ҳастии иҷтимоӣ бармегардонанд, то ки онҳо вазъи 

иҷтимоиро хубтар дарк кунанд, худбовариро инкишоф диҳанд ва ба шароити тағирёбандаи 

зиндагӣ мутобиқ шаванд. Таълими иҷтимоию психологӣ ва худкоромӯзӣ ба усули хоси 

кори иҷтимоӣ табдил ёфтааст. Ин усулҳо тавассути ташаккули амалии сифатҳои иҷтимоии 

инсон, муносибатҳо ва усулҳои фаъолият ҷалб карда мешаванд. Дар он вақт натиҷаи он ба 
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даст оварда мешавад, ки агар интиқоли зерсохтори ташаккулёфта ба шароити воқеии 

фаъолияти меҳнатӣ, таълимӣ ва ғайра таъмин карда шавад. Усулҳои ислоҳи рафтор, 

ҳавасмандкунӣ, муошират, худбаҳодињӣ хусусияти возеҳи ифодаи психологӣ доранд: мизоҷ 

камбудиҳои сохтори шахсияти худро дарк мекунад, моделҳои нави рафтор ва машқҳоро дар 

татбиқи онҳо таҳия менамояд, дар натиҷаи умумигардонӣ ва интиқоли минбаъда 

форматсияҳои иҷтимоӣ-равонӣ ба шароити нави ҳаёти ӯ. Усулҳои психотерапия нисбати 

шахсият дар маҷмӯъ амиқанд. Онҳо ба дигаргуниҳои психологӣ дар сохтори шахсияти 

ҷудонашаванда равона карда шудаанд. Дар ин замина, усулҳои психологие, ки дар кори 

иҷтимоӣ дар шакли омӯзиш, бозиҳо, таъмид истифода мешаванд, муназзам ва тавоно 

мебошанд. Корманди иҷтимоӣ дорои бисёр вазифаҳост. Ҳангоми иҷрои онҳо, ӯ бешубҳа ба 

ёрии психология муроҷиат мекунад. Бояд қайд кард, ки корманди иҷтимоӣ дар ҳалли 

дилхоҳ проблемаи мизоҷ ҳамчун лидер баромад мекунад. Ин кори гурӯҳӣ бошад ё бо 

мизоҷи алоҳидаи дар ҳолати депресивӣ қарордошта ва ғайра корманди иҷтимоӣ ба 

худидоракунии мизоҷ такя мекунад. Корманди иҷтимоӣ аксар вақт ҳамчун равоншиноси 

иҷтимоӣ баромад мекунад. Ӯ кӯшиш мекунад, ки проблема ва ҳолу аҳволи мизоҷи худро 

дарк намояд ва барои муайян кардани мавқеи иҷтимоии худ ба мизоҷаш кӯмак кунад. 

Кормандони иҷтимоӣ ҳамчун ташкилкунанда, нигоҳдоранда ва инкишофдиҳандаи 

робитаҳо байни давлату ҷомеа баромад мекунад. Онҳо ҳавасмандгардонии фаъолияти ба 

иҷтимоӣ нигаронидашудаи муштариёнро инкишоф медиҳанд, ташаббуси шахсро ғанӣ 

мегардонанд, рафторро ислоҳ мекунанд ва корҳои иҷтимоӣ-терапевтиро пеш мебаранд. 

Корманди иҷтимоӣ ҳамчун равоншиноси амалӣ фаъолият мебаранд, зеро мундариҷа ва 

усулҳои фаъолияти ӯ ба ҳалли масъалаҳои амалии ҳаёти мизоҷон равона карда шудаанд. 

Ташаббуси амиқи иҷтимоӣ ба фаъолияти корманди иҷтимоӣ хос аст. Психологияи иҷтимоӣ 

ва педагогика асоси назариявӣ ва методологии кори иҷтимоӣ мебошанд. Фаъолияти 

социономӣ табиатан мураккаб аст, бинобар ин корманди иҷтимоӣ аслан педагог-

равоншинос аст. Вай бо истифода аз воситаҳои психологӣ, вазъи социомонӣ, вазъи 

иштирокчиёни онро ташхис мекунад, зарурати истифодаи технологияҳои иҷтимоиро 

асоснок мекунад. Вай бо истифода аз усулҳои педагогӣ иттилоот медиҳад, гурӯҳҳои корӣ 

ташкил мекунад, кори дастаҷамъиро ташкил мекунад, дониш, малака ва малакаҳои барои 

ҳалли масъалаҳои тағирёбандаи ҷомеа ва шахсият заруриро боварӣ мебахшад, воқеӣ 

мегардонад. Пайдоиши назарияҳои психологие, ки ба ташаккули усулҳои кор бо мизоҷон 

дар хадамоти иҷтимоӣ таъсири бевосита мерасонанд, ба Зигмунд Фрейд таалуқ дорад, ки ӯ  

падидаи беҳушӣ ва таъсири онро ба рафтор ва шахсияти инсон тавсиф кардааст. Фрейд 

изҳор дошт, ки ҳама ҳолатҳои рӯҳӣ аз рӯйдодҳои қаблӣ, таассуроти кӯдакӣ ба вуҷуд меоянд 

ва муайян карда мешаванд. Вай се сатҳи равониро муайян кард: шуур, зершуур, беҳушӣ, ки 

дар онҳо детерминантҳои асосии шахсият, нерӯи рӯҳӣ, импулсҳо ва ғаризаҳо ҷойгиранд. 

Баъдтар, равоншиноси швейтсарӣ Карл Густав Юнг андешаи Фрейдро инкишоф дода, 

беҳушии умумиро, ки аз таърихи инсоният то ба имруз ҷамъ шудааст, ташаккулёфтаҳои 

амиқи психологиро, ки аз як насл ба насли дигар дар шакли хотираи генетикӣ  мегузаранд, 

тавсиф кард. Маҳз хотираи генетикӣ, ба гуфтаи Юнг, психикаро роҳбарӣ ва ба тартиб 

медарорад. Хотираи генетикӣ хотираи амиқи шахс дар бораи фарҳанги ниёгон, анъанаҳо, 

арзишҳо ва афзалиятҳои онҳо мебошад. Хусусияти муҳими консепсияи психоаналитикӣ 

пешниҳод мекунад, ки беҳушӣ дар психика нақши роҳбарикунандаро мебозад. 
Корманди иљтимої вазифањои гуногунро иљро намуда, барои њал намудани масоили зарурї пайваста бояд кўшиш 

намояд.  Корманди иљтимоиро лозим меояд, ки њангоми кор бо ин ё он гурўњи ањолї аз роњу 

усулњои гуногун истифода барад. Кори иҷтимоӣ ҳамчун касб як намуди махсуси фаъолият 

ё шуғли шахсест (корманди иҷтимоӣ), ки дорои салоҳиятҳо, донишҳо ва малакаҳои амалии 

дар натиҷаи умумӣ ва махсус, яъне касбӣ, омӯзишӣ ё таҷрибаи корӣ бадастомада мебошад. 
Корманди хадамоти иљтимої дар Тољикистон мутобиќи ќонуни ќабулшуда «Дар бораи 
хизматрасонии иљтимої»  (аз 5 январи соли 2008, №359) он ба кормандоне далолат мекунад, 
ки онњо ба одамони дар муассисањои парасторї ќарордошта, одамони эњтиёљманди дар 
хонањои иљтимої сукунатдошта ва шахсони дар оилањо истиќоматкунанда, ба шахсони дар 
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марказњои будубоши рўзона њузурдошта ва дигар шахсони ба хизматрасонии иљтимої 
ниёзманд, дар њудуди ќонунњо иљрои вазифа, ѓамхорї ва хизматрасонї мекунанд. Бо 

мақсади ошкор кардани моҳияти психологии касби "Кори иҷтимоӣ", муайян кардан лозим 

аст, ки мафҳуми "касб" чӣ маъно дорад ва ҷузъҳои асосии он аз чӣ иборатанд. 

Касб (профессия) - як намуди фаъолияти меҳнатӣ мебошад, ки таҳсил, омӯзиш ва 

малака ва ҳамчунин таҷрибаи муайянро талаб мекунад; навъи асосии фаъолияти меҳнатии 

инсон, на танҳо омодагии муайянро дарбар мегирад, балки манбаи мавҷудият низ мебошад. 

Гурӯҳи калони одамоне, ки бо як намуди умумии фаъолияти меҳнатӣ муттаҳид карда 

шудаанд, мутахассисон номида мешаванд. Ҳар як касб таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои 

рушд дорад. Дар аввал, касбҳо аз ниёзҳои хоси одамон ба вуҷуд меоянд. Он гоҳ ҷамъоварӣ 

ва фаҳмиши таҷрибаи амалӣ ба вуҷуд меоснд. Минбаъд заминаи назариявии фаъолияти 

касбӣ ташаккул меёбад. Вазифаи тайёр кардани кадрхо хал карда мешавад. Асосҳои илмии 

фаъолияти амалии мутахассис, (маҷаллаҳои касбӣ, монографияҳо, адабиёти таълимию 

методӣ ва ғ. пайдо мешаванд), ташкилотҳои касбӣ таъсис дода мешаванд. 
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МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ ДОНИШҲОИ ПСИХОЛОГӢ ДАР РАВАНДИ КОР БО МИЗОҶ 
Дар маколаи мазкур муаллиф моњият ва ањамияти донишњои психологиро дар раванди кор бо мизољ 

баррасї намудааст. Моҳияти кори иҷтимоии муосир ҳамчун як намуди фаъолият аз танзими муносибатҳои 

иҷтимоӣ, мутобиқ кардани онҳо ба талаботҳои ҷомеаи муосири мутамаддин, афзоиши оқилона, инсондӯстӣ, 
субъективӣ, таҳкими робитаҳои байни шахсони алоҳида, гурӯҳҳо ва давлат ва дар маҷмӯъ расонидани кӯмаки 
моддӣ, ҳуқуқӣ, равонӣ ва ғайра иборат мебошад. Ҳамаи таъсиротҳои берунаро одамон ҳар хел қабул мекунанд. 

Мизоҷ ин яке аз хусусиятҳои шахсии одам буда, ҷоришавии равандҳои паиҳамӣ, интенсивонӣ, босуръат, усули 
равандӣ ва ҳолатҳои паиҳамӣ мебошад. Аз замонҳои қадим олимон барои ёфтани асоси органикии мизоҷ фикр 
мекарданд. 

Калидвожањо: дониши психологї, мизољ, муносибатњои иљтимої, танзим, љомеаи муосири мутамаддин. 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 

ТЕМПЕРАМЕНТАМИ 

Автор рассматривает сущность и важность психологических знаний в процессе работы с темпераментами. 

Суть современной социальной работы в качестве вида деятельности по регулированию общественных отношений, 

адаптанизм, субъективные, правовые, психологические и др. Люди принимают все внешние воздействия. 

Темперамент является одним из личных особенностей человека и должен быть потенен в отношении, интенсивных, 

быстрых, развивающихся методов и ситуаций. С древних времен ученые думали о том, чтобы найти оригинальную 

органическую основу темпераментов. 

Ключевые слова: психологические знания, секторы, социальные отношения, регуляторы, современное 

гражданское общество. 

 

AFFILIATION AND IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE WORK PROCESS WITH 

TEMPERAMENTS 

The author considers the essence and importance of psychological knowledge in the process of working with 

temperaments. The essence of modern social work as a type of activity for regulating social relations, adaptanism, 

subjective, legal, psychological, etc. People accept all external influences. Temperament is one of the personal 

characteristics of a person and must be experienced in relation to intensive, fast-paced, evolving methods and situations. 

Since ancient times, scientists have thought about finding the original organic basis of temperaments. 

Keywords:  psychological knowledge, sectors, social relations, regulators, modern civil society. 
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ШУУРИ ЊУЌУЌЇ ВА МАДАНИЯТИ ЊУЌУЌЇ 
 

Хоҷаев Ҳ. А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Раванди барқароршавии ҷомеаи ҳуқуқбунёд бевосита ба ташаккули шуур ва 

маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон алоқам андии зич дорад. Сатҳи инкишофи шуур ва 

маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон нишондиҳандаи инкишофи меъёрҳои ҷомеаи мутамаддину 

модернизатсионии замони муосир мебошад. Шуури ҳуқуқӣ ҷузъи таркибии шуури 

ҷамъиятӣ буда, аз маҷмӯи донишҳои ҳуқуқӣ иборат мебошад. Шуури ҳуқуқӣ пеш аз ҳама 

дар шакли донишҳои ҳуқуқӣ вуҷуд дорад. Ботадриҷ талаботи одамон ба меъёрҳои ҳуқуқӣ 

афзуда истодааст, зеро муносибатҳои иҷтимоии замони муосир ботадриҷ пурра зери 

таъсири меъёрҳои ҳуқуқӣ мемонанд. Барои он, ки одамон озодона бо ҳам муносибат 

намоянд ё манфиату ҳуқуқҳои шахсӣ ва позитивии хешро ҳимоя карда тавонанд, бояд 

меъёрҳои ҳуқуқиро донанд. Зери мафҳуми «маданияти ҳуқуқӣ» маҷмӯи донишҳо, арзишҳо 

ва рафтори ҳуқуқии шахс фаҳмида мешавад. Маданияти ҳуқуқӣ зуҳуроти мураккаби ҳаёти 

иҷтимоӣ аст, ки меъёрҳои ҳуқуқӣ, принсипҳои ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ 

ва рафтори ҳуқуқиро дар раванди ҳаёти иҷтимоӣ фаро мегирад. Шуур ва маданияти 

ҳуқуқии ҷомеаро шахс тавассути иҷтимоишавии ҳуқуқӣ аз худ менамояд. Ҳуқуқ ҳамчун 

институти иҷтимоӣ дар баробари дигар институтҳои иҷтимоӣ, мисли ВАО, оила, дин ва 

ғайра вазифаи иҷтимоишавии ҳуқуқии шахсро низ ба иҷро мерасонад ва инсонро ба ҳаёти 

иҷтимоӣ омода сохта, ба субъекти мустақили ҷамъият табдил медиҳад. Имрӯз сарчашмаҳои 

иттилооти ҳуқуқӣ ВАО, кодексҳо, Конститутсия, санадҳои зерқонунӣ, интернет, 

институтҳои иҷтимоӣ (маориф), мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (милитсия, суд, прокуратура, 

адвокат) ва дигар воситаҳои дастрасии иттилооти ҳуқуқӣ вуҷуд дорад. Ҳангоми дастрас 

намудани иттилооти ҳуқуқӣ аз ҷониби шаҳрвандон ва истифода намудани он дар ҳаёти 

ҳаррӯза маданияти ҳуқуқӣ пайдо мешавад. Муайян шудааст, ки инсон новобаста аз 

хоҳишҳои худ берун аз ҷомеа ва озод аз он зиндагӣ карда наметавонад. Ба ин хотир инсонро 

мавҷуди иҷтимоӣ арзёбӣ менамоянд ва раванди бошуургардӣ ва иҷтимоӣ гаштани инсон 

натиҷаи иҷтимоишавӣ ва ҷараёни омӯзиш аст. Иҷтимоишавӣ танҳо хоси инсон аст. Ҳарчанд 

рафтори дар назари аввал муташаккилона, тақсимоти меҳнат, ғамхорӣ ба насл, ҳифзи 

ҷиддии ҳудуд ва дигар сифатҳои ба ҷомеа хос дар мавҷудоти бешуури зинда ба мушоҳида 

мерасад, аммо ин ҳама ба таври ғаризавӣ сурат мегиранд, ба амали бошууронаву 

эҷодкорона ҳеҷ гуна робита надоранд. Инсон бошад дар содир намудани рафтору амал 

нисбатан мустақил аст, барои расидан ба мақсади пешгузошта роҳу вариантҳои зиёди 

алтернативиро истифода мебарад, онҳоро муқоиса менамояд, ба онҳо баҳо медиҳад, 

бошууронаю эҷодкорона рафтор менамояд ва дар ин самт ба хатогиҳои ҷиддӣ роҳ дода 

метавонад. Инсоният барои азхуднамоии арзишу меъёрҳои иҷтимоӣ вақти зиёдеро талаб 

менамояд, зеро инсон натанҳо дар кӯдакӣ, балки дар наврасию  ҷавонӣ раванди омӯзишро 

давом медиҳанд. Аз ин рӯ, инсон ба ҳама гуна шароит қобилияти мутобиқшавӣ дорад ва ба 

муносибатҳои мураккаби иҷтимоӣ ворид мегардад. Барои ин сифатҳоро касб кардан бояд 

инсон раванди иҷтимоишавиро гузарад, зеро инсон нисбат ба дигар мавҷудоти зинда оҷиз 

таваллуд мешавад ва ниёз ба дастгирӣ ва ғамхорӣ дорад. Иҷтимоишавӣ қабл аз ҳама 

раванди азхуднамоии меъёрҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва нақшҳои иҷтимоӣ мебошад, ки 

тамоми умр давом менамояд. Сифатҳои шахсӣ маҳсули ҷомеа, муносибатҳои иҷтимоӣ, 

раванди коммуникатсия ва натиҷаи иҷтимоишавӣ мебошад. Таъсири ҷомеа ба фард ва ба 

шахс табдил додани ӯ дар илми сотсиология “иҷтимоишавӣ” ном гирифтааст. Аввалин 

маротиба мафҳуми «иҷтимоишавӣ»-ро сотсиологи амрикоӣ Ф.Г. Гиддингс соли 1887 дар 

асараш «Назарияи иҷтимоишавӣ» барои ифодаи инкишофи табиати иҷтимоӣ ва тайёр 
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намудани инсон ба ҳаёти иҷтимоӣ мавриди истифода қарор додааст. Аз миёнаҳои асри ХХ 

иҷтимоишавӣ ба яке аз соҳаҳои мустақили тадқиқотӣ табдил ёфт. Имрӯз масъалаи 

иҷтимоишавӣ ва тарафҳои гуногуни онро файласуфҳо, этнографҳо, психологҳо, 

криминологҳо, сиёсатшиносон ва сотсиологҳо меомӯзанд. Иҷтимоишавӣ раванди 

азхудамоии маданият (меъёрҳо, арзишҳо, идея, қоида, рафтор ва стереотипҳо (муқаррарот)-

и ҳукумрони ҷомеаро меноманд. Иҷтимоишавӣ гуфта, ҷараёни ба ҳамтаъсирасонии 

иҷтимоиро меноманд, ки дар раванди он одамон донишҳо, назарияҳо, принсипҳо ва қоидаи 

рафтори ҳаётан муҳими ҷомеаро аз худ мекунанд. Маҳз бо воситаи иҷтимоишавӣ 

организми оддии биологӣ ба мавҷуди иҷтимоии созандаю эҷодкор, яъне шахс табдил 

меёбад. Бе ҷараёни иҷтимоишавӣ аз як насл ба насли дигари инсони интиқол додани мероси 

фарҳангӣ ғайриимкон аст. Мавҷудияти инсон ва фаъолияти самараноки он ба мероси 

иҷтимоӣ- фарҳангӣ, ки наслҳои гузашта дар таърихи ҳазорсолаҳо онро офарида ва 

инкишоф додаанд, вобастагии зиёд дорад. Ба шарофати интиқолёбии фарҳанг ҳар як насли 

инсонӣ қодир ҳастанд ба пеш ҳаракат кунанд ва ба он чизеро зам карда, ба ояндагон мерос 

гӯзоранд. Бе иҷтимоишавӣ инсон дар давоми умри худ қодир нест, ки мероси фарҳангиро 

аз худ кунад ва ҳастии шахсии худро ба низоми ягонаи ҷамъият пайваст гардонад. Ба 

раванди иҷтимоишавии шахс сотсиологи франсуз Эмил Дюркгейм таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир 

намуда, зери ин мафҳум амали шуури коллективӣ ва аз як насл ба насли дигар гузаштани 

меъёрҳо ва анъанаҳои иҷтимоиро фаҳмидааст. Э. Дюркгейм менависад: « Ҷомеа ҳамон вақт 

вуҷуд дошта метавонад, ки дар байни аъзоёни он ба дараҷаи зарурӣ монандӣ ва шабоҳат 

вуҷуд дошта бошад. Тарбия ин гуна шабоҳатро такрористеҳсол ва устувор мегардонад…, 

аммо аз дигар тараф, бе фарқият ва гуногунрангӣ боз мавҷудияти ҳамкориҳо ва ширкатҳо 

ғайриимкон мегарданд. Дар ин ҳолат ҳам тарбия ин зарурати тафовутҳоро ҳифз менамояд 
дар ин ду ҷанбаи худ дар иҷтимоишавии насли наврас инъикос мегардад». Макс Вебер 

иҷтимоишавиро мутобиқати одамон ба институтҳои ҷомеа ва василаи қабули меъёрҳои 

эътирофи умумгаштаи иҷтимоӣ номидааст. Т. Парсонс бошад иҷтимоишавиро ҳамчун 

ҷараёни адаптатсияи функсионалистии фард мефаҳмад. Ба андешаи ӯ иҷтимоишавӣ як 

воситаи барқарорнамоии тавозуни иҷтимоӣ аст.  «Иҷтимоишавӣ натанҳо ба мо имконият 

медиҳад, ки тавассути азхуднамоии нақшҳои иҷтимоӣ бо ҳам муошират намоем, балки 

ҳифзу нигоҳдошти ҷомеаро таъмин менамояд. Ҳарчанд шумораи аъзоёни ҷомеа пайваста 

тағйир меёбад, одамон таваллуд мешаванд ва мемиранд, иҷтимоишавӣ ба нигоҳдории худи 

ҷомеа мусоидат менамояд, ба шаҳрвандони насли нав идеалҳо, арзишҳо ва намунаи 

рафтори мақбули умумгаштаро меомӯзонад». Ба андешаи Смелзер иҷтимоишавӣ раванди 

ҳамгироии шахс бо ҷомеа дар шаклҳои гуногуни умумиятҳои иҷтимоӣ (гурӯҳҳо, 

институтҳои иҷтимоӣ, ташкилотҳои иҷтимоӣ) тавассути аз ҷониби онҳо азхуднамоии 

унсурҳои маданият, меъёрҳо ва арзишҳои иҷтимоӣ мебошад, ки дар натиҷаи он сифатҳои 

муҳими иҷтимоии шахс ташаккул меёбанд. Ба раванди иҷтимоигардии шахс омилҳои 

муайяне, мисли интизорӣ, тағйирдиҳии рафтор ва кӯшиши мувофиқат намудан ба ин 

интизориҳо таъсир мерасонанд. Сотсиологи машҳури англис Э.Гидденс раванди 

иҷтимоишавии шахсро чунин тасвир намудааст: «Иҷтимоишавӣ равандест, ки навзоди оҷиз 

ботадриҷ ба мавҷуди бошуури худшинос табдил меёбад, ба моҳияти маданияте, ки дар он 

таваллуд шудааст, сарфаҳм меравад. Иҷтимоишавӣ кадом як навъи «барномасозии 

фарҳангӣ» нест, ки кӯдак пассивона онро қабул намояд, балки аз давраҳои аввали таваллуд 

ниёзҳо ва талаботҳоро ҳис менамояд ва дар навбати худ ба рафтори он одамоне, ки ба ӯ 

ғамхорӣ менамоянд, таъсир мерасонад». Ҷомеашиноси рус чунин намудҳои иҷтимоишавии 
шахсро нишон додааст:  

✓  «Иҷтимоишавии миллӣ (этникӣ, маҳаллӣ)»; 

✓ «Иҷтимоишавии оилавӣ»; 

✓  «Иҷтимоишавии иқтисодӣ»; 

✓  «Иҷтимоишавии сиёсӣ»; 

✓  «Иҷтимоишавии ҳуқуқӣ»; 

✓ «Иҷтимоишавии касбӣ»; 
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✓  «Иҷтимоишавии психологӣ»; 

✓ «Иҷтимоишавии таҳсилотӣ»; 

✓  «Иҷтимоишавии педагогӣ»; 

✓ «Иҷтимоишавии гендерӣ»; 

✓ «Иҷтимоишавии фарҳангӣ»  

Иҷтимоишавии ҳуқуқӣ як намуди асосии иҷтимоишавии шахс ва раванди иҷтимоиест, 

ки фард тавассути он меъёрҳо ва арзишҳои ҳуқуқӣ, қонун ва санадҳои меъёри ҳуқуқии 

ҷомеаи мушаххасро меомӯзад. Ба воситаи иҷтимоишавии ҳуқуқӣ шахс узви комилҳуқуқи 

ҷомеа мегардад. Барои иҷтимоишавии бомуваффақияти ҳуқуқӣ ҳанӯз азхуднамоии меъёру 

арзишҳои ҳуқуқӣ ва интернализатсия пурра кифоягӣ намекунад. Муҳим он аст, ки шахс 

меъёру арзишҳоро ба меъёру арзишҳои шахсии хеш муқобил гузошта метавонад. Гап дар 

сари он меравад, ки агар ин меъёрҳо ва арзишҳои шахсии инсон натиҷаи фаъолияти 

бошууронаю эҷодкоронаи шахс бошанд, дар натиҷаи ин гуна иҷтимоишавӣ инсон на танҳо 

фарди риоякунандаи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, балки шахси эxодкор ва созанда баромад 

менамояд. Яке аз шаклҳои инкишофёбандаи тарбияи ҳуқуқ худтарбиянамоии ҳуқуқӣ ба 

ҳисоб меравад. Инсон ба воситаи худкамолдиҳӣ меъёрҳо ва арзишҳои ҳуқуқиро омeхта, 

нисбати онҳо як эҳтиром пайдо менамояд, ҳуқуқ ба талаботи ботинии шахс табдил меёбад. 

Дар ҷараёни иҷтимоишавии ҳуқуқии шахс шуури ҳуқуқӣ ташаккул ва инкишоф меёбад, 

яъне дониши ҳуқуқӣ ва муносибати шахс ба ҳуқуқ тобиши нав пайдо менамояд. Раванди 

ташаккули шуури ҳуқуқии шахс дар худ эҳсосот ва тафаккур ниҳон медорад. Дар ин самт 

ташаккули эҳсосоти ҳуқуқии фард, ки ба эҳсоси адолат, гуноҳ, масъулият, ростқавлӣ, шаъну 

шарафу номус ва ғайра такя менамояд, хеле назаррас аст. Маҳз эҳсосоти ҳуқуқӣ, 

тасаввуроти умумӣ оиди ҳуқуқ ва зидди ҳуқуқ будан, тасавурот дар бораи адолат, оиди 

принсипҳо ва талабот ба ҳуқуқ инсонро водор месозад, ки нисбати ҳуқуқ бе доштани 

дониши кофии ҳуқуқӣ дуруст муносибат намояд. Бисёре одамон ба дониши олии ҳуқуқӣ ё 

дониши муқаррарии ҳуқуқӣ оиди адолати иҷтимоӣ ва рафторҳои мувофиқ ба ҳуқуқ пурра 

маълумот доранд. Махсусан, эҳсосоти адолати одам хеле инкишофёбанда ва нозук аст. Яке 

аз ҷонибдорони равияи либералии фалсафаи иҷтимоии Ф. Хейек нақши адолати иҷтимоиро 

дар тартиботи ҷамъиятӣ тадқиқ намуда, чунин арзишҳои иҷтиморо, ки тартиботи ҷамъиятӣ 

бо пояи онҳо устувор боқӣ мондааст, нишон додааст: 

✓ Сулҳ, ки осоиштагӣ ва оромии ҷамъиятиро таъмин менамояд; 

✓ Озодӣ фаъолияти бемонеаи одамонро таъмин менамояд; 

✓ Адолати иҷтимоӣ. 

Ин се унсур асоси тамаддуни муосири ҷамъият буда, дар оянда арзишҳои муҳим ва 

аҳамиятдори ҷомеа боқӣ мемонанд. Ин унсурҳо маҳсули кафолатноки инкишофи 

тамаддуни инсонӣ маҳсуб мешаванд.  

Омили дигари иҷтимоишавии ҳуқуқии шахс дараҷаи умумии масъулияти ҳуқуқии 

ҷомеа мебошад. Нигилизми ҳуқуқӣ, ки барои ҷомеаи мо хос аст сади роҳи мӯътадили 

иҷтимоишавии ҳуқуқии шахс шуда истодааст. Бисёриҳо ба ин андешаанд, ки қонун фақат 

барои табақаи поёнӣ амал менамояд. Ин гуна тасавурот дар бораи ҳуқуқ ва санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ боварии мардумро ба ҳуқуқ ва объективияти қонунҳо коста мегардонад. 

Имрӯз дар ҷомеаи мо фаъолии ҳуқуқии мардум то рафт поён меравад. Одамон худро ҳамчун 

субъекти мустақили ҳуқуқӣ эҳсос наменамоянд. Сабабаш надонистани ҳуқуқу озодиҳои 

шахсӣ ва сиёсӣ буда, аз маърифати пасти ҳуқуқии омма шаҳодат медиҳад. Одамон ба 

маънои воқеии демократия сарфаҳм намераванд. Ба фикри аксари мардум озодӣ – ин 

рафтору амали озодии инсон буда, чи амалеро, ки хоҳанд озодона ба анҷом мерасонанд, 

ҳол он, ки озодӣ ин имконияти дар доираи тартиботи ҳуқуқии устувор амал карданро 

дорад, яъне инсон дар он вақт озод аст, ки ҳангоми фаъолияти худ аз чаҳорчубаи 

муқаррарнамудаи ҳуқуқ берун набарояд. Дар ҷомеаи мо ба одамоне вохӯрдан мумкин аст, 

ки оддитарин ҳуқуқу озодиҳои шахсии хешро намедонанд, маълумоти ибтидоие дар бораи 

ҳуқуқ надоранд, нисбати баъзе аз одамон муносибати ғуломона менамоянд, ба онҳо 

фишору тазйиқ меоранд, таҳқир мекунанд, аммо онҳо ба ҳеҷ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
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муроҷиат наменамоянд. Албатта, сабаби ин дар надонистани ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва 

мӯътадил иҷтимоишавии ҳуқуқӣ нашудани шахс нуҳуфта аст. Ҳангоме, ки шахс 

иҷтимоишавии муътадили ҳуқуқиро намегузаронад, чӣ гуна маданияти ҳуқуқии ҷомеаро аз 

худ менамояд. Омилҳои зидди иҷтимоишавии ҳуқуқии шахс вуҷуд доранд, аммо аз ҳама 

муҳимаш сатҳи ҳаёти иқтисодӣ-сиёсии ҷомеа мебошад. Дар ҳолате, ки шахс талаботҳои 

оддитарини ҳаёт (талабот ба хӯрок, пӯшок ва ғ.)-и хешро таъмин намуда наметавонанд, чӣ 

гуна ба ҳуқуқ ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти маънавӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Ташаккул додани 

маданият ва шуури ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон амри зарурӣ ва зарурияти 

ногузири воқеияти имрӯза аст. То сатҳи шуур ва маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон боло 

наравад, ҷомеаи ҳуқуқбунёду шаҳрвандиро бунёд намудан мушкил аст. 
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ШУУРИ ЊУЌУЌЇ ВА МАДАНИЯТИ ЊУЌУЌЇ 

Дар мақола масъалаи шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 

Раванди барқароршавии ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва бевосита ба ташаккули шуур ва маданияти ҳуқуқии 

шаҳрвандон алоқамандии зич доштан, шуури ҳуқуқӣ ҷузъи таркибии шуури ҷамъиятӣ будан ва  пеш аз ҳама 

шуури ҳуқуқӣ дар шакли донишҳои ҳуқуқӣ вуҷуд доштанаш,  дар мақола мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Дар мақола маданияти ҳуқуқӣ зуҳуроти мураккаби ҳаёти иҷтимоӣ нишон дода шудааст, ки меъёрҳои ҳуқуқӣ, 

принсипҳои ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ ва рафтори ҳуқуқиро дар раванди ҳаёти иҷтимоӣ 

фаро мегирад. Инчунин, дар мақола ҳамчун сарчашмаҳои иттилооти ҳуқуқӣ ВАО, кодексҳо, Конститутсия, 

санадҳои зерқонунӣ, интернет, институтҳои иҷтимоӣ (маориф), мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (милитсия, суд, 

прокуратура, адвокат) ва дигар воситаҳои дастрасии иттилооти ҳуқуқӣ нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: Ҳуқуқ, маданияти ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, ҳаёти иҷитимоӣ, ҷомеаи ҳуқуқбунёд, рафтори 

ҳуқуқӣ, конститутсия ВАО ва ғ. 
 

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
В статье исследуются вопросы правосознания и правовой культуры. Обсуждается процесс 

восстановления правового общества и его прямая связь с формированием правового сознания и правовой 
культуры граждан, правового сознания как составной части общественного сознания и, прежде всего, 
правового сознания в форме правового знания. В статье показана правовая культура как сложное явление 
общественной жизни, включающее в себя правовые нормы, правовые принципы, правовое сознание, 
правоотношения и правовое поведение в процессе общественной жизни. В статье также упоминаются средства 
массовой информации, кодексы, Конституция, нормативные акты, Интернет, социальные институты 
(образование), правоохранительные органы (полиция, суды, прокуратура, адвокаты) и другие средства 
доступа к правовой информации в качестве источников правовой информации. 

Ключевые слова: право, правовая культура, правовое сознание, общественная жизнь, правовое 
общество, правовое поведение, конституция СМИ и др. 
 

LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL CULTURE 
This article examines the issues of legal awareness and legal culture. The process of restoration of a legal 

society and its direct connection with the formation of legal consciousness and legal culture of citizens, legal 
consciousness as an integral part of public consciousness and, first of all, legal consciousness in the form of legal 
knowledge are discussed.This article shows legal culture as a complex of public life, which includes legal norms 
phenomenon, legal principles, legal consciousness, legal relations and legal behavior in the process of public life. The 
article also mentions the media, codes, the Constitution, regulations, the Internet, social institutions (education), law 
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enforcement (police, courts, prosecutors, lawyers) and other means of accessing legal information as sources of legal 
information. 

Keywords: Law, legal culture, legal consciousness, social life, law-based society, legal behavior, media 
constitution, etc. 
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ТАВСИФИ ПСИХОЛОГИИ ДАВРАИ НАВРАСӢ ҲАМЧУН ДАВРАИ МУРАККАБИ 

СИННУСОЛӢ 
 

Шашаева С.Н. 

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 
 

Барои тараққиёти инсон ҳар як синнусол муҳим аст. Ҳамин тавр, давраи наврасӣ дар 

психология мавқеи муайянро ишғол мекунад. Ин аз ҳама давраи мураккаб ва вазнини 

давраҳои кудакӣ буда, дар худ давраи ташаккули шахсиятро фаро мегирад. Мундариҷаи 

асосии давраи наврасиро гузариш аз кудакӣ ба ҳаёти калонсолӣ ташкил медиҳад. Ҳамаи 

ҷанбаҳои тараққиёт гирифтори азнавсозии  сифатӣ шуда, навташкилаҳои психологӣ ба 

вуҷуд меоянд ва ташаккул меёбанд, асосҳои рафтори маърифатӣ заминагузорӣ мешаванд, 

мақсадгузориҳои иҷтимоӣ ташаккул меёбанд. Чӣ гунае, ки дар адабиётҳо қайд шудааст, ҳар 

як марҳилаи инкишоф барои тараққиёти минбаъда асос мегузорад [2, с. 118]. Ҳамин тариқ, 

наврасӣ низ барои инкишофи минбаъдаи шахсият, ки то охири умр давом хоҳад кард, асос 

мегузорад. Синни наврасӣ – ин давраест, ки дар раванди он одам тағйироти бузурги 

ҷисмонӣ, психологӣ ва эмотсионалиро аз сар мегузаронад. Сабзиш ва инкишофи босуръати 

бадан ва мағзи сар ба амал меояд, ки ба тағйироти ҷисмонӣ ва тағйирот дар тафаккур, тарзи 

ҳалли мушкилот, малакаҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои байнишахсӣ оварда мерасонад. Ҳар 

як давра ба таври худ хуб аст. Њамзамон, дар ҳар як давра мушкилиҳо ва хусусиятҳои хос 

ҷой доранд. Давраи наврасӣ ҳам истисно ба ҳисоб намеравад. Ин аз ҳама давраи 

дарозмуддати гузариш мебошад, ки дар қатори тағйирёбиҳои ҷисмонӣ тавсиф дода 

мешавад. Дар ин вақт ташаккули босуръати шахсият, дуюмбора таваллудшавӣ ба вуҷуд 

меояд. Давраи наврасӣ одатан ҳамчун давараи дигаргунии қатъӣ, гузариш, муҳим, вазнин 

ва давраи ба балоғатрасии ҷинсӣ тавсиф дода мешавад. Одатан давраи наврасӣ дар 

тарққиёти кӯдак ҳамчун давраи вазнин барои волидон ва омӯзгорон ва ҳамчунин барои 

худи кӯдакон ба ҳисоб меравад. Асоси чунин таҳлилро ҳолатҳои фаровони психологӣ, 

физиологӣ ташкил мекунанду ба таври объективӣ дар протсесси тараққиёт ба вуҷуд меоянд, 

ки баъзан чун “давраи муҳими кӯдакӣ” номида мешавад. Хусусияти ин давра дар ҳаёти 

наврасон аз он иборат аст, ки наврас бо хусусиятҳои зоҳирӣ ва кушишҳояш ин калонсол ва 

бо хусусиятҳои ботинӣ ва имкониятњояш аз бисёр ҷиҳат ҳоло кӯдак аст. Аз ин рӯ дар наврас 

талабот ба дӯстдорӣ, диққат, таваҷҷӯҳ ба бозӣ, дилхӯшӣ, бо ҳамдигар мубоҳиса кардан 

идома меёбад. Дар баробари ин, дар наврас дар якҷояги бо ҳисси калонсолӣ, худшиносӣ, 

ҳисси худпарастии баланд ва дарки гендерӣ бедор шуда, фаъолона ташаккул меёбад. 

Дилхоҳ даврабандӣ ба як ё якчанд асос такя мекунад. Дар сотсиология ба тағйирёбӣи 

вазъияти иҷтимоӣ ва фаъолияти иҷтимоии шахс, ба хусусиятҳои  наврасон ҳамчун гурӯҳи 

иҷтимоиву демографӣ диққати бештар дода мешавад. Психологҳо қабл аз ҳама ба 

тағйирёбӣҳои психологии шахсият ва фаъолият мароқ зоҳир мекунанд. Равиши педагогӣ 

ба наврас алоқаманд аст бо мазумни таълим ва тарияи ҳамин зинаи тараққиёт. Ҳамаи ин 

равишҳо сарфи назар аз баъзе фарқияташон якҷоя амалкунанда меобшанд. Дарабандиҳои 
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синнусолӣ дар терминологияи синнусолии гузашта ҳам якхела набуданд. Масалан, дар 

луғати тафсирии В. Дал гуфта шудааст, ки “наврас-ин кӯдаки дар синни 14-15 солагӣ 

қарордошта мебошад” [4]. Дар луғати чорҷилдаи академии забони рӯсии соли 1983 

фаҳмонда шудааст, ки “наврас ин писар ё духтари дар синни гузариш аз кӯдакӣ ба 

калонсолӣ аз 12 то 16 солагӣ қарор дошта мебошад” [5]. А.Е. Личко синни хурд (12-13 сола), 

миёна (14-15 сола) ва калони наврасӣ (16-17сола)-ро ҷудо мекунад. Мувофиқи ишораҳои 

И.С. Кон “марҳилаҳои синнусоли на танҳо синнусоли хронологӣ (таърихӣ) ва марҳилаҳои 

муайяни ташаккули инфиродиро, балки мавқеи муайяни иҷтимоиро низ ифода мекунад ва 

махсусан барои  ин давра вазъиятҳои иҷтимоӣ ва фаъолиятро хос медонад” [4]. “Аз як 

тараф, одамони синнусоли гуногун, вобаста ба тавоноии худ аз ҳамдигар фарқ карда ин ё 

он вазифа (нақш)-и ҷамъиятиро иҷро мекунанд. Аз тарафи дигар маҷмуи ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳо, табиати фаъолият, мустаҳкамнамоии ин зинаи синнусолӣ, муайян намудани 

вазъи иҷтимоии воқеии намояндагони ин қишр, худшиносӣ ва дараҷаи иддаои онҳост. 

Даврабандиҳои ҳаётӣ ҳамеша лаҳзаҳои меъёриву арзишиеро дорост, ки нишон медиҳанд,  

кадом вазифаҳоро бояд фарди ба ин зинаи синнусоли расида иҷро кунад, то саривақт ва 

бомуваффиқият ба марҳилаи навбатии ҳаётӣ ва категорияи синнусолӣ гузарад” [7]. Дар 

марҳилаи кунунӣ, ҳудудҳои наврасӣ тақрибан бо таълими кӯдакон дар синфҳои миёна аз 5 

то 9, аз 11-12 то 15-16 сола мувофиқат мекунанд. Психологҳо оғоз ва анҷоми давраи 

наврасиро гуногун муайян кардаанд. Олимони тарафдорони нуқтаи назари биологӣ чунин 

мешуморанд, ки давраи наврасӣ аз лаҳзаи ба камол расидан шурӯъ мешавад. Ин бо 

вазифаҳои репродуктивӣ алоқаманд аст. Ба балоғатрасии ҷинсӣ мавқеи махсусро дар 

ташаккули кӯдак ишғол мекунад. Бавуҷудоии ба балоғатрасии ҷинсӣ ба давраи наврасӣ 

рост меояд ва хусусияти хоси (фарқкунандаи) он ба шумор меравад. Ба балоғатрасии ҷинсӣ 

панҷ зинаро аз сар мегузаронад. 

Якум, инфантилӣ (кӯдакона, пеш аз пубертатӣ), дар 8-9 солагӣ шуруъ мешавад ва дар 

10-солагӣ дар духтарон, дар 13-солагӣ дар писарон ба анҷом мерасад. Мувофиқи Т.Д. 

Марсинковский “дар ин давра фаъолияти ғадуди сипаршакл ва ҳипофизї оҳиста-оҳиста 

тағйир меёбад” [4].  

Дар баъзеи наврасон дар давраи ибтидоии ба балоғатрасии ҷинсӣ, инчунин мушкилї 

бо дар хотир нигоҳдории итилооти барзиёд ба вуҷуд меояд. Дар ин давра ташаккули 

шахсияти ҷинсӣ ва нақши ҷинсӣ сурат мегирад. Ин ҳолати хеле муҳим аст, чун ба 

балоғатрасии ҷинсӣ-ин меҳваре мебошад, ки дар атрофаш сохтори худшиносии наврас руй 

медиҳад. Наврас кушиш мекунад, ки худро на ҳамчун кӯдак балки ҳачун калонсол дарк 

кунад, мисли калонсолон нақшеро офарад, ки ба ӯ иҷозати иҷрои ин нақшро намедиҳанд. 

Барои ҳамин тез-тез ба назар мерасад, ки наврасро намефаҳманд, ки ӯро ба низоъҳои 

психологӣ ва иҷтимоӣ оварда мерасонад. Дар марҳилаи дуюм - пубертатӣ, аввалин 

аломатҳои ба балоғатрасӣ ба назар мерасад, фаъолияти ҳипофизи ба ташаккули ҷисмонӣ 

таъсиррасонада тағйир меёбад, суръати сабзиши системаи мушакҳо ва устухонҳо тағйир 

меёбад, мубодилаи моддаҳо босуръат мешавад. Чунин тағйирёбиҳо дар синни то 12 -14 

солагӣ рух медиҳанд. Марҳилаи сеюм аз фаъолгардии протсесси ғадудҳои ҷинсӣ ва 

сипаршакли тарашшуҳи дохилӣ далолат медиҳад. Ин марҳила ба оғози давраи наврасии 

тараққиёт тавсиф дода мешавад. Дар ин вақт инкишофи босуръати устухонҳои найчашакл 

тақрибан 10 см дар як сол ва ташаккули қафаси сина рӯй медиҳад. Ба назар чунин мерасад, 

ки ҷуссаи кашидашудаи наврас номутаносиб шуда координатсияи ҳаракаташ ҳам халалдор 

мегардад. Аммо наврасон нисбати инкишофи ҷисмонӣ хеле ҳассос буда, метавонанд дар худ 

шакли варзиширо  ба таври зебо ва босуръат мустаҳкам намоянд. Дар ин марҳила дил ва 

шуш инкишоф ёфта, то андозаи охирин калон мешаванд. Дар дил дард пайдо мешавад, ҳамин 

тавр, кори он тағйир ёфта, рагҳои хунгард суст инкишоф меёбанд, барои ҳамин фишори 

шараёнї ноустувор мегардад. Дар натиҷаи ин тез-тез дарди сар ва хастагии зиёд ба вуҷуд 

меояд. Нокифоягии кислород дар мағзи сар ба боздорӣ ва дар натиҷа ба тағйирёбӣи 

коркарди протсесҳои психикӣ, ба камшавии ҳаҷми диққат (қобилияти  якбора ба якчанд 

объекти дар майдони биноӣ ҷойдошта нигоҳ доштани фаъолияти шуур), поёнравии суръати  
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равонасозии он (маҳорати кӯчонидани диққат аз як объект ба объекти дигар), ба поёнравии 

қобилияти тақсимоти диққат (якбора иҷрокунии ду ва зиёда вазифаҳо) ва мутамарказияти 

он (маҳорати бодиққат кор кардан) оварда мерасонад. Дар марҳилаи чорум гормонҳои 

ҷинсӣ ба таври максималӣ фаъол мегарданд. Дар писарон онҳо ба афзоиши бадан, ба 

балоғатрасии узвҳои ҷинсӣ таъсир мерасонанд ва аломатҳои ҷинсии такрорӣ пайдо 

мешаванд - тағйирёбӣи табии овоз, тағйирёбӣи гортанӣ (пайдоиши ғаб-ғаб), эҳтилом. Дар 

духтарон силсилаи ҳайзҳо барқарор мешаванд, инчунин ташаккули узвҳои ҷинсие руй 

медиҳанд, ки ба бордоршавӣ, ҳомиладоршавӣ, хуронидани кӯдак омода буданашонро ифода 

мекунад. Дар марҳилаи паҷум дар 15-17 солагӣ (16-17 солагӣ дар писарон, 15-16 солагӣ дар 

духтарон) ба балоғатрасии ҷинсӣ тамоман ба охир мерасад. Камолоти анатомӣ ва физиологӣ 

сар мешавад. Ҳамин тавр, бо ҳисоби миёна духтарон 18-34 моҳ пештар нисбат ба писарон, ба 

камолоти ҷинсӣ мерасанд. Дар асл, ин марҳила дар психология оғози давраи ҷавонӣ 

шуморида мешавад. Яке аз гурӯҳбандиҳои омили биологӣ ба З.Фрейд тааллуқ дорад. Синни 

12-15 солагӣ-давраи пубертат ( кал. лотинии pubertas - камолоти ҷинсӣ), яъне аниқтараш 

давраест, ки дар он ба балоғатрасӣ ба амал меояд. Барои ин зинаи тараққиёт ошиқӣ, 

қобилияти гетеросексуалӣ, муносибати маҳрамона хос аст. Гузаштан ба зинаи таносули 

(ҷисмӣ) дар организм тағйиротҳои биохимикӣ ва физиологиро ба амал меорад. Дар натиҷаи 

ин тағйирёбӣҳо мутаасиршавандагӣ авҷ мегирад ва фаъолии шаҳвонӣ бештар мешавад. Ба 

таври дигар гӯем, дар ин давра талаб карда мешавад, ки ғаризаҳои шаҳвонӣ ба пурагӣ қонеъ 

гардонида шаванд Асосгузори психоанализ ба озодии шаҳвонӣ, инчунин ба бефаъолӣ 

(беғайратӣ), хусусан ба синни ибтидоии мактабӣ бо таҳаммул муносибат кардааст ва аз 

нуқтаи назари ӯ онҳо метавонанд ба осебҳои психикӣ оварда расонанд. Ихтилофҳо (низоҳо) 

дар синнусоли минбаъда бо нишонаҳои ихтилофҳои шаҳвонӣ дар наврасӣ алоқаманд аст. 

З.Фрейд чунин мешуморад, ки “сабаби нооромӣ ва зери фишор будани наврасон дар пайдо 

шудани талаботҳои нави шаҳвонӣ мебошад” [12]. Барои ҳамин ҳамаи шиддати қувваи 

либидо дар изтироб зоҳир гашта, ҳамин тавр, наврас наметавонад бо ҳаяҷони ботинӣ ва 

берунии худ мубориза барад. Изтироб ба наврас дар ташаккули ҳимояи “ман”(эго)-и худ 

кӯмак мерасонад. Аз нуқтаи назари психологӣ, давраи ба балоғатрасии ҷинсӣ ба ду қисм 

зинаи негативӣ ва позитивӣ ҷудо карда мешавад. Дар зинаи негативӣ (то15-солагӣ) наврас 

худро дар муқобили дигарон, ба хусус калонсолон гузошта, дар ҳамаҷо муқобилият нишон 

дода, ба қонуну қоидаҳои дар пешаш гузошташуда итоат намекунад. Дар зинаи позитивӣ (аз 

16-солагӣ) тамоюли муқобил ба иҷтимоишавӣ, шиносоӣ бо арзишҳои маънавии замони худ 

ба вуҷуд омада, қабули қоидаҳои ҳаётӣ сурат мегирад. Ҳисси калонсолӣ – ин яке нишонаҳои 

психологии давраи наврасӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи тавсифи Д.Б. Элконин, “ҳисси 

калонсолӣ навташкилаи донистагирие мебошад, ки тавассути он наврас худро бо дигарон 

муқоиса намуда (калонсолон ё рафиқон), намунаҳоро барои муносибати худ бо дигарон 

пайдо менамояд ва фаъолити худро аз нав месозад ” [9]. Ҳамин тавр, В.И. Слободчиков ва 

Е.И. Исаев камолоти психологиро ҳамчун бӯҳрони наврасӣ ва ташаккули субъекти 

муносибатҳои иҷтимоӣ дар 11-14-солагӣ муайян намудаанд. В.В. Давидов чунин мешуморад, 

ки “давраи наврасӣ  аз 10-солагӣ шуруъ шуда, дар 15-солагӣ ба анҷом мерасад” [9]. Хусусияти 

хоси ин давра – муошират дар асоси шаклҳои мухталифи фаъолияти муфиди иҷтимоие, ки бо 

шарофати он дар наврас маърифати меъёрҳои рафтор, қобилияти ташкил ва танзими 

муошират, қобилияти баҳодиҳӣ ба амалҳои худ, такя кардан ба ақидаи ҳамсинфон ташаккул 

меёбад, ба шумор меравад. Муошират дар давраи наврасӣ ҳамчун фаъолияти пешбаранда, 
низ баромад карда метавонад. Д.Б. Элконин чунин мешуморад, ки “фаъолияти пешбарандаи 

кӯдакони ин давраро муошират бо ҳамсолонашон ташкил медиҳад” [10]. Камолоти 

психологӣ ба наврас имкон медиҳад, ки худро дарк намояд, қароре  қабул намояд, ки 

таносуби воқеи, имконпазир ва тахайюлӣ дошта бошад.  

С. Холл камолоти наврасро аз нуқтаи назари иҷтимоӣ-психологӣ дида баромадааст. С.  

Холл кайд мекунад, ки “наврасон аз рӯи табиаташон тағйирёбанда (ноустувор) ва 

ҳардамхаёл мебошанд” [11]. Вақте ки қувваҳои табиӣ ба талаботҳои ҳаёти ҷомеа мухолифат 

мекунанд, ӯ дар марҳалаҳои наврасӣ инъикоси давраҳои романтикӣ ва бесарусомонии 
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инсонро дид. Холл аввалин шуда, хусусиятҳои психологии давраи наврасиро тавсиф додааст. 

Ӯ чунин мешуморид, ки зуҳуротҳои манфии наврвас сабаби зоҳиршавии хусусиятҳои умумии 

шахс дар ин марҳилаи синнусолӣ мегардад. Аммо асоси давраи наврасиро табиати биологӣ 

ташкил медиҳад. Бояд қайд кард, ки тағйирҳои анатомӣ-физиологӣ ба инкишофи психикии 

наврас таъсир мерасонанд ва хусусиятҳои табии (биологӣ) танҳо барои пешравии тараққиёт 

мебошанд, вале бевосита ва мустақиман натиҷаҳои онро муайян намекунанд.  Асоси 

камолоти  ии наврасро қобилияти мустақилона муайян кардани ояндаи худ ташкил медиҳад, 

яъне интихоби ҷои таҳсил, ки хусусияти касбро ифода мекунад. Марҳилаҳои гуногуни рушди 

камолот аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бо вуҷуди ин онҳо фикрро дар бораи он, ки наврас чи 

гуна ба камол мерасад  ва чи гуна хусусиятҳо дар раванди ба камолрасӣ ба вуҷуд меоянд 

пурра мегардонад. Олимон дар наврасон бо ном ҷаҳиши қадро, ки дар ибтидои давраи 

навраси руй медиҳад қайд мекунанд. Ин маънои онро дорад, ки кӯдак босуръат (тез) афзоиш 

меёбад ва дар баданаш вазн мегирад. Одатан дар духтарон ҷаҳиши қад дар 10,5 солагӣ шуруъ 

шуда, то 12 солагӣ ба дараҷаи ниҳоии худ мерасад ва дар 13-13,5 солагӣ суст мешавад. Дар 

писарон нисбат ба духтарон ҷаҳиши қад тақрибан 2-3 сол баъдтар шуруъ мешавад: фаъолии 

афзоиш дар 13 солагӣ, дараҷаи ниҳої дар 14 солагӣ ва сустшавӣ то 16 солагӣ. Афзоиши 

бофтаҳои устухон ирсӣ муайян карда мешаванд, бо вуҷуди ин метавонад нокомиҳои бо 

рушди дохилибатни алоқаманд ҷой дошта бошанд. Тасвири умумии афзоиши ҷисмонӣ чунин 

аст: духтарон, нисбат ба писарони ҳамсоли худ каме пештар  ба балоғат  мерасанд, ки ба 

мақоми онҳо (духтарон) дар синф таъсир мерасонад. Бо аломатҳои ҷисмонӣ онҳо ҳамеша 

мақоми баландро соҳиб шуда наметавонанд. Баръакс, писарони ҳамсолони онҳо ин 

тағйиротҳоро метавонанд бо шарҳҳо -и худашон ҳамроҳ намоянд: “Андоми бузург ҳа”. 
Ҷисми кӯдак низ “ба камол мерасад”- шакли одами калонсолро соҳиб мегардад. Тағйироти 

бештар дар духтарон рӯй медиҳад: ронҳояшон васеъ мешавад ва синаҳояшон ташаккул 

меёбад, дар писарон “паҳншави”-и китфон рӯй медиҳад. Хусусиятҳои рӯй низ тағйир 

меёбанд: рухсора бештар намоён магардад, бини ва пешона ба пеш майл мекунанд, лабҳо 

калон мешаванд. Аз 11-12 то 15-16 солагӣ сутунмӯҳра дар афзоиши солона аз сураъти 

афзоиши дарозии бадан боз мемонад. То 14 солагӣ масофаи байни ҳалқаҳо  сутунмуҳра бо 

тағоякҳо пур карда мешавад. Маҳз ҳамин каҷ шудани сутунмӯҳраро мефаҳмонад. 

Сутунмӯҳра нисбати борҳои зиёд (бардоштани  вазнҳои вазнин), ҳолати нодурусти бадан ва 

фишори тулонӣ, вақте ки наврас соатҳо мавқеашро иваз намекунад( масалан: сари компютер 

ё машқи скрипка менишинад) ҳассос аст. Устухонҳои кос ба осонӣ тағйир меёбанд, зеро онҳо 

танҳо то синни 21 солагӣ инкишоф меёбанд ва чунин тағйирот метавонад дар духтарон 

ҳангоми таваллуди кӯдак мушкилиҳоро пеш орад. Дар ин синнусол барои духтарон 

пӯшидани пойафзолҳои пошнабаланд зарар дорад. Тағйирёбии устухонҳои кос дар писарон 

дар ҳолате мушоҳида мешаванд, ки агар бе назорати духтур-педиатр ба варзиши сабуке 

машғул шаванд, ки ҳаҷм ва хусусияти сарбориро ба сутунмӯҳра ва системаи устухону 

мушакҳо муайян мекунад. Системаи мушакҳо бошиддат тағйир меёбад. Бо вуҷуди ин онҳо 

дар инкишоф аз устухонҳо ақибмонда мебошанд, барои ҳамин наврасон номутаносиб ва 

қаддарозу бесалиқа ба назар мерасанд. Аммо ҳанӯз ҳам қувваи мушакӣ инкишоф ёфта 

истодааст, ки ин аксар вақт ба хастагӣ, заифӣ, камшавии энергия, бошиддат пастшавии 

натиҷаи фаъолияти варзишӣ оварда мерасонад. Дар робита ба ин диққати махсусро ба 

инкишофи моторӣ, яъне ба  координатсияи ҳаракат, коркарди малакаҳои ҳаракатӣ ва ғ. 

равона месозем. Дар раванди инкишофи моторӣ рагҳои асабӣ ва мушакҳо дар равонасозӣ аз 

поён ба боло ва аз марказ ба канор мукаммал мешаванд. Дар натиҷаи ин наврас метавонад, 

фаъолияти қисми поёнии баданашро назорат кунад ва соҳиби малакаҳои ҳаракатӣ гардад. 

Зери сустҳаракатии тарзи ҳаёт ё норасоии сарбории вазифаҳои ҳаракатӣ инкишофи моторӣ 

суст мегардад. Бо вуҷуди ин системаи  устухону мушакҳои наврас хело ҳассосанд, барои 

ҳамин ҳар як малакаи нав бо худ дастурамалеро дорост, ки ҳангоми малакаҳои мавҷуда ба 

системаи мураккабтарини амалиётҳо тағйир ёфтан ба вуҷуд меояд. Дар аввал ин ҳаракатҳо 

метавонанд камсамар ва ба ҳам номувофиқ бошанд. Пас аз гузаштани вақти муайян 
дастурамал азнав ташкил шуда, худшиносии наврас ба танзим дароварда мешавад ва 
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ҳаракатҳо дурусту, бо ҳам мувофиқ мешаванд (масалан, вақте ки одам  дар конкӣ 

лижарониро меомӯзад). Волидон ба он диққат медиҳанд, ки наврасон саволҳои 

диққатҷалбкунанда медиҳанд:  “Метавон чунин шуморид, ки дар каллаи калон мағзи калоне 

ҷой дорад ва маънои ақлро дорад?”. “ Чӣ мешавад, агар танҳо узвҳои алоҳидаро зер кунем?”. 

Ҳамаи тағйиротҳо дар тафаккур ва нутқ ба ташаккули мағзи сар ва системаи асаб вобаста 

аст. Мағзи сар аз ду нимкураи  байни худ бо нахҳои асабӣ пайваст ташкил ёфтааст. Ҳар 

кадоми нимкураҳо бо пардаи кортекси майна-қабати модаҳои хокистарӣ фаро гирифта 

шудаанд, ки протсесҳои сенсорӣ ва ҳаракатӣ, идрок ва фаъолияти зеҳниро идора мекунад. 

Нимкураи рост ва чап баробаранд, онҳо вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд ва қисматҳои 

гуногуни баданро идора мекунанд. Нимкураи чапи мағз, тарафи рости баданро идора карда, 

маркази нутқ, овоз, хотираи калимагӣ, қабули қарор, коркарди ахборотҳои нутқӣ ва 

зуҳуроти эмотсияҳои мусбиро дар бар мегирад. Дар нимкураи рост маркази коркарди 

ахборотҳои биноию-фазоии бо нутқу  овоз дар муносибат набуда, эҳсоси ломиса ва зуҳуроти 

эмотсияҳои манфӣ ҷойгир шудааст. Он тарафи чапи баданро идора мекунад. Аммо ин 

маънои онро надорад, ки нимкураҳои мағз аз ҳамдигар вобаста нестанд. Ташаккули 

системаи асаб, махсусан қисмати пеши нимкураҳои калон наврасро “сергап” мекунанд: ӯ 

ягон танбеҳро дар ҳаққи худ раво намебинад, ба  онҳо бо сухан таъсир мерасонад ва аз ҳама 

бештар хашмгин мешаваду, норозигиро зоҳир мекунад. Протсесҳои боздорӣ ва ҳаяҷон дар 

мувозинат нестанд: ҳаяҷон нисбати боздорӣ бартарӣ пайдо мекунад. Дар натиҷаи ҳаяҷони 

зудпаҳншаванда наврас ба осонӣ ба ангезиш меояд. Ба ғайр аз қувваи аксуламалҳои ҳаяҷон 

ҳамчун протсесҳои ҳаракатдиҳандаи асабӣ қайд карда мешаванд. Ҳамин тавр, наврасон аз 

одитарин ангеза мутаассир мешавад, махсусан аз чизҳои нав. Онҳо ба осонӣ аз як ҳолат ба 

ҳолати дигар (индуксияи дутарафа) мегузранд. Имкон дорад, ки кӯдак дар ин синнусол дар 

дарс хоб равад, худро хаставу заиф ҳис кунад, ҳарчанд ки ӯ коре накардааст. Тағйирёбии 

ҳолати рӯҳӣ, ҳассосияти ғайриодии баланд ба мимикаи хусуси оварда расонад-наврас 

метавонад зуд зери таъсири гурӯҳи ҳамсолон қарор гирад, хусусиятҳои рафтари онҳоро 

қабул кунад ва “ба монанди дигарон” амал кунад. Ҳамин тариқ, дар давраи наврасӣ 

инкишофи пурҷӯшу хурӯши физиологӣ ва психологӣ ба назар мерасад. Ғайр аз ин, бояд қайд 

кард, ки давраи наврасӣ ҳамчун давраи душвор қайд мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, ин давра 

диққати махсусро дар таълиму тарбия ва тарзи муносибат талаб менамояд. Дар қисмати 

муносибат бо наврасон қайд намудан муҳим аст, ки дар раванди муносибат набояд унсуру 

зуҳуротҳои манфӣ зоҳир карда шавад. Дигар падидае, ки аз тарафи муаллифон қайд 

мешавад, ин зуҳуроти изтиробнокӣ дар раванди муносибат бо наврасон мебошад. 

Мавҷудияти изтиробнокӣ дар муносибат, ин вайроншавии натанҳо муносибат, балки дигар 

равандҳо аз он ҷумла муошират ва муҳити солими психологӣ низ мебошад. А.В. Мудрик дар 

бораи муоширати наврасон чунин қайд мекунад: “Функсияи эмотсионалии муоширати 

наврасонро таҳлил карда истода, чунин гуфтан мумкин аст: муошират – детерминанти 

муҳимтарини ҳолатҳои эмотсионалии шахс мебошад. Тамоми спектри эмотсияҳои инсонӣ 
дар шароити муошират бо одамони дигар пайдо шуда, инкишоф меёбанд” [14]. Дар давраи 

наврасӣ бояд шароит ва имконият барои инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва психологӣ ва дар 
умум шахсият таъмин карда шавад.  
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ТАВСИФИ ПСХОЛОГИИ ДАВРАИ НАВРАСӢ ҲАМЧУН ДАВРАИ МУРАККАБИ СИННУСОЛӢ 

Дар мақолаи мазкур тавсифи умумии давраи наврасӣ сурат мегирад. Мавриди қайд аст, ки дар мақола 

маълумоти мухтасар ва дақиқ дар бораи ҷанбаҳои гуногуни инкишофи психикӣ, ҷисмонӣ ва шахсият дар 

давраи наврасӣ оварда шудааст. Оид ба синни наврасӣ қайд мешавад, ки ин давраест, ки дар раванди он одам 

тағйироти бузурги ҷисмонӣ, психологӣ ва эмотсионалиро аз сар мегузаронад. Сабзиш ва инкишофи 

босуръати бадан ва мағзи сар ба амал меояд, ки ба тағйироти ҷисмонӣ ва тағйирот дар тафаккур, тарзи ҳалли 

мушкилот, малакаҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои байнишахсӣ оварда мерасонад.  

Калидвожаҳо: давраҳои синнусолӣ, наврас, давраи наврасӣ, балоғати ҷинсӣ, инкишофи психикӣ, 

инкишофи физиологӣ, инкишофи шахсият, камолоти психологӣ.  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА КАК СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД 

В данной статье приводится общее описание подросткового периода. Надо отметить, что в статье 
приводится краткая и четкая информация о различных сторонах психического и физического развития и 
развития личности в подростковом возрасте. О подростковом возрасте отмечается, что это период, в котором 
человек проходит большие физические, психологические и эмоциональные изменения. Происходит высокий 
темп развития в теле и в мозгу, которые приводят к физическим изменениям и изменениям в мышления, в 
способе решения проблем, в социальных навыках и в межличностных отношениях.   

Ключевые слова: возрастные периоды, подросток, подростковый период, половое созревание, 
психическое развитие, физиологическое развитие, развитие личности, психологическая зрелость.  

 
PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF ADOLESCENCE AS A DIFFICULT PERIOD 

This article provides a general description of the adolescence. It should be noted that the article provides a brief 
and clear information on the various sides of the mental and physical development and personality development in 
adolescence. About adolescence there noted that it’s a  period in which a person passes large physical, psychological 
and emotional changes. There is a high pace of development in the body and in the brain, which lead to physical 
changes and changes in thinking, in the way of solving problems, in social skills and in interpersonal relationships. 

Keywords: age periods, teenagers, adolescence, puberty, mental development, physiological development, 
personality development, psychological maturity. 
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ФИЛОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА – ФИЛОЛОГИЯ И 

ЖУРНАЛИСТИКА 

ЉОЙГОҲИ БАРНОМАҲОИ СУБҲГОҲӢ ДАР  

НИЗОМИ РАДИОШУНАВОНИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Давлатов Ш.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Воситаҳои ахбори омма дар инъикоси набзи ҷомеа мавқеи назаррас дошта, метавонад 

ба афкори мардум таъсири бузург расонад. Рушди илму техника аҳамияти воситаҳои 

ахбори оммаро дучанд намуда, ҳамакнун иттилоот нисбат ба даҳсолаи гузашта аҳамияти 

бештар пайдо намудааст. Тавре Уинстон Черчил мегӯяд, касе иттилоъ дорад, ҷаҳонро идора 

мекунад. Ҳаёти ҷомеаи имрӯзаро бидуни ВАО, аз ҷумла радио, тасаввур кардан аз имкон 

берун аст. Инсон наметавонад бе огоҳӣ аз воқеоти навтарини замон аз таъсиру фишори 

иттилоот дар канор бошад, яъне бохабар будан ва пайваста онро пайгирї кардан ба хоҳиши 

кас вобаста набуда, балки ин раванд тақозои замон аст. Радио чунин воситаест, ки аз он дар 

тамоми дунё истифода мекунанд ва он яке аз рукнҳои асосии ВАО буда, дар бештари маврид 

дар олами ахбор пешдаст аст. Нахустин гуфторҳои радиої солҳои 1919-ум дар 

радиолабораторияи Нижний Новгород ба таври санҷишӣ шунавонида шуд.  

Дар Тоҷикистон 10-уми апрели соли 1930-юм радиои тоҷик ба кор шурӯъ кард ва ду 

рӯз баъд мунтазам аз соати 7-и субҳ то соати 22-и бегоҳ аз тариқи радио сӯҳбат ва лексияҳо 

шунавонида шудаанд. Бинобар ин, таваҷҷуҳи мардум, аҳли ҷамъият ба радио моҳ ба моҳ, 

сол ба сол афзуда, фазои иттилоотии ҷомеаро фаро мегирад. Воситаҳои ҷалбсозии радио 

бошад, басо гуногунанд ва ба ин хотир, радио дар Тоҷикистон низ чун дигар кишварҳо 

мақоми хосаеро соҳиб аст, ки шабакаҳои ҷумҳуриявӣ ҳамарӯза 96 соат барномаи радиоӣ 
мешунавонанд. 

Дар солҳои 1930 аввалин муваффақиятҳо доир ба радиофикатсия дар Тоҷикистон ба 

мушоҳида расид. Радиоузели Душанбе бо 150 нуқтаи радио ба ҳисоб гирифта шуда буд. 

Радио ҳамчун дастгоҳи пуриқтидори таблиғотӣ бартарии худро нишон медод. Ба воситаи 

радио кормандони масъули ҳизбӣ, шоирон, нависандагон, олимон, муҳандисон, духтурон 

ва дигар табақаҳои ҷамъият баромад менамуданд. Нахустин кормандони радио бо 

ҳалимиву кордонӣ, чолокӣ, маърифати баланди худ ба дилу дидаи шунавандагон ҷо 

гирифтаанд. Шунавандагон, ровиён, коргардонҳо журналистони аввалинро, ки дар 

таҳкурсии радиои тоҷик саҳм гирифтаанд, фаромӯш нахоҳанд кард. Авалин ровии радиои 

Тоҷикистон Агрепина Режевская – актрисаи театри русии ҷумҳуриро имрӯз касе фаромӯш 

накардааст. Маҳз ӯ аввалин бор соли 1930 гуфторҳои радиоро барои мардуми ҷумҳурӣ 

қироат кард ва аз нахустин барандагони “радиорӯзнома” буд. Тавре ки зикр намуда будем, 

нахустин маркази радиошунавонӣ соли 1930 дар “Хонаи деҳқон” ба кор даромада буд. 

Айни замон дар дохили радиои “Тоҷикистон” боз 3 радиои дигар - “Фарҳанг”, “Садои 

Душанбе” ва радиои “Овози тоҷик” ҳар кадом дар алоҳидагї барои шунавандагон 

барномаҳо пахш мекунанд. Радиои “Тоҷикистон” рӯйи мавҷи 104.7 FM мавриди дарёфт аст.  
Ногуфта намонад, ки дар даврони Истиқлолияти кишвар сатҳу сифат ва шумораҳои 

радиоҳои давлативу ғайридавлатї зиёд гардиданд. Мақсад аз навишти чунин мақолаи 

таҳлилї дар он аст, ки сатҳи барномаҳои субњгоҳии радиоҳои хусусї ва давлатиро тањлил 

намоем. Дар идома аз рӯйи гуфтаву навиштаҳои муҳақиққонаи соҳаи журналистика 

барномаҳои субњгоҳии “Насими субҳ”-и радиои “Тоҷикистон” ва “Субҳи ватан”-и радиои 

“Ватан”-ро таҳлил хоҳем кард. 

Радиои “Тоҷикистон” аз рӯзи душанбе то ҷумъа барномаи субњгоҳии “Насими субҳ”-

ро дар ҳаҷми 3 соат пахш менамояд. Рӯзҳои шанбе ва якшанбе гулчини барномаҳо нашр 
мегарданд. 
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“Субҳ медамад, субҳ медамад. Субҳ медамад, биё, бархез, эй ҳамватани пирӯзи ман. 

Кошонаат обод кун аз баракати субҳи нав. Субҳ даричаи тираи шабро пӯшидаву дари 

рӯшноиро боз мекунад, бархез, аз субҳ пешвоз бигир”. Бо ин ҷумлаҳои ширину гуворо оғоз 

гардид барномаи навбатии “Насими субҳ”- и радиои Тоҷикистон. Шояд хонанда аз 

мутолиаи мисраҳои боло лаззат эҳсос накунад. Мунтазам дар иљрои сарояндае суруди зебое 

садо медиҳад. Сипас, бонавбат рубрикаҳои гуногуни барнома пешкаши шунавандагон 

мегардад. “Эй ғунчаи гул, бедор шав, омад саҳар”, “Шаб буд, саҳар шуд, оҳиста оҳиста рўз 
равшан шуд”. 

Бахши “Тақвими руз”. Дар ин бахш аз ҷашн ва санаҳои муҳими руз, аз рўйдодҳои 
таърихї гуфта мешавад. Мисол, “21-уми март дар саросари кишвар иди байналмилалии 

Наврӯз ҷашн гирифта мешавад” ва дар идома суруди “Ватан” дар иҷрои Тобиш ва Ҷаъфар 
садо дод. 

Бахши “Донистан хуб аст”. Дар бахш оид ба маълумотҳои аҷиб суҳбат меравад. 

Мисол, ин лаҳза дар бораи қади баланди инсонҳо суҳбат доир шуда, аз зарари он ба 

саломатї ва нозукиҳояш низ гуфта мешавад. “Агар бобову гузаштаҳои Шумо қади баланд 

доштаанд, шумо низ қадбаланд мешавед. Аз дигар ҷиҳат, барои баланд шудани қад варзиш 

ва хӯрокҳои серғизо саҳмгузор мебошад. Одам метавонад то сини 20 солагӣ барои баланд 

шудани қади худ саҳмгузор бошад ва дар 50-солагӣ қади одам ба пастшавї меравад”. 

Бахши “Тафсири як байт”. “- Гавҳари маънї дар адабиёти тоҷик ҷилои дурдона аз 

қаъри уқёнуси маъонӣ. Дуруд азизон, омӯзиши адабиёти олимони тоҷику форс ва ин навбат 

мисраҳоро аз Хоҷа Ҳофизи Шерозї интихоб намудаем, ки муҳтавояш инсонҳоро барои сабр 

кардан рў меорад ва дар ин ҷо адабиётшинос Шарифмурод Исрофилиё ҳузур доранд, ки то 

ҷое мисраҳои мазкурро таҳлил мекунанд”. Яъне, дар ин бахш мутасаддиён аз осорҳои 

бузургони тоҷик дубайтиҳоро гирд оварда, бо навбат пешниҳод мекунанд. “Шакаристон 

кардан оламро лаби хандони субҳ. То тавонї ҷони ман, шабро ба ғафлат нагузарон. Насими 

субҳ фароғату маънавиёт”.  

Бахши “Боду ҳаво”. Рубрикаи “Боду ҳаво” дар тамоми ВАО ба назар мерасад, зеро ин 

иттилоот барои ҳамагон зарур аст. Дар ин ҷо бо мутахассиси шуъбаи бодуҳавошиносии 

кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҶТ пайваст шуда, дар бораи вазъи ҳавои кишвар аз ў 
мепурсанд. 

Бахши “Гузориш”. Хабари тозае аз конфронси факултаи муносибатњои байналхалќии 

Донишкадаи идоракунин давлатии назди Президенти ҶТ дар бораи истифодаи дурусти 

сомонаҳои иҷтимої хабар дода шуд. Дар анҷоми бахш суруд садо дод.  
 Бахши “Масъулият”. Дар бахши мазкур перомуни тарбияи дурусти фарзанд аз 

ҷониби волидайн сухан рафта, назари равоншинос Бибиҳафиза Маҷидова пахш шуд. 

Мавсуф таъкид дошт: “Волидайн бояд фарзандонашонро аз ҳама ҷиҳат аҳамият диҳанд ва 

ҳама хоҳишу дархости онњоро ба ҳисоб гирифта, бо онњо ҳамкорї карда тавонед”. Сипас, 

масъули бахш нисбат ба мавзӯъ сухан гуфтаву бо пахши як суруди кўдакона бахши 

мазкурро ба анљом мерасонад. Ба ин монанд дар дигар рӯзҳо мавзуеро интихоб мекунад, ки 

дарди ҷомеа бошад. Яъне тањиягарони барнома кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ҳар як бахши 

омоданамудаашон барои шунаванда аҳамият дошта бошад. Бояд гуфт, ки барномаи 

“Насими субҳ” як љанбаи ҷолибро ба инобат гирифтааст - пахши ҳамаи сурудҳои ба мавзуъ 

мувофиқ.  

Бахши “Оё медонед?”. “Насими субҳ - зодаи субҳ”. Зери ин шиори зебо оғоз гардид 

бахши “Оё медонед”, ки дар ин ҷо маълумотҳои ҷолибро барои одамон мерасонанд. Аз 

қабили “оё медонед дарозии рангҳои хунгард ба 10000м баробар аст, дар идомаи ҳаёт пусти 

одам чандин маротиба иваз мешавад, шираи як қатра пиёз чандин микробро дур месозад. 

“Субҳ ояд, аз пасаш ояд рўзи хуш, субҳи хушро ояд аз пасаш шоми хуш. Субҳ ба хайр, 

шунавандагони азиз”. Зери ин ибораҳои дилнишин суруди “Модар”-и Сироҷиддин 
Фозилов пешкаши шунавандагон гардид. Ровии барнома бори дигар шунавандагонашро 

“субҳ ба хайр” гуфта, қайд намуд: “Мо баъди шунидани хабарҳои тоза дар бахши 

“Иттилоот” соати 3-юми барномаро оғоз мекунем. 
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Бахши “Саломат бошед”. Ин лаҳза вобаста ба вазъи тандурустии ҷаҳон тавсияҳои 

духтуронро метавон дар бахши мазкур шунавид. Дилшинос Баҳодур Зокиров дар бораи 

таъсири коронавирус ба организми инсон ба хусус дил сухан гуфта, ҳамзамон қайд намуд, 

ки дигар мардуми осоиштаи кишвар аз таҳдити COVID-19 наҳаросанд, зеро вақтҳои охир 

сирояти чунин бемори дар саросари кишвар ба қайд гирифта нашудааст. Аммо, чун 

пештара чораҳои пешгирии онро риоя намоянд. 

Ҳамин тавр, бахшҳои барномаи “Насими субҳи”-и радиои Тоҷикистон пайи ҳам пахш 

мегардиданд. Ҳузури ровии барнома ва дигар омодакунандагони бахшҳо мушоњида 

мешавад. Агар гўем, ки дар барномаи мазкур сурудҳои хориҷиро мо шунавида 

наметавонам, дуруст аст. Зеро танҳо аз сарояндагони Тоҷикистон сурдҳо пахш мегарданд. 

Аксарияти барномаҳои радио дар доираи завқу хоҳиш ва талаби сомеон омода мешаванд, 

ки дар ин бора муҳақќиқи соҳаи журналистика Мурод Муродї менависад: “Аудутори ВАО, 
яъне хонандагон, шунавандагон, бинандагон ва истифодабарандагони Интернет дар 

таҳқиқоти амалии сотсиолотгия самти нисбатан қавиро ташкил медиҳанд, ки дар тадқиқи 

сосиолотии ин бахш праблемаҳои хоси аудутория бо тамоми хусусиятҳои обективию 

субективиаш мавриди омӯзиш қарор мегирад. Муайян намудани робитаҳои байни 

аудутория, рангорангӣ дараҷаҳо, маърифати қонуниятҳои идоракунии омма, завқи 

аудутория мақсади асосии ин бахш ба ҳисоб мераванд” [4, с. 5].  

Ҳамзамон, аз оғоз то анҷоми барномаи субњгоҳии радио баъди ҳар як суруд ва бахшҳо 

шиорҳои ҷолиб ва монанд ба давру замон аз ҷониби ровиён ва дигар хушсадоҳои идораи 

радио ба мисоли инҳо “Диёр обод, қалбҳо шод, кошона пур аз файзи субҳ”, “Субҳи пурвайз 

ва ошоиста муборак дустони азиз” пахш мегардад, ки дар ҳақиқат дар барнома як зебогиву 

ҷолибияти хосаеро зам мекунад. 

Тањлил нишон дод, ки барномаи субњгоҳии радиоро якчанд ровї бо навбат 

мегузаронанд. Бино ба гуфтаи муовини директори радио Мансур Шоҳиён, садои Мадинаи 

Холиқ ва Фирўза Саидова шинохтаву машҳур аст. Мо барномаи “Насими субҳ”-ро, ки тўли 

3 соат рӯзи 11.12.2020 пахш гардида буд, таҳлил намудем.  

Барномаи “Субҳи ватан”-и радиои “Ватан” ҳам ба мисли барномаҳи субњгоҳии радиои 

Тоҷикистон бо суруди «Субҳи Ватан» оғоз шуда, ровии барнома тамоми шунавандагонро 

бо фарорасии боз як рӯзи нав, субҳи нав муборакбод мегўяд. Сараввал, суруди дилнишине 

дар иҷрои сарояндаи аврупої пешкаши шунавандагон гардид. Сипас, бо муаррифии 

бахшҳояш барномаро идома медиҳад. 

Бахши “Лаҳзаҳо”. Дар бахши мазкур шеъру тарона, ғазалу байтҳое, ки воқеан ҳам ба 

шунавандагон таъсир расонида тавонад, аз муаллифони гуногун бо қироати худи муалиф 

пешкаши шунавандагон мегардад ва ин навбат аз навиштаҳои Сиёвуш Ҷунайдӣ қироат 
гардид. 

Бахши «Як рӯз дар таърих». Асоси ин бахш пеш аз ҳама шунавандагонро бо рӯзи 

зодрӯз табрик намуда, чанд рӯзи таърихии дигарро ёдрас мекунад.  

Бахши "Молияи Ман", ки муҳтавояш чунин аст: чаро љавонон намехоњанд, ки кор 
кунанд? Чи гуна бояд љавононро ба кор љалб кард? Одатхои хуб ва нохуби ба пул ва молия 
вобаста; Сабабњои фаќирї ва нодорї; Ќоидањои асосии рушди тиљорати оилавї; Пањлуњои 
мусбат ва манфии тиљорати оилавї; Сифатњои тољир ва соњибкори муваффаќ; Таърихи 
пайдоиши пулњои евро; Асрори комёбињо дар тиљорати оилавї; 

- роњњои пайдо кардани шарикони тиљорат; Иќтисодиёти соягї ва гурехтан аз 

пардохти андозњо; Ширкатҳои якруза ва схемаи чиноии онҳо; Бартер. Ивазкунии молу 

маҳсулот ва хизматрасонӣ.  

Бахши “03”. Ин ҷо хабару маълумот оид ба соҳаи тандурусти гуфта мешавад.  

- Оё шир воќеъан ҳам барои љавон мондан кӯмак мекунад? 
- Як дона нок дар як рўз ва барномаи харобшавї; 
- Љоизадори НОБЕЛ доруи зидди диќќи нафасро ихтироъ кард; 

- Никотин хавфнок аст. Махсусан барои мардҳо; 
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Ҳар рўз, ахбори шавќовару муфиди тиббї дар доираи барномаи "Субҳи Ватан" - дар 
бахши "03".  

Сарпарасти бахш "STADA Нижфарм" 

"Субҳи Ватан" - барои мардуми бедор!!! 

Нашри иттилооти “Гардиш”. Бояд қайд кард, ки тўли ҳар як соати аввали барномаҳои 

радио “Гардиш” садо медиҳад ва дар баробари ин ровии барномаи «Субҳи Ватан» Субҳон 

Ҷалилов, аз саҳифаҳои интернет мустақиман хабарҳои тозаро мутолиа мекунад. 

Сӯҳбатҳои барномаи «Субҳи Ватан» одатан дар шакли шоу- барномаҳо пешниҳод 

мегарданд. Онҳо бештар ба гурӯҳи барномаҳои зеҳнӣ - интелект-шоу дохил мешаванд. Ин 

гурӯҳи барномаҳо мусоҳибро ба фикр кардан маҷбур месозанд. Аз ҷониби дигар 

иштирокчӣ- мусоҳиби журналист дар ин гуна барномаҳо як ё ду нафар нест, балки 

шунавандагони гуногун метавонанд, дар ин барнома ширкат варзида, қобилияти зеҳнии 

худро санҷанд.  

Нахустин жанри журналистика хабар аст. Дар маркази хабар навигарї, факту воқеаи 
нав ва рўйдоди тоза меистад. Хабар маълумоти мухтасари иттилооти аст. Он маъмултарин 

жанри ахбори мебошад. Аксари вқт журналист имконияти мустақиман ба эфир 
баромаданро надорад. Журналистоне ки малакаи хуби касбї доранд, садои худро дар 

гузориш дар ҷои ҳодиса сабт мекунанд, ки ин нисбат ба сабти студиёни беҳтар ва барои 

шунаванда табии аст. Чунин гузориш ба гузориши мустақим наздик аст ва ҳангоми танзим 
низ камтар ба коркард дучор мешавад.  

Радиои “Ватан” қариб бо ҳама ширкатҳои дохиливу хориҷии кишвар дар соҳаи 

реклама ҳамкории худро дорад. Дар аксари вақт усулҳои суҳбати ровии барномаи «Субҳи 

Ватан» дар барномааш саволу ҷавоб ё пурсишу мусоҳиба мебошад. Маҳз дар ҳамин аснод 

усулҳои ҷолибсозиро бояд ба назар гирифт, зеро як нафар ба тамос мебарояд, дигарон гӯш 

мекунанд, ки ровӣ чигуна бо ин шунаванда суҳбат мекунад. Мисол ҳамон суҳбатҳое 

мебошад, ки Субҳон Ҷалилов ҳангоми ба тамос баромадани шунавандагон доир мегардад. 

Яъне, ӯ кӯшиш мекунад, ки ба ҳамогон аз рӯйи хоҳиши шунаванда ҳарф занад. Маҳз чунин 

ҳолатҳо сабаб мегардад, ки як шунавандаи дигарро ҳамаи сомеони боқимонда вақт ёфта 
гуш кунанд.  

Зимни таҳлили ин ду барнома мо ба хулосае омадем, ки барномаи “Насими субҳ”-и 

радиои Тоҷикистон ва барномаи “Субҳи Ватан”-и радиои Ватан дар алоҳидагї барои 

аудутория худ мавод таҳия мекунад ва шунавандаи худро дорад. Як ҷиҳати фарқкунандаи 
ин ду барнома реклама мебошад, ки дар яке ба назар мерасаду дар дигар не. Яъне, манбаъи 

асосии даромади радиои “Ватан” ин реклама мебошад. Нафаре, ки радиоро таъсис медиҳад 

ҳадафи асосиаш тиҷорат аст. Яъне, аксарияти муасисони радио журналистони собиқадор 

мебошанд ва онҳо медонанд, ки радио як манбаи хуби даромад аст. Аз ин ҷост, ки роҳбари 

радиои хусусии “Тироз” Улмасов Хуршед баъди чанд навъи тиҷорат радиои мазкурро дар 

ш.Хуҷанд таъсис дод ва ҳоло бошад радиои “Тироз” ба яке аз радиоҳои машҳури кишвар 

мубадал гаштаву дар як рӯз чандин ширкатҳои дохилиро таблиғ менамоянд. Дар воқеъ, бо 

такя ба асосҳои назариявии радиошунавоӣ метавон гуфт, ки реклама пойдевори радио 
мебошад. 
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ҶОЙГОҲИ БАРНОМАҲОИ СУБҲГОҲӢ ДАР  

НИЗОМИ РАДИОШУНАВОНИИ ТОҶИКИСТОН 

Воситаҳои ахбори омма дар инъикоси набзи ҷомеа мавқеи назаррас дошта, метавонад ба афкори 

мардум таъсири бузург расонад. Рушди илму техника аҳамияти воситаҳои ахбори оммаро дучанд намуда, 

ҳамакнун иттилоот нисбат ба даҳсолаи гузашта аҳамияти бештар пайдо намудааст. Тавре Уинстон Черчил 

мегӯяд, касе иттилоъ дорад, ҷаҳонро идора мекунад. Ҳаёти ҷомеаи имрӯзаро бидуни ВАО, аз ҷумла радио, 

тасаввур кардан аз имкон берун аст. Инсон наметавонад бе огоҳӣ аз воқеоти навтарини замон аз таъсиру 

фишори иттилоот дар канор бошад, яъне бохабар будан ва пайваста онро пайгирї кардан ба хоҳиши кас 

вобаста набуда, балки ин раванд тақозои замон аст. Радио чунин воситаест, ки аз он дар тамоми дунё 

истифода мекунанд ва он яке аз рукнҳои асосии ВАО буда, дар бештари маврид дар олами ахбор пешдаст аст. 

Дар ин маќола аз рӯйи гуфтаву навиштаҳои муҳақиққонаи соҳаи журналистика барномаҳои субњгоҳии 

“Насими субҳ”-и радиои “Тоҷикистон” ва “Субҳи ватан”-и радиои “Ватан”-ро таҳлил хоҳем кард. 
Калидвожањо: барномањои субњгоњї, радиои “Тољикистон”, эфири мустаќим, низоми радиошунавонї, 

“Насими субҳ”, “Субҳи ватан”. 
 

МЕСТО УТРЕННИХ ПРОГРАММ В 

СИСТЕМЕ РАДИОВЕЩАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

СМИ играют важную роль в освещении пульса общества и могут иметь большое влияние на общественное 

мнение. Достижения в области науки и техники удвоили важность средств массовой информации, и теперь 

информация стала более важной, чем десять лет назад. Как говорит Уинстон Черчилль, миром правит тот, кто 

владеет информацией. Невозможно представить жизнь современного общества без СМИ, в том числе радио. 

Невозможно человеку оставаться в стороне от влияния и давления информации, не зная о последних событиях 

времени, то есть быть в курсе и постоянно следить за ними, не зависящими от своих желаний, но этот процесс - это 

процесс. дело времени. Радио - это инструмент, который используется во всем мире и является одним из основных 

средств массовой информации, часто ведущим мировые новости. В этой статье мы проанализируем утренние 

программы «Насими Субх» Радио «Таджикистан» и «Субхи Ватан» Радио «Ватан» на основе исследований и трудов 

в области журналистики. 

Ключевые слова: утренние программы, радио «Таджикистан», прямой эфир, радиосистема, «Насими субх», 

«Субхи ватан». 

 

LOCATION OF MORNING PROGRAMS IN TO THE RADIO BROADCASTING SYSTEM OF TAJIKISTAN 

The media play an important role in covering the pulse of society and can have a large impact on public opinion. 

Advances in science and technology have doubled the importance of the media, and information is now more important than 

it was ten years ago. As Winston Churchill says, the world is ruled by the one who owns the information. It is impossible to 

imagine the life of a modern society without the media, including radio. It is impossible for a person to stay away from the 

influence and pressure of information, not knowing about the latest events of the time, that is, to be aware of and constantly 

monitor them, not depending on their desires, but this process is a process. a matter of time. Radio is a tool that is used all 

over the world and is one of the main media, often leading world news. In this article, we analyze the morning programs 

“Nasimi Subh” of Radio Tajikistan and “Subhi Vatan” of Radio Vatan based on research and writings in the field of 

journalism. 

Keywords: morning programs, radio "Tajikistan", live broadcast, radio system, "Nasimi subh", "Subhi watan". 
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ИФОДАИ МАЪНОИ БАЊОДИЊЇ ДАР ФРАЗЕОЛОГИЗМҲОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

Зуњурова Дилрабо 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Забон ва фарҳанг ба њамдигар муносибати муштарак доранд. Забони ҳар як халқ 

хусусият ва дараљаи фарҳанги он халќро инъикос мекунад. Фразеологизмҳо яке аз воњидњо 
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ва унсурњои муњими забон ба њисоб рафта, сарвати бебањои он низ мебошанд. Истифодаи 

дуруст ва боњадафи воҳидҳои фразеологӣ нутқро хос, образнок, ифоданок ва пуробуранг 

мекунад. Таркиби фразеологии забони тољикї аз ҷиҳати сохт ва маъно гуногун аст, аз ин 

лињоз зарур аст, ки он бояд аз мавқеъҳои гуногун баррасӣ шавад. Тобишњои маъноии 

бањодињии воњидњои фразелогиро бо як қатор хусусиятҳои мухталифашон шартан ба 

гурўњњо људо кардаанд. Масалан, забоншиноси рус Н. И. Лавров тақрибан даҳ 

нишондиҳандаи баҳодињї (луѓавї-маъної, грамматикӣ, калимасозӣ, услубӣ ва ғ.) -ро 
муайян кардааст. Дуруст аст, ки дар доираи як маќола баррасї ва тањлил намудани тамоми 
гурўњњо ва хусусиятњои бањодињии ВФ аз имкон берун аст, аз ин рў, мо тасмим гирифтем, 
ки дар бобати нишонањои луѓавї-маъноии бањодињї баъзе нуктањоро ироа карда бошем.  
Дар забоншиносии тољик аз нигоњи хислатњои шахс ду гурўњи маънои бањодињии ВФ 
муќаррар шудаанд: мусбат ва манфї. Дар забоншиносии Ѓарб ба гўрўњњои зикршуда гурўњи 

сеюм – бетарафї (нейтралї) илова шудааст. Мувофиќи ин назария, маъноҳои бањодињии 

фразеологии мусбї, манфӣ ва бетарафї фарқ карда мешаванд, ки дар онњо тасдиқ, маҳкум 

ё набудани муносибати возеҳ ҳамчун изҳороти баҳои аз ҷониби љамъият муқарраршуда 

ифода меёбанд.  Ҳамин тавр, воҳидҳои фразеологие, ки муносибати шахсро ифода 

мекунанд, ба 3 гурӯҳи асосӣ: мусбат, манфӣ ва бетарафї тақсим мешаванд. 

Дар гурӯҳи воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи мусбати баҳодиҳии субъективӣ маъноњои 

фразеологии навъњои ќобилят, далерӣ, ҷасорат, самимият, худдорӣ, оромиш, сулњу 
муттањидї ва ѓайраро номбар кардан мумкин аст. Ифодаи ин гуна маъноњоро дар 
фразеологизмњое, ки нависанда Ў. Кўњзод дар осораш истеъмол кардааст, возењ мушоњида 
намудан мумкин аст. Масалан, устухон надоштан ВФ-и маъмули забони тољикї буда, 
маънои «кордони моњир будан»-ро медињад, ки ба ќобилияти шахси мавсуф – персонажи 
асари бадеї далолат мекунад:  

Дар навиштани мактуб устухон надорад. Хоњиш кунед, албатта, менависад (3, 36). 
ВФ-и аз як гиребон сар баровардан, ки маънои «мутањидона, дастаљамъона»-ро дорад, 

бањодињии мусбати гўянда – ба муттањидї даъват карданро ифода менамояд: 
Барои ба ин маќсадњо расидан аз мо лозим аст, ки њама аз як гиребон сар барорем ва 

љамеи ќолабњои кўњнаро шикаста, тарњи нави њаётро андозем (Кини Хумор, 88).  

Хусусияти бањодињии мусбати ВФ-ро, аз ќабили далерӣ, ҷасорат, самимият, худдорӣ, 
нияти хуб, хурсандї ва ба монанди инњоро дар насри бадеии нависанда У. Кўњзод хеле зиёд 
дучор омадан мумкин аст: 

Ќабат ба ќабат гўшт гирифтан – «нињоят хурсанд шудан»: 
Аммо Шинелпўш савора аз канори пахтазор мегузашту ќабат ба ќабат гўш мегирифт, 

ки њосили наѓз мешавад ва ўро аз минбарњо таъриф мекунанд ва медол медињанд (Як сару 
сад хаёл, 28).  

Чашми кордон – «бањунар»: 
Њо, вай Ањмадбой барин чашми кордону пулёб набуд (Њам кўњи баланд…, 298). 
Ба пўсти худ наѓунљидан «нињоят хурсанд шудан»: 
Ў бояд њамон гапњоеро гўяд, ки пештар гуфта буданд ва гоњи гуфтанашон вай ба пўсти 

худ намеѓунљид. (Њам кўњи баланд…, 309). 
Дасту дили кушод – «нек, накукор»: 
Дасту дили кушод ки дошт, њама ўро дўст медоштанд (Писанддара, 119). 

Дар гурӯҳи воҳидҳои фразеологии бо маънои баҳодиҳии манфї маъноњои 

фразеологии душманї, бадбинї, дурӯягӣ, риёкорӣ, бадгумонӣ, пуртакаббурӣ, худписандӣ 
барин хислатњои шахс ифода мегарданд. Воњидњои фразеологие, ки ба ин гуна маъноњо 
далолат мекунанд, низ дар эљодиёти Кўњзод зиёд дучор меоянд. Фразеологизмњои каждуми 
таги бўрё, дарди сар, санги таги дандон, ба асфалассофилин фиристондан, карру фар, дирўз 
аз тухм баромадан, аз санг гирифта ба санг задан, кафши касеро пеши пояш мондан, сояи 
касеро аз девор тарошидан, ба њар ош пашша шудан, ба чашми касе хок задан, ба сари касе 
об рехтан, аљриќ барин реша давондан, ки муносибат, хислат ва сифати манфии персонажњои 
осори нависандаро ифода мекунанд, ба ин гурўњ дохил мешаванд: Ба њар навъ, њоло он 
воќеањоро аз шумо бењтар медонистагї кам, -такрор шуд њамон овоз. Њамон овозе, ки 
Бањромро «каждуми таги бурё» гуфта буд (Кини Хумор, 157). Ба як љо не, ба њар куљо 
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кўчонд, - як оилаву ду оила ба бошишгоњи дури дур фиристонд, то ки аз ин дарди сар якбора 
халос шавад, ному нишоне аз онњо намонад ва муњимтар аз њама, барои айби душманони 
идеологї дастгираке набошанд (Њам кўњи баланд…, 31). Њамаи Такобињо душманони ману 
ту њастанд. Як умр мо Болообињоро ѓорат мекунанд. Санги таги дандонамон шуданд онњо. 
Аз решаашон нест кардан даркор њамаи инњоро (Њам кўњи баланд…, 8).  Ба воситаи мо 
корашонро буд мекунанд. Корашон буд, ки шуд ба асфалассофилин мефиристанд. 
Бањонаашон тайёр: феодал, буржу, миллатчї душмани халќ… (Њам кўњи баланд…, 205).   Ва 
ё барои он ки кару фари ишкамѓафс аз нигоњи аввал ба табъаш нафорида буд ва барќасд 
мекард?..(Кини Хумор, 29).        Тавба, дирўз аз тухм баромадаанду аллакай гапёддењу 
насињатгар!...(Кини Хумор, 108). Аввалаш, бист сол шуд, ки золимро њимоя мекунеду ба 
мазлум зулм. Баъдаш муллоњойи доноро чашми дидан надоред, вале нимчамуллоњоро рўйи 
даст бардошта мегардед (Як сару сад хаёл, 152). Агар чашм бошаду дар рўйи миз изи панља 
монад, њар касе, ки дар роњраву кабинетњо бошад, љеѓ зада ба ќабулгоњаш дароварда, аз 
санг гирифта ба санг мезад – дањонї албатта! (Як сару сад хаёл, сањ.121). Чунки насупорад 
шатта мехўрд аз шинелпўш ва чарминапўш, то њадде ки метавонистанд кафшашро пеш 
мемонданд ва ў яку якбора мањрум шавад аз он њама маќому имтиёзњое, ки дорад (Тољикони 
имрўза, 76). Онњо, агар тавонанд, сояи њамдигарро аз девор метарошанд. Миралї, ба њар ду 
маъно њамодами рост аст–рост мегардад ва рост мегўяд (Њам кўњи баланд…сањ.24). 
Шомансур борњо ба вай гуфт, ки: «ба њар ош пашша нашав; ба харе, ки бор надорї, корат 
набошад» (Њам кўњи баланд…, 66). Ва њамон ваќт дар дилаш ният дошт, ки дар маљлиси 
тантанавї, аз хусуси он ки тарафњо ба чашми якдигар хок мезананд, баромад хоњад кард 
(Кини Хумор, 64). Ба таърифу ситоиш ончунон хў гирифтем, ки дигар оддитарин эрод ба 
гўшамон намефорид ва касе ѓайрат карда эрод бигирад, ба сараш об мерехтем (Кини Хумор, 
71). Ва бадтар аз њама ин амалиёт фаќат дар доираи хољагињои људогона мањдуд намонд, 
балки аљриќ барин реша давонду ба њама љабњањои зиндагї пањн шуд (Кини Хумор, 78). 
Муфаттишон ба мазмуни шикояти љабрдида шинос мешаванд; директори мактаб, ки гулўи 
мудири маорифро доим равѓан карда мегардад, ин бечорањоро чашми дидан надоштааст. 
Сояашонро аз девор метарошидааст (Як сару сад хаёл, 133). Одамоне њастанд, ки тоќати 
сухани њарифро шунидан надоранд ва байни гап њалук меандозанд ва гапгузаронї мекунанд 
ва ба њамсўњбат маљоли сухан намедињанд ва мўътаќиданд, ки фањмиши дуруст фаќат 

фањмиши онњост ва дигарон њама ботил мегўянд (Њам кўњи баланд…, 181). Дар гурӯҳи 

воҳидҳои фразеологии баҳодиҳии бетарафї фразелогизмњое, ки њолатњои бетарафї, беѓамї 
ва бефаъолиятии шахсро дар љараёни њодиса ва воќеае нишон медињанд, дохил мешаванд. 
Ин гуна персонажњо одатан одамоне њастанд, ки ба касе зарар намерасонанд, аммо некиро 

низ намехоҳанд. Масалан, дар мисоли зер «пир» эшоне, ки мебоист кумаки маънавии худро 
дар њолати изтироб ба мардум мерасонд, ў баръакс – хомўширо ихтиёр карда, гўё ягон воќеа 
нашуда бошад, бепарво намоз мехонд: Пир ба лабаш кулўх молида, оромона намоз мехонд. 
Муридаш тўпиро якшоха монда, дар чойхонањо мазза карда мегардад (Њам кўњи баланд…, 
156). Ифодаи бањодињии бетарафї дар осори Кўњзод на танњо ба як шахс, балки дар аксар 
њолатњо ба гурўње нисбат дода шудааст: Аз рўйи ќарорњои комиссияњои районї ва 
республикавии љамъияти матлубот бояд сояи инњо ба идораи савдо роњ дода нашавад. Пас 
чаро мо дидаву дониста ба дањон об мегирифтаем (Њам кўњи баланд…, 144). Меъморонамон 
аз таљрибаи мардум, ки хонањои тахмондор месохтанд, эљодкорона истифода намебаранд. 
Чаро ходимони маданият аз ин љињат дањон намекушоянд? (Њам кўњи баланд…, 150). Аз 
рўйи ќарорњои комиссияњои районї ва республикавии љамъияти матлубот бояд сояи инњо 
ба идораи савдо роњ дода нашавад. Пас чаро мо дидаву дониста ба дањон об мегирифтаем 
(Њам кўњи баланд…, 144). 

Воњиди фразеологии суханњои нўгиостинї низ як андоза беањмиятї ва бетарафии 
шахсро ифода мекунад: Дар сўњбатњо суханњои нўгиостинї, аз ќабили куљо рафту киро диду 
чї хўрд, лавњањо гуфта механдид (Кини Хумор, 48). Дар воњидњои фразеологии рўз кўр 
кардан,  пинаки касеро вайрон кардан ва чашм пўшидан њам маънои бетарафї эњсос 
мешавад: Одатан вай дар айвони дарози писараш, ё болои бом, пањлўи мўрї ва ё сари воти 
замине, ки соњибаш обдорї дошт, нишаста рўз кўр мекард (Бандии озод, 128). Ва ин њолат 
ба касе сахт намерасад, дили касеро фишор намедињад, пинаки касеро вайрон намекунад 
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(Њам кўњи баланд…, 56). Аммо фаќат шумору фоизро дидану аз дигар љихатњои масъала 
чашм пўшидан, агар сабук карда гўем, љомеаро лофзан мекунад ва машњур аст, ки лофзанї 
аз хислатњои одамї нест (Кини Хумор, 75). Дар эљодиёти Ўрун Кўњзод воњидњои 
фразеологии ифодакунандаи бањодињии бетарафї камтар кор фармуда шудаанд. 

Аз гуфтаҳои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки баҳо аксар вақт ба шахс ва 

ҳар он чизе, ки бо инсон алоқаманд аст, дода мешавад. Инчунин қайд кардан ҷолиб аст, ки 

дар маводе, ки мо ҷамъ овардем, бештар воҳидҳои фразеологии ифодакунандаи бањодињї 

мавҷуданд. 
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ИФОДАИ МАЪНОИ БАЊОДИЊЇ ДАР ФРАЗЕОЛОГИЗМҲОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Таркиби фразеологии забони тољикї аз ҷиҳати сохт ва маъно гуногун аст, аз ин лињоз зарур аст, ки он 

бояд аз мавқеъҳои гуногун баррасӣ шавад. Дар мақола воҳидҳои фразеологие, ки маънои бањодињї доранд ва 
дар осори бадеии нависанда Ўрун Кўњзод истифода шудаанд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Дар 
забоншиносии тољик аз нигоњи хислатњои шахс ду гурўњи маънои бањодињии ВФ муќаррар шудаанд: мусбат 
ва манфї. Дар забоншиносии Ѓарб ба гурўњњои зикршуда гурўњи сеюм – бетарафї (нейтралї) илова шудааст. 

Мувофиќи ин назария, маъноҳои бањодињии фразеологии мусбї, манфӣ ва бетарафї фарқ карда мешаванд, 

ки дар онњо тасдиқ, маҳкум ё набудани муносибати возеҳ ҳамчун изҳороти баҳои аз ҷониби љамъият 

муқарраршуда ифода меёбанд. Ҳамин тавр, воҳидҳои фразеологие, ки муносибати шахсро ифода мекунанд, 

ба 3 гурӯҳи асосӣ: мусбат, манфӣ ва бетарафї тақсим мешаванд ва њар як гурўњи бањодињї силсилаи 
маъноњоро дар худ гирд овардааст, ки аз рўйи эљодиёти У. Кўњзод тањлилу баррасї гардидаанд. 

Калидвожаҳо: ВФ, фразеологизм, маънои баҳодиҳӣ, таснифи маъної, мусбат, манфї, бетарафї. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ОЦЕНОЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются фразеологизмы с оценочным значением, которые использовались в 

художественном произведением таджикского писателя Уруна Кухзода. В лингвистической литературе существует 

много разных классификаций фразеологизмов и также много различных семантических классификаций 

фразеологизмов с оценочным значением. В них выделяются, как правило, положительный, отрицательный и 

нейтральный компоненты фразеологического значения, в основе которых лежат осуждение, одобрение или 

отсутствие ярко выраженного отношения как констатация социально устоявшейся оценки какого-либо явления. Так, 

фразеологизмы, обозначающими характер человека, согласно данной классификации, разделены на 3 основные 

группы: с отрицательными, с положительными и нейтральными чертами характера человека. 

Ключевые слова: фразеологизм, оценочный компонент, семантическая классификация. 

 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH EVALUATIVE MEANING IN THE TAJIK LANGUAGE 

The article deals with phraseological units with evaluative meaning, which were used in a work of fiction by the Tajik 

writer Urun Kukhzod. In the linguistic literature, there are many different classifications of phraseological units and also 

many different semantic classifications of phraseological units with evaluative meaning. They distinguish, as a rule, positive, 

negative and neutral components of phraseological meaning, which are based on condemnation, approval or the absence of 

a pronounced attitude as a statement of a socially established assessment of a phenomenon. Thus, phraseological units with 

adjectives denoting the character of a person, according to this classification, are divided into 3 main groups: with negative, 

with positive and neutral traits of a person's character. 

Keywords: phraseological unit, an evaluation component, semantic classification. 
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МУХОТАБ ВА МАВЌЕИ ОН ДАР СУХАНРОНИЊОИ ПРЕЗИДЕНТ 

 
Зардакова Ш.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Забони тоҷикӣ яке аз шеваҳои ширинтарину қадимтарини дунё маҳсуб ёфта, барои ҳар 

фарди миллати тоҷик ганҷинаи гаронбаҳову пурарзиш ба ҳисоб меравад. Ин дурдонаи 

маърифат қарнҳо пеш аз ин дар замири гузаштагони мо маскан гирифтаву чун хуни равону 

набзи бепоён гашта буд.  Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бою ғанӣ буда, барои соњибонаш 

лафзи маҳину нотакрор аст. Василаи муњим ва асосиест барои баёни андеша, пайвандгару  
васлсозандаи ќалбњову аќлњост. Кумакрасони зењну ифодагари њуввияти миллї ба шумор 
рафта, воситаи мурољиат ва гуфтор миёни инсонњост. 

Мо дар нутқи ҳаррӯзаамон воситањои гуногуни забонро истифода намуда, онро 

рангину дилнишин менамоем. Яке аз воҳидҳои сермаъное, ки дар гуфторамон пайваста ва 

ба таври васеъ истифода мегардад, мухотаб аст. Одатан мухотаб ҳангоми муроҷиат ба 
якдигар ва ё васфу тарранум сохтани чизе ё касе бисёртар истеъмол меёбад ва ба мо кўмак 

мерасонад, то дар баёни нутқ ва ибрози ақидаи хеш мушкилӣ накашем. Мо, пеш аз он, ки 

дар мавзӯи «Мавќеи мухотаб дар суханрониҳои Прездент» андеша баён намоем ба ақоиди 

олимону муҳаққиқоне, ки дар мавриди мухотаб фикру мулоњизањояшонро иброз доштаанд, 
назар меандозем. 

Дар тањќиќи мухотаб њамчун воњиди комуникативии баёни фикр муҳақќиқон ва 

забоншиносони мумтоз нақши босазо гузоштаанд Б. Камолиддинов, М. Норматов, Т. 

Хаскашев, Р. Њомидов, Н. Маъсумӣ, Б. Ниёзмуҳаммадов, А. Каримов, С. Аминов, Ш. 

Рустамов, О. Нурова, М. Ⱪурбонов ва дигарон аз љумлаи онњо мебошанд, ки дар корҳои 

илмию тадқиқотии рисолаву мақолаҳои хеш доир ба мухотаб изњори назар кардаанд.  

Ба ақидаи забоншинос Бањриддин Камолиддинов «Мухотаб калимаи арабӣ буда, 

одатан бо ягон мақсад (пурсиш, амр, хоҳиш, танбеҳ, сарзаниш, ифодаи меҳру муҳаббат, 

садоқат, ҳиссиёти гуногун) ба мусоҳиб (ва шахси ғоиб) бо ном, насаб, тахаллус, лақаб, 

калимаҳои ифодакунандаи муносибатҳои хешу табор, ёру дӯст, рафоқат, мансаб, касб, 

унвон, рутба ва ғайра муроҷиат ё хитоб мекунад. Мухотаб бо калима ё ибораҳое, ки шахс 

ва сифатҳои неку бади ӯро ифода мекунанд, бо нидоҳои муроҷиат ва даъват ё бидуни онҳо 
ифода меёбад:  

- Эй некрой, ин чӣ амали қабеҳ буд, ки аз ту дар вуҷуд омад? (Чор дарвеш) [1 с.147] 

Мухотаб бо аъзои ҷумла муносибати грамматикӣ надошта бошад ҳам, дар зоҳир 

намудани соҳиби амалу ҳолати ҷумла ёрї мерасонад. Мухотаб дар истифодаи ҳиссиёт ва 

муносибатҳои салбию эҷобии гӯянда воситаи муҳими нутқ ба шумор меравад: - 

Духтаракам, нури чашмам! - гуфт кампир, - Ман туро бо орзу ва ҳавас калон кардам ( Х.К); 

- Хез, сағера! Боз таги шатта нагирам. Муши мурда. Худаша ба хоб мезанад-е! (Ҷ.А). Дар 

ҷумлаи аввал мухотаб муносибати меҳрубонона, вале дар матни дуюм муносибати 

бадбинонаи гӯяндаро ифода кардааст. Ибораи маҷозии нури чашм (фарзанди азиз) ба 

маънои мусбат, муши мурда (бачи нотавон) ба маънои манфӣ далолат мекунад».  

Аз ақидаи забоншинос бармеояд, ки мухотаб на танҳо бо мақсади ифодаи фикрҳои 

хубу дилпазир инчунин барои ибрози ҳиссиёти манфии гуянда ба шахси муроҷиатшуда низ 
истифода мешавад. 

Муҳақќиқ, забоншинос М. Норматов бошад мухотабро як воҳиди забоние медонанд, 

ки ҷумлаи соддаи муфассалро ба вуҷуд меорад. Зикр мекунад, ки мухотаб ин предмети 



74 
 

муроҷиат аст, бинобар ин асосан ба инсон нигаронида мешавад. Мухотаб чун воҳиди 

иловагии ҷумла бо аъзоҳои асосии он – мубтадову хабар, муайянкунанда, пуркунандаву ҳол 

муносибати синтаксисӣ надорад, яъне аз онҳо ба он савол гузошта намешавад. Вале 

мухотаб ба тамоми ҷумла ва ё ягон аъзои он муносибати мантиқӣ дорад, дар акси ҳол ба 

истифодаи он дар ҷумла эҳтиёҷ намебуд. Ана ҳамин муносибати маъноӣ истиснои онро аз 

ҷумла номумкин мегардонад, зеро маънӣ коста мешавад.  

Мухотаб ба таври ғайриграмматикӣ вазифаи иҷрокунандаи амалро адо мекунад, дар 

ин ҳолат ҳоҷат ба зикри мубтадо намемонад: Модар, дарро кушоед, ман омадам (Р.Ҷалил). 

Дар ин мисол амали ҷумлаи якум (дарро кушодан) аз тарафи мухотаб (модар) иҷро карда 

шудааст, вале мубтадои грамматикӣ бояд ба шахси дуюми ҷамъ (шумо) бошад, зеро ба ин 

шахсу шумораи хабар (кушоед), ки ба шахси дуюми ҷамъ далолат мекунад, тақозо дорад» 
[2.с 176].  

Академик Б. Ниёзмуҳаммадов дар китобаш «Ҷумлаҳои содда дар забони тоҷикӣ» доир 

ба мавзӯи мухотаб ҷумлае чанд кӯтоҳ ва мухтасар гуфтаанд: «Мухотаб ба тариқи хитоб 

муроҷиати шахсеро ба шахсе ифода мекунад. Мухотаб ба воситаи як калима ва ё ба воситаи 

таркиби калимаҳо ташкил мегардад ва дар охири ҷумла аломати хитоб гузошта мешавад. 

Масалан: Ятим бо дидани модараш: модарҷон, – гӯён беихтиёр ва бо як қуввати 

номаълум аз ҷояш хест (С.Айнӣ). [3. с 94] 

Мухотаб шахси муроҷиатшуда аст, бинобар ин бо исми шахс ифода мегардад ва 

муроҷиати мутакаллимро ба мусоҳиб мефаҳмонад. Мухотаб баробари ифодаи муроҷиат ва 

хитоб ба шунаванда тобишҳои зиёд дорад, ки онҳо аз мундариҷаи фикри баёншаванда, 

муносибати гўянда нисбат ба он, ҳолату вазъият ва авзои шунаванда падид меоянд. [4 с.93] 

Мухотаб ҳамчун воситаи муроҷиат дар забон. Як гурӯҳ калимаю ибораҳо бо мақсади 

нигаронида шудани мазмуни нутқ ба касе ё чизе истифода мешаванд. Онҳо аксар вақт барои 

ҷалб намудани диққати шунаванда (хонанда) бо оҳанги муроҷиат, хитобу даъват, хоҳишу 

пурсиш, навозишу ҳурмат хизмат мекунанд. Мухотаб бо исм, калимаҳои исмшуда ва 

ибораҳои исмӣ ифода мешавад. Ин гуна калимаю ибораҳоро мухотаб ном мебаранд: эй 

ситамдидагон, эй асирон, - Вақти озодии мо расид. Муждагонӣ дихед, эй фақирон – Дар 

ҷањон субҳи шодӣ дамид (С.Айнӣ). Мухотаб нафақат ба инсон, инчунин ба предметҳои 

табиати беҷон, ходисаҳо, ҳайвонот ва парандаҳо ҳамчун ташхис гуфта мешавад: 

Тоҷикистон! Тоҷикистон! Бахтат монанди кӯҳҳоят баланд ва ҳуснат чун боғхоят 

дилписанд аст (Шукӯхӣ). Парвоз кун, эй кабутари сулҳ – Бо муждаи рӯҳпарвари сулҳ 

(Деҳотӣ). 

Мухотаб муносибати байни шахсҳои якуму дуюм ва гоҳо сеюмро барқарор намуда, 

вазифаи воситаи робитаи нутқро низ иҷро менамояд, яъне нутқи суханкунанда ва 

шунаванда дар баъзе ҳолатхо ба туфайли он сурат мегирад. Баъзан аз рӯйи одобу иззат 

мухотаб дар шахси сеюм ифода шавад хам, шахси дуюмро далолат мекунад: Ана ҳозир нон 

меорам, очеш! Ҷувол кучост? (С.Айнӣ). 

Мухотаб асосан дар диалог, шиору даъватномахо, мактубҳои расмиву ғайрирасмї, 

қарору резолютсияҳо, фармону муроҷиатномаҳо, эълону рапортҳо, маърузаю музокираҳо 
истеъмол меёбад [5 с.362].  

Интонатсияи мухотаб. Мухотаб дар ҷумла ба воситаи интонатсия (оҳанг) алоқаманд 

мегардад. Тавсифи миқдорї ва сифатии чунин оҳанг бо мазмуни умумии ҷумлае, ки мухотаб 

ба таркиби он медарояд, муайян мешавад. Мухотабҳое, ки дар аввали ҷумла бо мақсади 

ифодаи маънои даъват, пурсиш, амру фармон меоянд, бо оҳанги нисбатан баланд талаффуз 

меёбанд. Чунин ҷумлаҳо одатан ҷумлаҳои хитобӣ ва саволӣ мешаванд. Дар ҷараёни нутқ 

баъд аз мухотаби дар авваломада андак пауза (фосила)-и дарозтар ҳис мешавад: Ака-

Махдум, шумо ба ман меҳрубонии бародарона кардед (Айнӣ).  

Мавқеи мухотаб дар суханрониҳои президент. Чи гунае, ки дар боло қайд карда 

гузаштем мухотаб бештар дар нутқ, гуфтугӯйи озод ва суханронињо, нутќи қаҳрамонони 

асарҳои бадеӣ, мурсалоти (номанигории) расмию ғайрирасмї ба кор бурда мешавад. Он 

бештар дар суханрониҳои расмї, ҷамъомаду конфронсҳои байналмилалї, маъракаҳои 
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муҳими давлатӣ аз ҷониби сарони кишварҳо њангоми суханрониашон садо медиҳад. 

Бесабаб нест, ки мо низ ин мавзўи муҳиму таваҷҷуҳпазирро интихоб намуда, хостем аз 

суханрониҳои Пешвои муаззами миллатамон барои мисол намунаҳои беҳтарини муроҷиати 

эшонро дар ин маќолаи хеш гирд оварда, ба риштаи таҳлил кашем. Муњимияти мавзўъ дар 
он ифода меёбад, ки то ба њол мавриди тањќиќи алоњида ќарор дода нашудааст. Бояд гуфт, 

ки Сарвари давлат намунаҳои беҳтарини мухотабро дар суханрониҳояшон зикр менамоянд, 

ки шоистаи таҳсин мебошад.  
Љойи мухотаб дар нутќи Пешвои миллат 
1. Мухотаб дар оѓози суханронї 

Ҳангоми муроҷиат сарвари давлатамон ба халқи азизи кишварамон ҳамеша 

самимияти хешро зоҳир менамоянд. Суханронињои Роњбари давлат бештар бо иборањои: 

   Ҳамдиёрони азиз! 

   Ҳозирини гиромӣ! 
   Њамватанони азиз! 
   Њозирини арљманд! 
 Њамватанони гиромї ва монанди ин оѓоз меёбанд, ки барои мисол баъзеи онњоро дар 

поён зикр хоњем кард. Масалан, дар ин матни суханронии эшон чунин иборањои самимона 
њамчун мухотаб истифода гардидаанд: 

Ҳамдиёрони азиз! 

Ҳозирини гиромӣ! 

Вохўрии имрӯзаи мо дар остонаи ҷашни бузурги миллиамон – солгарди навбатии 

Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ва дар моҳи шарифи Рамазон доир гардида истодааст 

(Суханронї дар мулоқот бо мардуми  ноҳияи Фархор ҳангоми супоридани фабрикаи 

ресандагӣ 24.08.2010). 

Дар инҷо Пешвои миллат ҳар як њамватани худро азизу гиромӣ њисобида, ҳозиринро 

барои шунидани идомаи суханронӣ дар ҳолати омодабош қарор додаанд. Инчунин, 

мухотабҳои њамдиёрони азиз, њозирини гиромӣ, ҳамчун ибора ифода ёфта, самимиятро дар 
худ инъикос намудаанд. Љойи дигар: 

Фарзандони азиз ва њозирини арљманд! 
Мулоќоти мову шумо дар рўзњои оѓози фасли зебои бањор сурат мегирад (Суханронї дар 

мулоќот бо кўдакони ятим дар шањри Хўљанд 30.03.2019). 
Дар мисоли зерин иборањои Фарзандони азиз ва њозирини арљманд мухотаб шуда 

омадаанд, ки нутќи сарвари мамлакатамонро самимитару дилнишинтар намудаанд. Оѓоз 
шудани суханрониашон бо чунин ифодањои зебо аз эњсоси падаронаи эшон ба мардуми ин 
сарзамин дарак медињад. Ѓамхорињои пайвастаи ин абармарди нексириштро дар њаќќи 
ятимону бепарасторон боз њам љонноктару ќавитар нишон медињад, ки онњоро мисли 
фарзанди хеш навозиш намудаву мењрубонї менамояд.  

2. Мухотаб дар миёни суханронї. Бештари ваќт барои идомаи гуфтор ва ё суханронї 
мухотабро метавон дар байни матн љой дод, ки ин њам ба мањорати хуби суханвар 
вобастагии калон дорад. 

Яке аз чунин суханварони бомањорату соњибтаљриба ва оќилу фархунда Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам, 
Эмомалї Рањмон мебошанд, ки дар Паёму суханронињояшон пайваста аз суханони 
њакимонаву холисона истифода менамоянд. Гуфторњояшон оќилонаву хирадмандона ироа 
мегарданд. Бо истифода аз воситањои муассири забон нутќашонро мукаммал месозанд ва 
мухотаб яке аз воситањои асосии мурољиати эшон ба њисоб меравад. Барои идомаи 
гуфторашон ва пуробуранг сохтани суханронї мухотабро дар байни нутќашон низ љой 
додаанд.  

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар баъзан њолатњо мухотаб дар миёна далолат бар он 

мекунад, ки нутќи навбатӣ ба ќисми дигари аудитория яъне шахсони алоњида ё гуруњи 
муайян тааллуќ дорад ва барои пайвастани фикрњо кумак мерасонад, то холигие миёни нутќ 
эњсос нагардад. Дар баъзе њолатњои дигар барои тавќият бахшидани гуфтор ва ё таъкиди 
махсус ифода меёбад: 

Муњтарам роњбарон ва фаъолон!  
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Бо вуљуди пешравињое, ки имрўз дар њаёти сокинони вилоят ба даст омадаанд, баъзе 
камбудињое низ вуљуд доранд, ки мо бояд онњоро пинњон накунем, балки ошкоро гўем ва барои 
ислоњу аз байн бурдани онњо њама якљо кўшиш кунем (Суханронї дар мулоќот бо роњбарону 
фаъолони ВМКБ 15.09.2018 шањри Хоруѓ). 

Мисоли мазкур идомаи суханронии Пешвои миллат буда, дар он иборањои муњтарам 
роњбарон ва фаъолон мухотаб шуда омадааст ва таъкиди махсуси сарвари давлатро ба 

роњбарону фаъолон инъикос менамояд. Чунон ки аз матни суханронӣ аён аст, мо бояд 
мушкилињоро пинњон насозем ва дар пайи ислоњи онњо бошем, ва дар охир даъват ба амал 
овардаанд, ки барои ин дар якљоягї кўшиш намоем. 

Љойи дигар чунин иброз доштаанд: 
Муњтарам ширкаткунандагони мулоќот! 
Созмони конфронси исломї мутобиќи њадафњо ва усулњои наљиби худ ањамияти 

љустуљўйи роњњои њалли вазъиятњои низоангезро аз тариќи гуфтугў ва њамкорї њамеша 
таъкид менамояд. 

Мухотаби муњтарам ширкаткунандагони мулоќот дар миёни суханронї ба хотири 
таъкид ба иштирокунандагони конфронс оварда шуда, љараёни нутќро махсусан ба онњо 
равона сохтааст. 

3. Мухотаб дар охири суханронї. Љамъбаст ва хулосаи гуфтор яке аз ќисматњои асосии 
суханронї ба њисоб меравад, ки таманниёту нияти нек ва ихлосмандонаи гўянда ва ё 
нависандаву мурољиаткунандаро инъикос менамояд. Мухотаб низ як воситаи хуби 
љамъбандии калом ба њисоб меравад. Намунаи онро мо метавонем дар суханронии 
Президенти мамлакатамон вохўрем. 

Мавриди зикр аст, ки мухотаби дар аввал омада моро водор ба он месозад, ки анљоми 
суханрониамонро низ вобаста ба он хулосабандї намоем. Чї гунае, ки дар фарљоми 
суханронињояшон Пешвои муаззами миллатамон чунин ќайдњо доранд: 

Њамеша сарбаланду муваффаќ бошед, њамдиёрони азиз! 
Дар ин мисол њамдиёрони азиз мухотаб буда, таманниёти Пешвои миллатро ба мардум 

нишон медињад, ки ба кулли њамватанон сарбаландиву муваффаќият хоњонанд. Инро бояд 
ќайд кард, ки агар мухотаб дар охири љумла ояд пеш аз он њатман аломати вергул гузошта 
мешавад: 

Њамеша сарбаланду муваффаќ бошед, дўстони азиз! 
Ибораи дўстони азиз мухотаб буда таманниётро бо самимияти хеш пурра сохтааст. 
Дар бештари маврид Пешвои миллат љамбасти суханрониашонро вобаста ба 

чигунагии љамъомад, дар куљо ва дар кадом арафа ё љашну маросим ќарор доштан, бо кињо 
љаласа оростан фарљом додаанд: 

Масалан, дар суханронї бо кўдакони ятим дар шањри Хуљанд матлаби хешро чунин 
љамбаст намудаанд: 

Саломату сарбаланд бошед, фарзандони азиз! 
Дар мисоли боло эњсоси падаронаи хешро зоњир намуда, ѓамхориву дустдориашонро 

ба ятимону бепарасторон иброз доштаанд. Мо худ шоњиди он гаштаем, ки Президенти 
мамлакатамон њамасола аз њоли ятимону бепарасторон хабардор гашта, кўмакњои 

башардўстонаи хешро аз онњо дареѓ намедоранд ва њамеша пайи дасгирӣ ва кумаку 
хайрхоњии онњо мебошанд. Дар њар баромадашон бо онњо суханони латифу навозишкорона 
мегўянд ва пайваста таъкид менамоянд, ки давлат пушту паноњи шумост ва шуморо њамеша 

дастгирӣ менамояд. Бо ин роњ онњоро њамеша ба миллатдўстиву мењанпарастї њидоят 
менамоянд. 

Дар мисоли дигар анљоми табрикоти Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба муносибати Рўзи Модар чунин сурат ёфтааст: 

Љашн муборак бошад, модарони мењрубон, бонувони гиромї, хоњарони арљманд ва 
фарзандони азиз! 

Дар ин љо мухотабњои модарони мењрубон, бонувони гиромї, хоњарони арљманд ва 
фарзандони азиз пайи њам чида шуда омадаанд, ки фикрро таъкид ва таъсири онро дучанд 

намудаанд. Аз баски паёми табрикӣ бахшида ба Рўзи Модарон аст, роњбари давлат дар 
симои ин фариштаи њаёт тамоми бонувону духтаронро падарвор ва бародарона тањният 
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намудаанд. Дар мухотаби модарони мењрубон тамоми модарони асилро самимона шодбош 
гуфтаанд. Бонувони гиромї бошад, ифодаи дилнишинест бањри эњтироми хонумон. Дар 
мухотаби хоњарони арљманд мурољиати бародарона ифода ёфта, фарзандони азиз муњаббати 
падаронаи роњбари давлатро нишон медињад. Дар љашни фархундаи Наврўз, Пешвои 
муаззами миллат бо порчањои шеъри низ суханронињояшонро љамъбаст намудаанд, ки дар 
мисрањои назмии он мухотаб дида мешавад: 

Шодбошињои самими хешро ба њамаи мењмонони азизу олиќадр иброз дошта, бо риояи 
суннати Наврўзї бори дигар тањнияти аљдодиро ба забон меорам: 

Бародар, љашни Наврўзат муборак! 
Баробар шуд шабу рўзат муборак! 
Фаромўш набояд сохт, ки агар мухотаб дар аввали љумла ояд пас аз он аломати вергул 

гузошта мешавад. Дар байти мазкур калимаи «бародар» мухотаб шуда омадааст. Тањнияту 
шодбошии сарвари давлатро образноктар нишон додааст. 

Љои дигар чунин иброз намудаанд: 
Эй Худованди замину осмон! 
То ба Наврўзи дигар моро расон! 
Дар ин шоњбайт бошад нидои осмонраси “эй Худованди замину осмон” мухотаб буда 

дуои нек ва таманиёти холисонаи Асосгузори сулњу вањдати миллӣ, Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба тамоми њамзабононуну њамватанонамон мебошад. Аз ин 
маълум мегардад, ки тавассути мухотаб мо метавонем эњсосотамонро баён созем ва ба 
воситаи он фикрњоямонро љамбаст намоем. 

Мухотабњои чида дар суханронї. Мухотаб метавонад чида шуда ояд, тартиби 

калимаҳо пай дар пай љой гиранд ва ҳиссиёти гўяндаро  ба шунавадагон бештару амиќтар 

гардонад. Дар бештари маврид мухотабҳое, ки пайи ҳам меоянд, муносибати дўстона ва 

бародаронаи гўяндаро муайян месозанд. Дар суханрониҳои расмии сарвари давлатамон 

мурољиат вобаста ба вазъу ҳолати суханронї, ҷамъомад, вохӯрӣ  ё конфроси байналмилалї 

ва ё кушодашавии боғу муассисае ҷараён меёбад. Масалан, Суханронии Пешвои 

миллатамон дар вохурї бо омӯзгорон ва донишҷуёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

дар Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон аз 1.09.2009 бо чинун мухотабҳо оғоз ёфта 
буд: 

Мӯҳтарам омӯзгорон ва донишҷӯён! 
Фарзандони азиз! 

Дар ин лаҳзаҳо, ки мо ба ифтихори таҷлили Рӯзи дониш дар толори бошукӯҳи Донишгоҳи 

давлатии тиҷоратии Тоҷикистон гирдиҳам омадем, мехоҳам, пеш аз ҳама, хотирнишон 

намоям, ки ин рӯз дар Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ҳамчун санаи бузургдошти маърифату 

дониш истиқбол гирифта мешавад. 

Дар ин матни суханронї мухотабҳои «омӯзгорон», «донишҷӯён» ва 

“фарзандони азиз” чида шуда, пайи ҳам омадаанд, ки қувваи тасвири фикрро бештар 
гардонида, таъсирашро њам зиёдтар ва муносибати холисонаро инъикос намудаанд. 

Азбаски, мартабаи омӯзгорон нибат ба донишҷӯён волотар аст, сараввал, ба хотири 

эҳтиромашон ном бурда шуда, сипас донишҷӯёнро, ки ҳангоми муроҷиат дар марњилаи 

дуюм меистанд ва дар ин ҷамъомад ҳузур доранд, баён намудаанд ва саввум, эҳсоси 

падаронаи хешро Президенти мамлакатамон ба ҳузурдоштагон, махсусан донишҷуён ва 

толибилмон изҳор карданд, ки руњи кас аз шунидани чунин суханони мушфиқона болида 
мегардад. 

Ҷойи дигар, дар оғози  суханронї чунин калимоти зеборо ба забон овардаанд, ки 

муносибати бародарона ва қаринии эшонро нисбати ҳамватанон инъикос менамояд: 

Падару модарони арҷманд! 

Бародарон ва хоҳарони гиромӣ! 

Ҳамватанони азиз! 

Пагоҳ ба кишвари мо ва ба хонадони ҳар фарди равшанзамири Тоҷикистон иди мубораки 

Ⱪурбон бо файзу баракати азалӣ қадам мугузорад (Паёми табрикӣ ба муносибати Иди 

Ⱪурбон, марти соли 1998. Э.Раҳмон «Дар бораи дин» саҳ 75). [7. с 75]  
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Фурўтании сарвари давлат аз тамоми суханрониҳояшон аён аст, зеро бо халқи азизи 

хеш хоксорона муносибат намуда, ҳамагонро азизизу муътабар медонанд, махсусан, 

эҳтироми хосаашон нисбат ба падару модарон баръало эҳсос мегардад. Бинобар ин, тамоми 

он суханрониҳое, ки модарон ҳузур доранд, муроҷиаташонро бо исми шарифи эшон шурўъ 

мекунанд ва ҳамеша ба исмашон арҷ мегузоранду иззату эҳтиром менамоянд. Инчунин бо 

шањвандони дигар низ чунин рафтори самимона зоҳир менамоянд. Њамватанонро азизу 

гиромӣ медонанд. Дар ин паёмашон низ суханро аз падару модарони арҷманд оғоз 
намудаанд, ки ин нишонаи эњтирому самимият ва садоќати эшон мебошад. Ифодаи 

муроҷиат, оҳанги гуфтор, ҷойи мухотаб дар ҷумла ғарази аслии гӯянда ва муносибати ӯро 

ба фикр ва шахс ва ё шахсони муроҷиатшаванда ошкор месозад. Эҳтироми мутакаллим 

нисбат ба мусоҳиб ё баръакс, муносибати нописандона ва таҳқиромезонаи вай аз он аён 

мегардад, ки муроҷиат чӣ тарз ифода ёфтааст: зикри унвон, мансаб, калимаҳои 

ифодакунандаи дӯстиву рафоқат наздикї аз муносибати неку самимонаи гӯянда нисбат ба 

мусоҳиб огоҳӣ медиҳад [4.93]. Масалан:  

Устодону омӯзгорон ва донишҷӯёни азиз!  

Меҳмонони арҷманд ва ҳозирини гиромӣ! 

Ба фаъолият оғоз кардани боз як муассисаи таҳсилоти олии   касбӣ – Донишгоҳи Осиёи 

Марказиро ба ҳамаи Шумо устодону омӯзгорон, донишҷӯён, меҳмонони гиромӣ, падару 

модарон ва кулли сокинони мамлакат табрик мегӯям (Суханронии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи Донишгоҳи Осиёи 

Марказӣ 14.09.2018 «Ҷумҳурият» 17.09.18; №182-183).  Мухотабҳои «устодону омӯзгорон», 

агарчанде ки бо ҳам синоним бошанд, аз ҷиҳати мартаба аз ҳамдигар тафовути калон 

доранд, зеро, мартабаи устод нисбат ба омӯзгор баландтар аст, з-ин рў, аввал устод, баъдан 

омӯзгор баён ёфтааст ва пасон донишҷӯён, ки боз як зинаи дигар поёнтар меистанд. Аммо 

самимият дар суханронї ҳамоно боқї мондааст. Аз оғози суханронї маълум гаштааст, ки 

дар маросим ба ғайр аз устодону донишҷӯён меҳмонон аз хориҷи кишвар низ ҳузур 

доштаанд ва барои ба љо овардани эњтироми онҳо сарвари давлат мухотаби «меҳмонони 

арҷманд»-ро бо оҳанги дӯстона истифода намуда, муроҷиат кардаанд. Дар матни боло 

мухотаби «ҳозирини гиромӣ» ба гуфтор, андак оҳанги расмї бахшидааст. Ҳамин тариқ, 

мухотаб яке аз воҳидҳои комуникативии забон буда, дар сохтори  воҳидҳои забон мавқеи 

махсусро  ишғол менамояд ва беҳтарин  воситаи муроҷиат  ҳангоми  баёни фикр маҳсуб  

меёбад. Инсон эҳсосоти ботинии  худро метавонад тавасути мухотаб  баён намуда, 
муносибати хешро бо дигарон  самими ва ё коста гардонад. Мухотаб метавонад барои 
устувор сохтани робитаи байни гўянда ва шунаванда воситаи хубе гардад. Мањз ба ин 
васила шунаванда таваљљуњи худро ба идомаи суханњои гўянда равона менамояд. Пешвои 

муаззами миллатамон тавонистанд бо суханони дилчаспи хеш  ва мухотабҳои  

лутфомезашон таваҷӯҳи  њамагонро ба худ ҷалб созанд ва ба андеша кардан водор намоянд, 
тавасути афкори хирадмандонаашон  таъсири неке ба дигарон  гузошта бошанд. Эшон 
њамеша дар тамоми суханронињояшон самимият ва садоќати хешро нисбати њамватанон 
зоњир менамоянд ва њангоми ироаи нутќашон ба халќ эњтиром мегузоранд, аз оњанги 
гуфторашон матонат ва љавонмардиашон падидор аст. Бисёр гарму самими муошират 
намуда, бо бузургон фарзандвор, бо миёнасолон бародарвор ва бо љавонону хурдсолон 
падарвор муносибат менамоянд ва иззати онњоро ба љо меоранд. Мо низ бояд дар баробари 
ин амалњои нек ва суханони накўяшон љавоби мусбат дињем ва бо ин марди бузургу 
хирадманд, одилу саховатпеша бо як эњтироми хоса мурољиат намоем. 
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МУХОТАБ ВА МАВЌЕИ ОН ДАР СУХАНРОНИЊОИ ПРЕЗИДЕНТ 

Дар маќолаи мазкур худи мухотаб ва мавќеи он дар суханронињои Президенти Љумњурии Тољикистон, 

муњтарам Эмомоалӣ Рањмон мавриди тањлил ва баррасӣ ќарор гирифтааст. Муаллиф зикр намудааст, ки 
мухотаб яке аз сохторњои воњиди навњии забон буда, бењтарин воситаи мурољиат њангоми баёни фикр мањсуб 
меёбад. Мухотаб дар нутќи Пешвои миллат љойгоњи махсус дошта, самимият ва садоќати эшонро нисбат ба 

халќ инъикос менамояд. Њамзамон, мавќеи мухотаб дар оѓози суханронӣ, дар миёнаи суханронӣ ва охири он 
мавриди омўзиш ќарор гирифта, мухотабњои чида ва сохти мурољиат бо иборањои ифодакунандаи касбу кор, 
мансаб, машѓулият ва ному насаб баён ёфтаанд. Дар баробари ин, ногуфта намонад, ки гуфтори сарвари 

мањбуби давлатамон орӣ аз суханони лутфомезу навозишкорона набуда, эшон дар баёни матлаб њиссиёти 
мењрубонона ва муносибати неку самимии хешро бо мухотабњои гушнавоз пайваста ба самъи њозирин 
мерасонанд. Дар яке аз ќисматњои маќола мурољиатњои самимона ва навозишкоронаи эшон ба риштаи тањлил 
гирифта шудааст. 

Калидвожањо: мухотаб, суханронӣ, тањлил, Пешвои миллат, мурољиат, самимона, забон, Сарвари 
давлат, Президент, њамдиёрони азиз. 

 

ОБРАЩЕНИЕ И ЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

В этой статье проанализированы и рассмотрены вопросы местоположение Обращение в выступления 

Президента Республики Таджикистан Уважаемый Эмомали Рахмон. Автор отмечает, что обращение является одной 

из языковых структур и лучшим средством общения. Обращение занимает особое место в выступлении Лидера 

нации, отражая их искренность и преданность народу. В статье также рассматриваются место обращение в начале, 

середине и конце выступления, а обращения составляются посредством слова, выражающие значения 

специальностей, должностей и фамилию, имени и отчества адресата. Вместе с тем, следует отметить, что в текстах 

выступления уважаемого руководителя государства часто используются слова любезности, выражающие любви 

президента к адресатам. В нашей статье также анализирована данная особенность выступлений президента. 

Ключевые слова: обращение, выступление, анализ, Лидер нации, обращение, искренный, язык, Глава 

государства, Президент, Уважаемый соотечественники. 

 
APPEAL AND ITS LOCATION IN THE PRESIDENT'S SPEECH 

This article analyzes and discusses the issues of the location of the cultivation in the speech of the President of the 

Republic of Tajikistan Dear Emomali Rahmon. The author notes that appeal is one of the linguistic structures and the best 

means of communication. The appeal takes a special place in the speech of the Leader of the Nation, reflecting their sincerity 

and devotion to the people. The article also discusses the place of address at the beginning, middle and end of the speech. 

paired addressees are studied, and appeals are compiled using words expressing the meanings of specialties, positions and 

the last name, first name and patronymic of the addressee. At the same time, it should be noted that in the texts of the speech 

of the respected head of state, words of courtesy are often used, expressing the president's love for the addressees. Our article 

also analyzes this feature of the president's speeches. 

Keywords: appeal, performance, analysis, Leader of the nation, appeal, sincere, Head of state, The president, Dear 

compatriots. 
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ТАҲҚИҚИ МУҚОИСАВИИ ҶОНИШИНҲОИ НОМУАЙЯНИ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 

 

Маҳмадиев Саидхоҷа 

Донишгоҳи миллии Тољикистон 

 

Бояд тазаккур дод, ки пас аз ба даст овардани истиқлолият ва ба роҳ мондани  равобити 

иқтисодиву фарҳангӣ ва сиёсиву  иҷтимоӣ нуфузи забони англисӣ нисбат ба дигар забонҳои дунё 
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дар кишвари  мо мавқеъ ва манзалати хосеро касб намуд. Забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар як 

оилаи бузурги забонҳои ҳинду аврупоӣ қарор дошта, монандии зиёде зоҳир менамоянд. Ин 

монандӣ гоҳ дар шакли калима ё талаффузи он ва гоҳ дар таркиби  ҷумла  аён мегардад. 

Oмӯзиши грaммaтикaи муқoиcaвии зaбoнҳo aз дaврaи хелe қaдим cap шудa, тo зaмoни мo 

oмaдa, рушд кaрдa иcтoдaacт. Бaрoи бa ягoн зaбoни хoриҷӣ cухaн кaрдaну мурoҷиaт нaмудaн 

aввaлaн бoяд, aз зaбoни мoдaрӣ oғoз нaмуд. Дaр мaвриди oмӯзиши зaбoни бегoнa пеш aз ҳaмa, мo 

хoдиcaҳoи фaрқкунaндa вa бa ҳaм мoнaнд ё нaздикрo ҷуcтуҷу кунем. Oн қoидaҳoе, ки дaр нaзaри 

aввaл бa чaшм нoaён вa «нoчиз» менaмoянд, кaшф вa oшкoр нaмудa, дaр acocи oн зaбoни 

мoдaрирo бo зaбoни муқoиcaшaвaндa қиёc нaмудa, coхтoри oнро чуқуртaр caрфaҳм рaвем. 

Таҳқиқоти муқoиcaвии ҷонишинҳои номуайянӣ дaр зaбoнҳoи тoҷикӣ вa aнглиcӣ aз нигoҳи 

тaърихӣ дaр ҳaр дуи ин зaбoн aз тaрaфи биcёр oлимoну зaбoншинocoн тaдқиқ вa бaррacӣ 

гaштaacт. Ҷонишинҳои номуайянӣ маънои набудани шахс ва ашё ва ҳамчунин мансубият ба шахс 

ва ё ашё ягон аломат (сифат, хусусият ва ғайра)-ро ифода мекунанд. Ин ҷo нoми якчaнд oлимoн 

вa зaбoншинocoне, ки oид бa ҷoнишинҳoи ҳaрду зaбoн, яъне тoҷикӣ вa aнглиcӣ изҳoри aқидa 

кaрдaaнд меорем, дар забони тоҷикӣ: Ш. Руcтaмoв, Хoҷиев C, Мирзoев A, Каримов Амонулло, 

Муродов Баҳриддин вa мaхcуcaн Бегмурoд Cиёев мебoшaнд. Проффеcор уcтод Cиёев Б. 

aқидaҳoи зaбoншинocoн вa oлимoнрo  тaҳлил кaрдa дaр нaтиҷa китoби aлoҳидaе бo нoми 

«Тaшaккули ҷoнишинҳo дaр зaбoни тoҷикӣ» ва «Таърихи ҷонишинҳои забони тоҷикӣ»- ро 

тaҳия вa нaшр нaмудaнд. Бегмурoд Cиёев мегӯяд: «Ҷoнишинҳo дaр зaбoн миқдoрaн кaм бoшaнд, 

ҳaм, дaр нутқи хaттию шифoҳӣ мaқoми хoc дoрaнд. Aз ин нигoҳ, дoнишмaндoн aз қaдим – aз 

зaмoни пaйдo шудaни мaктaбҳoи зaбoншинocӣ тaшхиcи хуcуcияти вoҳидҳoи мaзкуррo зaрур 

дoниcтa, oид бa пaҳлуҳoи гунoгуни прoблемaи ҷoнишинҳo бaҳcу мунoзирaҳoи дoмaнaдoр coзмoн 

дoдa, фикрҳoи муҳим, вaле мухтaлиф гуфтaaнд». Дар бораи шумораи ҷонишинҳои номуайянии 

забони тоҷикӣ сухан ронда, муаллиф қайд мекунад, ки шумораи ҷонишинҳои таркибӣ нисбати 

асрҳои IX-X хеле зиёд шудааст. Масалан: ҳеҷ ки, ҳеҷ чи, ҳеҷ кас, ҳеҷ чиз, ҳеҷ кадом, ҳеҷ як, 

ҳеҷ як кас, ҳеҷ як чиз ва амсоли инҳо. Умуман, Б. Сиёев нисбати ҳамаи забоншиносони тоҷик, 

шумораи бештари ҷонишинҳоро дар забони адабии ҳозираи тоҷик таҳқиқ кардааст. Масалан, ба 

8 адад гурӯҳи ҷонишинҳои манфии дар боло зикршуда ҷонишини номуайянии ҳеҷ хел-ро дохил 

кардааст, ки дигар забоншиносон онҳоро зикр накардаанд [1:235]. Маълум аст, ки мувофиқи 

анъана ҷонишиниҳо як ҷузъи нутқ ҳисобида мешаванд, аз ҷумла дар ин категория ҳамаи 

калимаҳое дохил мешаванд, ки дорои аломатҳои исм бошанд. Аммо мафҳуми васеътари 

ҷонишинҳо ҳамчун як синфи ҷудонашавандаи калимаҳо коҳиш ёфта истодааст [6: 151].  

Есперсен инчунин доир ба ин синфи ҳисаҳои нутқ, дар забони англисӣ омӯзиш 

гузаронидааст. Вай дар асарҳои илмии худ мекӯшад ба саволе ҷавоб диҳад, ки ҷонишинҳо аз 

дигар категорияҳои калимаҳо чӣ фарқ мекунад ва ба хулосае меояд, ки ҳангоми кӯшиши ҷудо 

кардани ҷонишинҳо ба як синфи алоҳида нофаҳмиҳои зиёде ба миён меояд. Вай таъкид мекунад, 

ки ҳар яке аз ин воҳидҳо ба таври анъанавӣ фарқкунанда буда, умумияти муайяни маъноӣ доранд: 

ҷонишинҳои шахсӣ дар муқоиса бо ҷонишинҳои соҳибӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ, ҷонишинҳои 

нисбӣ, ҷонишини саволӣ ва ҷонишини номуайян. Дуруст аст, ки дар робита бо тақсимоти охирин 

бояд номуайянии ҳудудҳо баён карда шавад (масалан, some ва many – ро муқоиса кунед), аз ин 

рӯ грамматикҳо аксар вақт баҳс мекунанд, ки кадом калимаҳо бояд ба ин зербахш мансуб дониста 

шаванд [8: 340] Бешубҳа, дар ин мақола ҷойгоҳи марказиро синфи ҷонишинҳои номуайянӣ 

ишғол мекунад, зеро он объекти таҳқиқот мебошад. Шумораи зиёди асарҳои бисёр 

забоншиносони намоён ба ҷонишинҳои номуайян бахшида шудаанд. Аксари муҳаққиқон аз 

мавқее сар мезананд, ки ҷонишини номуайян нишонаи умумӣ, тахминии ашё ё аломатро 

мерасонад ва ғояи мушаххаси ашё, шахс, моликият, мансубияти номуайян, номаълум, дақиқ 

номуайянро тарк мекунад. Ғайр аз ин, пасвандҳо дар маҷмӯъ ва ҷонишинҳои номуайян аз ҷиҳати 

услубӣ омӯхта шудаанд ва омӯхта мешаванд (3: 223, 7: 10-20)  

Ба мақсад мувофиқ мақоми ҷонишинҳои номуайянро дар ҷанбаҳои системавӣ ва 

функсионалӣ дар забони англисӣ дида мебароем. Ба гурӯҳи ҷонишинҳои номуайян дар забони 

англисӣ, чун қоида, миқдори зиёди пасвандҳо дохил мешаванд, ки аз ҷиҳати маъно ва вазифаҳои 

синтаксисӣ гуногунанд. Ҳамин тавр, онҳоро метавон чунин тасниф кард: some, any, no (бо 
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бандкҳои, - body, - one, - thing), none, much, many, (а) little, (а)few, all, both, either, neither, each, 

every (ҳосилаҳои онҳо), another, other, one.  

Some дар ҷумлаҳои тасдиқӣ ва дар саволҳои манфӣ, умумӣ ва ҷумлаҳои шартӣ истифода 

мешаванд ва онҳо ҳам ҷонишини сифатӣ ва ҳам ҷонишини исм фаъолият мекунанд. Аммо, дар 

нутқи муосири гуфтугӯӣ пасванди some аксар вақт дар саволҳои умумӣ истифода мешаванд [5: 

111 - 117]. Some ва any чунин маъно доранд: «якчанд», «баъзеҳо», «ягон», «як миқдор», « каме 

"," ягон ". Баъзан онҳо ба забони русӣ ва тоҷикӣ тарҷума карда намешаванд: дар ҳолатҳое, ки 

онҳо дар паҳлӯи исмҳои ҳисобнашаванда ё дар ҷамъ меоянд. Some (на any) дар саволҳои махсус 

истифода мешаванд, инчунин дар саволҳои умумие, ки дар онҳо чизе пешниҳод карда мешавад ё 

ягон дархост баён карда мешавад.  Some бо маънои "баъзе" ҳамчун ҷонишини сифатӣ пеш аз 

исмҳои ҷамъ ва ҳамчун ҷонишини исм ба ҷои исмҳои зиёд истифода мешаванд. Вақте ки some ба 

гурӯҳи муайяни ашхос ё ашё муроҷиат мекунанд, пасванди of пас аз он истифода мешавад. Some 

метавонанд дар пеши исмҳои ҳисобнашаванда бо маънои "қисм" ва пеш аз шумораҳо ба маънои 

"наздик, дар бораи" пайло шавад. Any дар ҷумлаҳои инкорӣ ва саволӣ бо маъноҳои "ягон", "ягон 

хел", "як қадар" қабл аз исмҳои шумурдашаванда дар исмҳои танҳо ва бешумор истифода 

мешаванд [5:111 - 117]. Some ва any дар якҷоягӣ бо one, body ва thing пасвандҳои номуайяни 

someone, somebody ("касе", "касе"), anyone, anybody ("касе", "касе"), something ("чизе", "чизе"), 

anything ("чизе", "чизе") – ро ташкил медиҳанд. Мисли some ва any, ҷонишини someone, 

somebody, something дар ҷумлаҳои тасдиқӣ ва anyone, anybody, anything бо ҷумлаҳои инкорӣ, 

шартӣ ва умумӣ истифода мешавад. Somebody, someone, something инчунин ҳамчун худ ҷонишин 

шахс дар саволҳои махсус ва дар саволҳои умумӣ истифода мешавад, ки дар он чизе пешниҳод 

карда мешавад ё дархосте баён карда мешавад [5:111 - 117]. Anybody,anyone, anything, ба монанди 

any, дар ҷумлаҳои тасдиқӣ ва саволӣ истифода мешаваyд.Ҷонишини no пеш аз исмҳои ҷудогона 

ва ҷамъ ҳамчун ҷонишини сифатӣ истифода мешавад. No  ҳамчунин чунин маъноро дорад, ки not 

... а ва not ...any (пеш аз исмҳои шумурдашаванда ва шумурданашаванда дар шакли ҷамъ). Пеш 

аз исмҳо ҳамчун пешванд одатан ҷонишини no (на not ва ё any), ки маънои "ҳеҷ", "ҳеҷ" -ро ифода 

мекунад истифода мешавад. No ҳамчун ҷонишини-исм амал намекунад. Ба ҷои ин, пасванди none 

истифода намешавад. Дар навбати худ, ҳеҷ гоҳ ҷонишини none ҳамчун ҷонишини сифатӣ амал 

намекунад. No, дар якҷоягӣ бо body, one, thing ҷонишинҳои nobody, no one, nothing - ро ташкил 

мекунад, ки танҳо ҳамчун ҷонишини исм истифода мешаванд. Nobody, no one аз ҷиҳати арзиш 

баробар мебошанд, вале  на anybody, anyone, nothing ва anything баробар нестанд.Ҷонишини one 

"ҳеҷ кас, касе" метавонад шакли ҷамъ ва соҳибӣ  бошад. Он дар ҷумла ба вазифаи субъект 

ҳангоми номаълум будани шахс истифода мешавад. Он дар якҷоягӣ бо феълҳои модалӣ маънои 

"метавонад", "лозим", "бояд" -ро ифода мекунад. Ҷонишинҳои номуайян one "ягон кас, касе" ва 

other "дигар" метавонанд ҷамъ шаванд. Ҷонишини all, ки маъноҳои "ҳама, тамом, ҳамагӣ" -ро 

дорад, маҷмӯи зиёда аз ду ашё ё шахсро ифода мекунанд. Он метавонад бо исмҳои шумурда 

нашаванда ва шумурдашаванда дар шакли танҳо ва ҷамъ истифода шавад. All аксар вақт дар 

ибораҳое мисли all of us (ҳамаи мо), all of them (ҳамаи онҳо) истифода мешавад. Он дар якҷоягӣ 

бо we - мо, they - онҳо, you - шумо: we all - ҳамаи мо, you all - ҳамаи шумо, they all - ҳамаи онҳо. 

Ин таркибҳо аз ҷиҳати арзиш ба all of us, all of you, all of them, баробаранд. Ба ҷои all дар маънои 

"ҳама" аксар вақт everybody ё everyone ва ба ҷои all (ҳама чиз) – everything истифода мешавад. 

Ҷонишини номуайянии each "ҳар (алоҳида)" ва ҷонишини every "ҳар, ҳар як", "ҳар кадом". 

Ҷонишинҳои each, every танҳо бо исмҳои шумурдашаванда дар танҳоӣ истифода мешаванд. Each 

метавонад исмро иваз кунад. Ин пасванд дар робита бо шумораи маҳдуди ашхос ё ашё метавонад 

ҳамчун ҷонишини сифат ва ҳамчун ҷонишини исм амал кунад. Дар ҳолати аввал, ҳар яке пеш аз 

исмҳои ҳисобшаванда дар танҳоӣ меояд. Дар ҳолати дуввум, машғулият аксар вақт бо пешванди 

of пайравӣ мукунад. Ҷонишини every, бар хилофи each маънои шумораи маҳдуди ашхос ё ашёро 

ба назар гирифта, истифода бурда мешавад. Ҳамчун ҷонишини сифат, every пеш аз исми 

шумурдашаванда дар танҳоӣ гузошта мешавад. Every бо body, one, thing якҷоя карда шуда, 

ҷонишини everybody - ҳама, everyone – ҳама, everything - ҳама чиз» -ро ташкил медиҳад. 

Ҷонишинҳои both "ҳарду", ё either "ҳар яке аз ду", "ва they both (ҳардуи онҳо") ҳангоми истифодаи 

танҳо ду шахс ё ашё метавонанд ба кор бурда шаванд. Both маънои "ҳарду ҳамчун як нафарро 

доранд." Он ҳамчун ҷонишини сифат ва ҷонишини исм истифода мешавад. Both аксар вақт дар 
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якҷоягӣ бо ҷонишинҳои we - мо, you - шумо, they - онҳо амал мекунанд: we both (ҳардуи мо), you 

both (ҳардуи шумо). Дар ҷумлаҳои инкорӣ ҷонишини both ба ҷои either истифода мешавад. Either 

маънои "ҳар ду, ва он ва дигар", инчунин "яке аз ду" -ро дорад. Ҷонишин either ба ду шахс ё ашё 

ишора мекунад ва бо маъноҳои "ин ё он дигар", "яке аз ду", "ҳар кадоме аз ду" истифода мешавад. 

Either метавонад ҳамчун ҷонишини сифатӣ ва ҷонишини исмӣ истифода шавад. Ҳамчун 

ҷонишини сифатӣ, он пеш аз исми шумурдашаванда дар танҳоӣ гузошта мешавад. Вақте ки either 

ҳамчун ҷонишини исмӣ пайдо мешавад, пас аз он аксар вақт пешванди of истифода мешавад. 

Either бо маъноҳои "ҳарду", "ҳарду", "ҳар" (аз ду) низ истифода мешаванд. Ҷонишини neither 

шакли инкории either мебошад. Ҳам дар ҷумлаҳои инкорӣ ҳамчун зарф бо маънои "ҳамон" 

истифода мешавад. Аммо дар иборае, “Neither do I” на ҳамчун зарф амал мекунад. Дар забони 

англисӣ, ибораҳои зерин низ мавҷуданд: either ... or ва neither ... nor. Another бо исмҳои яккаи 

шумурдашаванда истифода мешавад ва маънои «боз як, дигар (ин не) "-ро ифода мекунад. 

Ҷонишини номуайянии another ҳам бо исмҳои танҳо ва ҳам ҷамъ истифода мешавад ва маънои 

"дигар, дигарон" -ро дорад. Other метавонанд ҳам ҷонишини сифат ва ҳам ҷонишини исм бошанд. 

Ҳамчун ҷонишини сифат, он пеш аз исмҳои танҳо ё ҷамъ гузошта мешавад. Пас аз other метавон 

ҷонишини номуайян гузошт, ки такрори исми қаблан зикршударо пешгирӣ кунад. Дар забони 

англисӣ ҷонишини many - "бисёр", few - "чанд", a few - "якчанд" бо исмҳои шумурдашаванда дар 

шакли ҷамъ истифода мешаванд. Ҷонишинҳои much "бисёр", little "кам", a little "каме" бо исмҳои 

шумурданашаванда истифода мешаванд. Much ва little метавонанд мустақилона бе исми 

таърифшаванда истифода шаванд. Ҷонишинҳои few, little, a few, a little бо маънои худ фарқ 

мекунанд: a few, a little маънои "каме"; каме маънои "каме, каме" -ро дорад [2:718].  

Т.Н. Крылова ва Е.М.Гордон ҷонишинҳои номуайянии забони англисиро ба се гурӯҳ тақсим 

мекунанд: 

 1. Ҷонишинҳои номуайянӣ (indefinite pronouns): a) some, any, no; b) somebody, anybody, 

nobody, someone, anyone, no one, something, anything, nothing 

2. Ҷонишинҳои тақсимшаванда (distributive pronouns): a) all, every, each, other, either, neither, 

both;b) everybody, everyone, everything. 

3. Ҷонишинҳои миқдорӣ (quantitative pronouns): much, many, (a) little, (a)few, a lot of, lots of, 

a great deal, a great many, etc [4: 448]. 

Дар натиҷаи омӯзиши муқоисавии типологии ҷонишинҳо (махсусан ҷонишинҳои соҳибӣ 

ва номуайянӣ) баъзе хусусиятҳои умумӣ ва хусусиятҳои фарқкунандаи ҷонишини омӯхташуда 

бо забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ муайян карда шуданд.  Метавон гуфт, ки дар забоншиносӣ то ҳол 

таърифи ягонаи ҷонишин вуҷуд надорад.  Аз нуқтаи назари хусусияти маънои дурусти 

прономиналӣ (инчунин, баъзе аломатҳои прагматикӣ) ҷонишиниҳо ба категорияҳои мантиқӣ-

семантикӣ ва аз нуқтаи назари табиати ҷузъи мавзуӣ – ба синфҳои мавзӯӣ тақсим карда 

мешаванд.  Категорияи мантиқӣ-семантикӣ ба се гуруҳи калон – деиктикӣ, анафорӣ ва 

квантативӣ муттаҳид карда мешаванд.  Ҷонишинҳо бо забони англисӣ бо роҳҳои гуногун ва аз 

нуқтаи назари гуногун тасниф карда мешаванд. Таркиб ва миқдори ҷонишинҳо барои муаллифон 

гуногун аст. Аз сабаби он, ки ҷонишинҳо калимаҳои қисмҳои гуногуни нутқро муттаҳид 

мекунанд, оид ба мавқеи ҷонишин дар системаи қисмҳои нутқ дар маҷмӯъ нуқтаҳои гуногун 

муайян карда шуданд.  Баъзе муҳаққиқон ба вазифаҳои синтаксисии ҷонишини ҷумла, бештар 

таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, дигарон – ба хусусиятҳои маъноӣ ва морфологии ҷонишини англисӣ.  

Дар забони англисӣ ҷонишиниҳо дар байни дигар қисматҳои муҳими нутқ бо асолати 

мундариҷаи луғавӣ ва якхела набудани шаклҳо, табиати дугонаи истифодаи синтаксисӣ 

(қобилияти ҳамчун узви мутлақи ҳукм баромад кардан ва дар вазифаи таъриф) ва он, ки онҳо 

метавонанд вазифаҳои гуногуни хидматрасониро иҷро кунанд.  Забоншиносон аз нуқтаи назари 

таснифи маъноии ҷонишиниҳо дар забони тоҷикӣ аз чор то нӯҳ категорияҳои ҷонишинҳоро 

пайдо мекунанд.  Хусусан андешаҳои гуногунро дар бораи тарзи ифодаи мансубият ба забони 

тоҷикӣ таъкид кардан зарур аст. Аксари забоншиносон энклитикаи ҷонишинро тавсиф мекунанд, 

ки вазифаи асосии онҳо дар забони муосири тоҷик ифодаи мансубияти шахсӣ дар қисми 

ҷонишини шахс аст ва онҳоро ҳамчун категорияи алоҳидаи ҷонишиниҳо ҷудо намекунад.  

Асосан, маъноҳои ҷонишинҳои шахсӣ дар забонҳои омӯхташуда ба ҳам мувофиқат мекунанд ва 

онҳо шахсиятеро, ки муносибати шахсонро ба гӯянда баён мекунад, нишон медиҳанд, ки шахсе 
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дар суханронӣ иштирок намекунад, ки гӯянда зикр мекунад. Ҷонишини шахсии шахси сеюми он 

метавонад ашё ва падидаҳои мухталифро ифода кунад, аммо як шахсро нишон надиҳад, аммо 

ҳамаи ҷонишиниҳои шахси сеюм, ҳам ҷудогона ва ҳам ҷамъи тоҷикӣ ва англисӣ метавонанд ҳам 

шахс ва ҳам ашёро нишон диҳанд. Дар натиҷаи таҳлили муқоисавии типологии суффиксҳои 

пронималии тоҷикӣ (энклитика), дигар воситаҳои ҳаммаънои ифодаи моликияти забони тоҷикӣ 

ва ҷонишинҳои таркибии забони англисӣ, метавон инҳоро гуфт: - пасвандҳои дар боло зикршуда 

(шаклҳо, пасвандҳо) дар ду забони муқоисашаванда воситаи асосии ифодаи моликият ва 

мансубият мебошанд ва дар арзишҳои асосӣ яксонанд;   
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ТАЊЌИЌИ МУЌОИСАВИИ ЉОНИШИНЊОИ НОМУАЙЯНЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

Мақолаи мазкур ба омӯзиши ҷонишинҳои номуайянӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шудааст. Ҳар 

яке аз ҷонишинҳои номуайянии забони англисӣ дар алоҳидагӣ таҳлил гардида, эквивалентҳои маъноии онҳо дар 

забони тоҷикӣ муайян карда шудааст. Натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳанд, ки ҷонишинҳои номуайянӣ дар ҳарду 

забон вуҷуд доранд ва хусусиятҳои умумии зиёд доранд. Дар баробари ин муайян шудааст, ки ин навъи ҷонишинҳо 

аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои сифатӣ ва миқдорӣ аз ҳам фарқ мекунанд.  

Калидвожаҳо: ҷонишин, забон, ҷонишинҳои номуайянӣ, забоншиносии муқоисавӣ, олим, забоншиносон, 

забони тоҷикӣ, забони англисӣ, муқоиса, мақола, семантика, типология, эквивалент, тадқиқот, нишондиҳанда, 

сифатӣ, миқдорӣ 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Данная статья посвящена изучению неопределенных местоимений в английском и таджикском языках.  

Каждое из неопределенных местоимений английского языка анализируется отдельно, и определяются их 

семантические эквиваленты в таджикском языке.  Результаты исследования показывают, что в обоих языках есть 

неопределенные местоимения и у них много общих черт.  При этом выяснилось, что эти виды местоимений 

различаются по качественным и количественным показателям.  

Ключевые слова: местоимение, язык, неопределенные местоимения, сравнительное языкознание, ученый, 

лингвисты, таджикский, английский язык, сравнение, статья, семантика, типология, эквивалент, исследование, 

индекс, качественный, количественный 

 

COMPARATIVE STUDY OF INDEFINITE PRONOUNS IN ENGLISH LANGUAGE 

This article is devoted to the study of indefinite pronouns in English and Tajik. Each of the indefinite pronouns of the 

English language is analyzed separately, and their semantic equivalents in the Tajik language are identified.  The results of 

the study show that there are indefinite pronouns in both languages and they have many common features.  At the same time, 

it was found out that these types of pronouns differ in qualitative and quantitative indicators 

Keywords: pronoun, language, indefinite pronouns, comparative linguistics, scholar, linguists, Tajik, English, 

comparison, article, semantics, typology, equivalent, research, indicator, qualitative, quantitative 
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СТРУКТУРА МНОГОЗНАЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 

В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Кувватбекова Нурия 
Таджикский национальный университет 

  
Глаголами называются слова, обозначающие действия или состояния лица, а также 

предмета и отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? (бежать, убежать, рубить, 
отрубить, спать, заснуть и т. д.). Глаголы могут указывать не только на действия и 
состояния, но и на признаки (зеленеет луг), количество (удвоили, утроили энергию), на 
отношение к кому-нибудь или чему-нибудь (уважал своего товарища). Перечисленные 
выше значения глагола имеются и у слов других частей речи, в частности у существительных 
и прилагательных. Ср.: бьют часы кремлевской башни — бой часов кремлевской башни, 
ходил конем — ход конем, читал книгу – чтение книги, строят объект — строительство 
объекта, лицо краснеет — лицо его постепенно становится красным и т. д. Почему же слова 
бьют, ходил, читал, строят, краснеет относятся к глаголу, а бой, ход, чтение, строительство, 
красный — к другим частям речи? 

В отличие от других частей речи глагол, называя действие, состояние, признак, 
количество, отношение к кому-нибудь или чему-нибудь, указывает, во-первых, на 
производителя, деятеля (субъекта) — кто-то или что-то ходит, читает, бьет, краснеет, во-
вторых, на время совершения действия (бьют, ходил, читал). В-третьих, глагол располагает 
такими формами, которые позволяют оценивать действие, состояние, признак как реальное 
или только желаемое, возможное: удвоим, удвойте, удвоили бы; строим, стройте, строили 
бы. Таким образом, глагол — часть речи, обозначающая действие или состояние в его 
отношении к лицу, времени и наклонению. Морфологические признаки глагола – изменение 
по наклонениям, временам, лицам, числам и родам. Кроме того, глаголы имеют спряжение, 
могут быть переходными и непереходными, возвратными и невозвратными, могут 
указывать на вид. Глагол—самая «богатая» часть речи. Каждый глагол имеет целую 
систему форм, ср.: читать—читаю, читаешь, читает, читаем, читаете, читают—читал, 
читала, читали—буду читать, будешь читать, будет читать, будем читать, будете читать, 
будут читать — читай, читайте, читал бы—читающий, читавший, читаемый, читанный—
читая. Одни глагольные формы относятся к спрягаемым, другие — к неспрягаемым. 
Неспрягаемыми являются инфинитив, причастие и деепричастие, все остальные 
включаются в группу спрягаемых (формы лица, времени, наклонения). Важнейшая 
синтаксическая функция глагола — быть сказуемым. Основные формы глагола (формы 
лица, времени и наклонения) употребляются исключительно в роли сказуемого, поэтому их 
называют предикативными (предикат—сказуемое). Из всех глагольных форм только 
инфинитив может быть любым членом предложениями сказуемым в том числе. Все 
глагольные формы сочетаются с существительными — управляют существительными, 
«требуют» существительное в определенном падеже (с предлогом или без предлога). Ср.: 
упрашивать товарища, подойти к товарищу, говорить о товарище; говорю (говорил, буду 
говорить, говори, говорил бы, говорящий, говоривший, говоря) о товарище. Глагол имеет 
и словообразовательные признаки, отличающие его от других частей речи. Так, глаголы 
активно образуются с помощью приставок (для образования слов других частей речи этот 
способ используется менее активно). У глагола есть «свои» суффиксы: -а- (обедать), -ну- 
(крикнуть), -ся (приводниться) и др. Способы выражения многозначных глаголов на 
таджикском и русском языке. Полисемия (многозначность) – это способность одного слова 
называть несколько понятий или другими словами, иметь несколько занчений. В русском 
языке, не имея представления о том, что такое полисемия, вы не избежите ошибок при 
переводе текста. Возьмем к примеру слово  “делать”,  которое имеет следующие значения: 

Делать (что) – 1. кардан, сохтан, тайёр кардан; (творог делают из простокваши - 

чаккаро аз ҷурғот тайёр мекунанд); 

2. эҷод кардан, баровардан, кино баровардан; 
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3. кардан, кор кардан; ( ничего не делать – бекор гаштан, ҳеҷ кор накардан; чего только 
мы не делали – кори накардагиамон намонд);  

4. варзиш кардан (делать зарядку),  таҷриба кардан (делать опыти), дарс тайёр кардан 
(делать уроки); 

5. рафтор (муомила) кардан, (делать по своему) –ҳама корро ба таври худ кардан, (не 

знаю что делать) – намедонам чӣ кор кунам; 

6. кардан, расондан;  (делать добро) – некӣ кардан; (делать кому-л неприятности) – 
касеро хафа кардан (озор додан); 

7. кого - что из кого - чего кардан, сохтан, гардондан; (делать событие из каждого 

пустяка) барои ҳар кори ночизе ҳаёҳуй бардоштан// кто – что кем- чем кардан, таъин кардан, 
(делать кого-л своим помощником) касеро ёрдамчии худ кардан; (делать счастливым) 
касеро хушбахт кардан// кого – что кардан, (борода делала его старше своих лет) ришаш 

ӯро аз будаш калонсолтар нишон медод; (делать вид) вонамуд кардан, (делать что – л 

важное, полезное) кори муҳим кардан, (делать карьеру) ба мартабаи калон (баланд) 

расидан, (делать кислую мину) рӯй турш кардан, (делать нечего) илоҷи дигар нест, (делать 

предложение) хостгорї кардан, (этот поступок делает вам честь) ин рафторатон обрӯи 
шуморо мебардорад, (делать из мухи слона) аз пашша фил сохтан.  Русско- таджикский 
словарь 

Ничего больше не остаётся делать, кроме как идти на соль. 

Ба кори намак рафтан даркор, дигар илоҷ нест.  
Глагол делать в словарь С. И. Ожегов означает такие значение: 
Делать – аю, -аешь; несов.(что). 1. Проявлять деятельность, заниматься чем -  н., 

поступать каким-н образом. Делать все для победы. Делать по-своему. Ничего не делать.  
2. Что. Производить, совершать, исполнять что – н., работая. Делать станки. Колесо 

делает 100 оборотов в минуту. Делать задачи. Делать гимнастику.  
3. Что. (в сочетании с мест. «себе» или без него). Заказывая, поручать изготовить что - 

н. для себя. Делать себе костюм в мастерской.  
4. Что. В сочетании с существительным выражает действие по значении данного 

существительного. Делать попытку (пытаться). Делать ошибки (ошибаться). Делать 
наблюдения (наблюдать). Делать выбор (выбирать). Делать убор на что - н).  

5. Что кому. Оказывать что - н. кому - н.  Делать добро людям. 6. Кого - что из кого - 
чего. Превращать в кого – что – н, производя какие – н.  действия.  

7. Кого (что) кем. Приводить в какое – н. состояние, положение. Делать несчастным. 
Делать помощником. // сов. Сделать – аю, - аешь, - анный.  Будет сделано! (выражение). 
Готовности исполнить приказание, выполнить распоряжение; разг).   

Остаётся 1. мондан;  
2. (сохраниться) мондан; остаться в памяти (дар хотир мондан); у меня осталось только 

два рубля (фақат ду сӯм пулам монд); 

3. (в каком – л. состоянии) дар ҳолате мондан; остаться в живых (зинда мондан); 
остаться при своём мнении (дар фикри худ мондан);  

4. (оказаться) мондан; остаться без денег (бепул мондан).  
5. Ост/аться, (буд.вр. – анусь, - анешься) мондан; Он остался в школе (вай дар мактаб 

монд.  
С.И. Ожегов – анусь, - анешься; 1. Продолжить пребывание, нахождение где – н. 

Останусь на зиму в деревне; останешься на второй год в классе (не перейти в следующий 
класс).  

2.(1 и 2 л. не употр) сохраниться, не исчезнуть.  Осталось чувства обиды.  
3. Оставить, сохранить (известное состояние, взгляды, положение при прежнем 

мнении.  
4. Оказаться, стать. Остаться в долгу. Остаться без дела. За ним осталось пять рублей. 

Остаться ни с чем (лишиться всего); Остаться не при чем (не получить, не добиться ничего).  
5. Оказаться в наличии после пользования чем – н., ухода, смерти кого – н. От обеда 

остались котлеты. После него осталось трое детей.  
6. Придется, пришлось. Ему осталось только согласиться. 
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СОХТОРИ ФЕЪЛҲОИ СЕРМАЪНО 

Дар мақола ҷанбаи семантики феълҳои сермаънои забони русӣ баррасӣ шудааст. Хусусиятҳои умумии 

феълҳои пурарзиш ва нопурра оварда шудаанд. Қайд карда мешавад, ки феълҳои пурқимат метавонанд 

мустақилона дар ҷумла ҳамчун предикат амал кунанд. Нишондиҳандаҳои (пайвандак, ёрирасон) ҷузъҳои 

мустақили ҷумларо ташкил намедиҳанд, онҳо ё вазифаи пайвандак байни субъект ва хусусияти предикативиро 

иҷро мекунанд. Феълҳои пурраи таркибӣ феълҳои амалӣ (амалро ифода мекунанд) ва ғайриамалро дар бар 
мегиранд.  

Калидвожањо: феъл, феълҳои пурра, феълҳои нопурра, феълҳои амалӣ ва ғайриамалӣ. 
 

СТРУКТУРЫ МНОГОЗНАЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 
В статье рассматривается семантический аспект многозначных глаголов русского языка. 

Представляется общая характеристика полнозначных и неполнозначных глаголов. Отмечается, что полно 
знаменательные гл 

аголы могут самостоятельно функционировать в предложении в роли предикатов. Неполно 
знаменательные же (связочные, вспомогательные) не образуют самостоятельных компонентов предложения, 
они либо выполняют связочную функцию между субъектом и предикативным признаком. В состав полно 
знаменательных глаголов входят акциональные (обозначающие действие) и неакциональные глаголы. 

Ключевые слова: глагол, полно знаменательные глаголы, неполно знаменательные глаголы, 
акциональные и неакциональные глаголы. 

 
STRUCTURES OF MULTI-VALUED VERBS 

The article deals with the semantic aspect of the polysemy verbs of the Russian language. The general 
characteristics of full-valued and incomplete verbs are presented. It is noted that full-denominational verbs can 
independently function in a sentence as predicates. Non-meaningful ones (connective, auxiliary) do not form 
independent components of the sentence, they either perform a connective function between the subject and the 
predicative feature. Full-denominational verbs include actional (denoting action) and non-actional verbs.  

Keywords: verb, full-denominational verbs, incomplete verbs, actional and non-actional verbs. 
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РУССКИЕ СЛОВА В ВОЕННОЙ ЛЕКСИКЕ  
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

  
Одилов Фуркат 

Российско-Таджикский (Славянский) Университет 
 

Общеизвестно, что периодом активного проникновения заимствований военных 
терминов из русского и западноевропейских языков начинается с 1905-1907 гг., до 1991 и 
2000 гг.  До Октябрьской революции русский язык использовался в деловой переписке. При 
открытии первых русско-туземных школ в 1870 году в городе Самарканде, русский язык, 
стал языком обучения таджиков, в которых уроки велись русскими учителями 
[Б.Гафуров,1955].  
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Проникновение русских слов в таджикский язык осуществлялось через разговорную 
речь, перенося звуковые преобразования в соответствии законам таджикского 
произношения. Такого рода изменения при языковой коммуникации таджиков и русских 
указывают небольшое количество русских заимствований той эпохи: почта, стансия, 
полисия, телеграф, и т.д. [Н.Шаропов,1988, с.61] В конце XIX - начале XX в. период 
прогресса социальной роли русского языка возникает после Великой Октябрьской 
социалистической революции и утверждением Советской власти в Таджикистане. 
Историко-политические явления стали причиной распространения русского языка и 
военными переменами в Таджикистане. Массовое преобразование социально-культурной, 
экономической, образовательной жизни и т.п. создали почву, главным образом, 
возрастанию сферы использования древнеписьменного таджикского литературного языка. 
В этот период лексический состав таджикского языка пополнился новым пластом 
заимствованных слов: солдат, армия, флот; наименования средств передвижения: самолет, 
аэроплан, поезд, трамвай, автомобиль, машина. Новая власть результат данного вопроса 
связывала с политическим образованием народа на его родном языке. На этой стадии от 
руки пишутся различного рода листовки, прокламации, лозунги и т.д., большая часть 
которая одновременно выпускалась на русском и таджикском языках. Чтобы такого рода 
агитацию сделать более доступными тексты на таджикском языке писались на простом 
языке, понятном всем, где можно увидеть и военную лексику: салдат, вуйсца, победа, 
вайунный палажинийэ, флут, ривалутсийэ, казарма, гвардийа и др.          

В литературе появлялись много русских и западноевропейских заимствований, 
военного значения, не встречающихся в таджикском языке. В этот время многие 
заимствования адаптировались звуковому строю и основанную на арабской графике 
таджикского языка, например: салдат, армийис, пихуты, гинирал, адйутант, падпаручик, 
пазитсийэ и др. [Н.Шаропов, 1988, с.45]. Большая часть русских и западноевропейских 
заимствований были непонятны народу, и переводчики обязывались искать аналогичные 
понятия этих слов в родном языке. В образовании терминов широко используется 
калькирование, как подчеркивает Н.В. Максимов, «в начале ХХ в., особенно в период и 
после революции 1905-1907 годов, многие иноязычные социально-политические термины в 
общее употребление начинают входить именно как кальки с русского языка» 
[Н.В.Максимов, 1990, с.35]. Важнейшей периодом заимствований русских и 
западноевропейских военных терминов можно считать смену таджикской графики с 
латиницы на кириллицу в 1940 году, что позволило писать заимствования так же, как и в 
языке-источнике. В результате в фонетике таджикского языка произошли изменения, т.е.  
русские и западноевропейские заимствования проникли в таджикский язык с русским 
вариантом, к примеру: из французского - амбразура, артиллерия, арьергард, атака, бастион, 
батальон, батарея, блиндаж, бомба, гарнизон, дезертир, дивизия, калибр, капитан и др.; из 
немецкого - гаубица, гаупвахта, генералитет, гильза, лафет, плац и др.; из итальянского - 
граната, казарма и др.; из английского – блокада, танк и т.д. [ЛЊРТ,1942].   

Данное явление можно заметить на материале, одна часть которых является русским 
заимствованием: бомбапарто -бомбардировщик; разведкачї-разведчик; милтиќи автоматї- 
автоматическая винтовка; милтиќи хурдкалибр-винтовка малокалиберная; милтиќи 
нимавтомат-винтовка самозарядная; винтовкаи снайперї, милтиќи снайперї-винтовка 
снайперская; и др.[ЛЊРТ,1942]. Влияние русского языка приводит к образованию новых 
словосочетаний: заводи њарбї-завод военный, заводи асппарварї-завод конный, заводи 

аслиҳасозї-завод оружейный, заводи тирсозї-завод патронный [Н.Шаропов,1988].  
В таджикском языке употреблялись оба варианта винтовки русский и таджикский 

милтиқ и винтовка. При этом, по предназначению: милтиқи љангї-боевая винтовка; и 

милтиқи шикорї-охотничье ружье.  
Названия некоторых деталей винтовки были заимствованы из русского языка в 

таджикский, например, затвор и калибр. Другие же термины образовались путем перевода 
или калькирования и в таком виде использовались в печати, литературе и т.п., Например, 
хомутчаи нишонгирак - прицельный хомутик; даруни милтиќ - канал ствола; танаи затвор-
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стебель затвора; ќаравулаки милтиќ-мушка; механизми тиррасон подающий механизм; чуби 
милтиќ-приклад; куланги милтиќ- курок.  

Весьма ходовыми были названия различных видов ручного огнестрельного оружия: 

милтиқ-автомат-винтовка-автомат; милтиќи панљтира-пятизарядная винтовка; милтиқи 

тангмил, милтиқи хурдкалибр-малокалиберная винтовка. Столь же популярен был в то 
время термин автомат, который, послужил основой для образования ряда новых слов и 
выражений: автомати, автоматчї, автоматпарронї, автоматкунонї (автоматический, 
автоматчик, автоматная стрельба, автоматизация), который будучи сначала чисто 
техническим термином, слово расширило круг своей семантики и приобрело новое значение 
как военный термин. Независимо от времени их появления, на равных употреблялись 
термины пистолет, револьвер, таппонча. Термин пистолет-пулемет перевели на 
таджикский язык как: таппонча-пулемёт. В таком виде он вошел в военный русско-
таджикский словарь, где и пистолет, и револьвер переведены словом «таппонча» (хотя эти 
предметы несколько отличаются друг от друга) [Н.Шаропов,1988]. В те годы вооруженные 
силы все больше оснащались новой техникой, что послужило средством развития 
таджикской военной терминологии. Появились слова и выражения пулемёти станокдор, 
пулемёти дастї (станковый пулемет, ручной пулемет. Станковый пулемет называли еще 
пулемети станокї, пулемёти аробачадор. Вошли термины названия нескольких видов 
гранат: шишаи даргиронанда (бутылка с горючей смесью), а также: гранатаи дастї, гранатаи 
зиддитанкї (ручная и противотанковая граната). Восприняла таджикская лексика и 
название гранаты Ф-1 – лимонка. Стали ходовыми названия ее частей: запал, зарбазанак 
(ударник); лифофа (чехол, или корпус, который так и назывался); заряди тарконанда 
(взрывной заряд); љилди мудофиакунанда (защитный чехол); трубкаи марказї (центральная 
трубка). [ЛЊРТ,1942].  

Характерная особенность военных понятий-это выражение при помощи метафоры, 
при котором были широко распространены терминизированные выражения: тўпи 
зиддитанкї, тўпи танкзан (танк англ.) (противотанковое орудие), тўпи худгард 
(самоходное орудие), тўпи зенитї (зенитное орудие, зенитка). Появляются кальки: тупи 
вазнин, батареяи артиллерї (батарея), миномети 51-мм батальон, миномети шашмиладор 
(тяжелое орудие, артиллерийская батарея, батальонный миномет 51-мм, шестиствольный 
миномет). Топонимы, означающие номинацию самолетов по назначению, например, 
самолети вазнини бомбаандоз-тяжелый самолет-бомбардировщик, самолёти ќиркунанда-
самолёт-истребитель. Или полные и сокращенные названия, происходящие от фамилий их 
конструкторов: «самолёти Яковлев»- «Як», «самолети Лавочкин» - «Анюта», «самолети 
Петляхов» - «Пети», «самолети Микоян»-«Мик». Самолет типа У-2 называли «лесным 
часовым», по-таджикски-«ќаровули беша». Употреблялись также - в речи, печати и 
литературе — немецкие названия вражеских самолетов: «Мессершмит», «Юнкерс», 
«Хейнкель». Вошли в таджикскую военную лексику, ряд слов, обозначающих названия 
танков: танки КВ, танки Т-34, танки тасмачарх (гусеничный танк) и т.п. В устной и 
литературной речи употреблялись также популярные названия пулеметов – «Максим» и ПД 
(пулемет Дегтярева). Было знаменитым на фронтах, в тылу и среди таджиков — слово 
«Катюша», так называли могучее орудие МРС (машина реактивных снарядов), или 
«гвардейский миномет».  Появление нового оружия в вооружении и его название вошло в 
военный таджикский словарный состав миномёти гвардиягї. К примеру: миномети 
ракетавї, бомбаи атомї, минаи шиновар (плавучая мина).   

Следовательно, заимствования терминов из русского и иностранного языков создавая 
большую часть современного таджикского языка, сохраняют звуковой состав языка 
источника.           Из этого следует, что многие военно-научные и технические термины 
появляются с утилизацией международных источников терминологии (латинских и 
греческих корней) типа: автомат, корпус, атом. Заимствования из латинского и греческого 
языков посредством русского языка, считались неизбежным явлением в процессе 
формирования военной терминологии таджикского языка появилось много калек, 
например: пункти ањолинишин-населенный пункт; дивизияи тирандоз-стрелковая дивизия 
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[Н.Шаропов,1988]. Военные термины, заимствованные из других языков, которые активно 
употребляются в современном таджикском языке, например:        

1. итальянские: граната-граната; казарма-казарма, хобгоњ, залп-залп, тарз;  

2. латинские:  корпус-корпус,  капсула-капсула,  ветеран-ветеран,      
эскадрон-эскадрон;  

3. французские: десант-десант, дивизия-дивизия, патруль-патрульпосбон, шабгард; 
пистолет-таппонча и др.   

4. немецские: офицер-офицер, плац-плац, бомбардир-бомбардир, ефрейтор – ефрейтор, 

штаб- штаб, ситод, штурм-штурм, њуљум, ҳамла;  

5. греческие: зона-зона, оптика –оптика, механика-механика; автомат-автомат, 
динамит-динамит;  

6. польские: герб-герб, нишон, полковник-полковник  

7. английские: танк-танк, блокада-блокада, бункер-бункер.  
С 1991 года, терминообразование постепенно переходит на внутренние возможности 

и словарного фонда самого таджикского языка. Здесь уже идёт диархаизация и 
деисторизация, а также появляются очень много неологизмов, широко используется 
словобразовательные и грамматические ресурсы национального языка.   

Русские и интернациональные военные термины, заимствованные таджикским языком 
по их формированию можно разделить на три категории [Н.Шаропов,1988, с.62]: 1) исконно 
русские: завод, самолёт, пулемёт; 2) иностранные слова, проникшие в таджикский язык в 
русском звуковом оформлении через русский из других языков: комитет, ракета, миномёт. 
3) интернациональные термины, вошедшие в таджикский язык посредством русского.  

Распространенным средством образования новых слов является словосложение, 
словосочетание и аффисальное словообразование. Под влиянием русского языка, 
создаются сложносокращенные слова, которые представлены несколькими типами: 1) 
заглавные буквы- автомати Калашинков-автомат Калашникова-АК, пистолети Макаров-
пистолет Макарова-ПМ. Образуются способом сложения заглавных букв или слов: 
указаны на примере названий самолётов и оружия. 2) сложносокращенные слова, созданные 
способом соединения слогов или частей слов: военторг-военторг (маѓозаи њарбї; военкомат 
(комисариати њарбї-военный комиссариат); 3) составленные из начальных частей слов и 
полного слова: комбриг, комвзвод, комрота. 4) слова, составленные из начальных букв ПД-
пулемёт Драгунова, МРС-машина реактивных снарядов. Влияние русского языка, 
проникавший в язык проявляется, на терминообразовании [Б.С.Асимова,1987, с.182]. 
таджикского языка, непосредственно связана с характером распространения первого в 
Таджикистане, качеством его взаимодействия с таджикским языком.        С принятием 
Закона о государственном языке 1989 г., 2009 г. и независимости в Таджикистане 1991 г., 
как и в некоторых других бывших союзных республиках, социальная деятельность русского 
языка ограничивается, что замедляет проникновение русских заимствований.  Встречаются 
моменты проникновения русской лексики (или через русский язык), выражающие новые 
понятия современной техники и культуры, развивается прямой контакт с иностранными 
языками: английским, французским, немецким и др.   

После приобретения статуса государственного языка в таджикском языке в области 
фонетики, морфологии, семантики, структурно-семантическом и других методов 
словообразования и терминообразования произошли и происходят много изменений.           
Так, например, неприсущее таджикскому языку сочетания двух или более согласных в 
начале слов: из русского вошли с таким сочетанием: взвод, бригада, старшина, прапоршик и 
др.  Русские африкаты ц (тс, с), щ (ш), ы (и), также беззвучная буква ь (в таджиксом языке 
не имеет аналога), проникшие в таджикский язык и употребляющиеся более 50 лет в годы 
независимости были сняты из употребления и были заменены соответствующими 
африкатами таджикского языка [Н.Шаропов,1988]. Например, гаубица - гаубитса, 
прапорщик –-прапоршик, батальон – батал(й)он.  

Многие заимствованные военные термины, которые активно употреблялись в военной 
сфере таджикской армии на данный момент переводятся на базе внутреннего словарного 
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фонда и возможностями таджикского языка в соответствии с нормами современного 
таджикского языка. Например: солдат-сарбоз, офицер-афсар, рядовой-ќаторї, граната-
норинљак, снаряд-гулула, винтовка-милтиќ, ствол-мил, и др.  

Заимствовуются  военные термины: полк-полк, дивизия-дивизия, батальон-баталон, 
взвод-взвод, рота-рота, курсант-курсант,  танк-танк, комитет-комитет, и др. Идёт 
очищение  словарного состава таджикского языка от  слов нетаджикского происхождения 
и их замена новыми словами и  словами уже существующими, например, вместо  терминов  
граната – норинљак,  снаряд – гулўла, пушка – тўп, часть – ќисм, армия – артиш, сухопутный 
– хушкигард, пистолет – таппонча, офицер – афсар, солдат – сарбоз и др. [ФТР,2006].  Особое 
внимание следует выделить на заимствованиях из русского языка, в том числе вошедших в 
таджикский язык в русском оформлении иностранных терминов. Они составляют основу 
военной и военно-технической боевой терминологии. Например: 1) военные термины: 
наряд, рота, взвод, дивизия, баталйон, бригада, гвардия; 2) военно-технические боевые 
термины: танк, автомобил, ракета, бомба, гаубитса, автомат и др. [СВТ,2003].  Появилось 
много калек, создаваемых по образцу русских военных терминов и сочетаний, большую 
часть которого составляют сложные слова, например, зиддитанкї «противотанковый», 
зирењпўш «бронированный», тирпарронї «стрельба» [ФТР,2006].  Несмотря на 
значительную часть иноязычных заимствований в терминосистеме, таджикский язык, 
вместе с тем сохранил свою собственную природу.  
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Ҷараёни ҳаёти иҷтимої, махсусан матбуотро бе ҳуҷҷат тасаввур карда наметавонем. 

Фаъолияти ягон соҳа бе ҳуҷҷат нест ва буда ҳам наметавонад. Ҳуҷҷатҳо имкон медиҳанд, 
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ки дар бораи зуҳурот, предмети таҳқиқ маълумоти пурра, амиқ ва боваринок пайдо кунем. 

Фаъолияти васоити ахбори оммаро низ бе ҳуҷҷат наметавон тасаввур кард. Ба таъбири В. 

А. Ядов дар сотсиология тамоми шакли ахборе, ки дар матбуот, матнҳои хаттӣ, сабти 

магнитӣ, акс, киноплёнка инъикос гардидаанд, ҳуҷҷат меноманд. Дар китоби «Рабочей 

книге социолога» мафҳуми ҳуҷҷат чунин маънидод шудааст: «Предметҳое, ки инсон махсус 

ба вуҷуд оварда, барои пахш ва нигоҳ доштани ахбор муайян шудаанд, ҳуҷҷат меноманд» 

(17, с.76). Дар сотсиология ВАО аз ҳуҷҷатҳои гуногун ҳамчун манбаи ахбори иҷтимоӣ ба 

таври васеъ истифода мебаранд. Ба сифати чунин манбаъ маводи матбуот, барномаҳои 

радиову телевизион, мактубу зангҳои ба идораҳои ВАО воридшаванда ва амсоли ин дохил 

мешаванд. Ҳамчунин матнҳои фарогирандаи омориҳои давлатӣ, натиҷаҳои тадқиқотҳои 

сотсиологии қаблан гузаронидашуда ва дигар асноди ба мақсади омӯзиш алоқаманд 

метавонанд дар таҳқиқи сотсиожурналистӣ ба сифати манбаъ истифода шаванд. 

Ҳуҷҷатҳоро ба навъҳои гуногун ҷудо мекунанд. Аз рӯйи дараҷа онҳо расмӣ ва ғайрирасмӣ, 

аз рӯйи шакли баён: хаттиву оморӣ, аз рӯйи хусусияти функсионалӣ: ахборӣ, муназзам, 

иртиботӣ ва маънавӣ мешаванд. Ба ҳуҷҷатҳои расмӣ тамоми асноди хаттие, ки аз ҷониби 

ҳукумат ва мақомоти давлативу иҷтимоӣ тартиб ва тасдиқ шуда, ба сифати собитсозии 

ҳуқуқӣ истифода мегарданд, дохил мешаванд: Қонунҳо дар бораи ВАО, дастурҳо ва ғайра. 

Ҳуҷҷатҳои ғайрирасмиро матнҳои шахсӣ: дафтарчаи қайд, маҳсули эҷод… ташкил 

медиҳанд. Ҳуҷҷатҳои дар шакли матн (нақл) ташкилшударо ҳуҷҷати хаттӣ меноманд. 

Асноде, ки моҳияти ҳисобу китобро доранд, ҳуҷҷатҳои оморӣ номида мешавнд. Сарчашмаи 

муҳимтарини ахбори сотсиологӣ маводи матбуот ба ҳисоб меравад. Зеро он тамоми 

паҳлуҳои ҳаёти иҷтимоиро фаро мегирад ва барои истифода нисбатан имконияти хуб 

дорад. Маводи нашрияҳо дар худ махсусияти типҳои гуногуни ҳуҷҷатҳоро омезиш 

медиҳанд: ахбори расмиву ғайрирасмӣ, хаттиву оморӣ, ақидаҳои шахсӣ, номаҳои 

хонандагон, асноди таърихӣ, маводи ташреҳӣ ва ғайра. 

Диққати сотсиологро, пеш аз ҳама, матнҳои воҳиди ягонаи маъноидошта, ки дар 

бораи созандагони он: аудитория, журналистон, рекламадиҳандагон, ниҳодҳои иҷтимоии 

ташкилкунандаи ВАО, ки ҳамчун инъикосгари воқеияти иҷтимоӣ ва оинаи сиёсат маълумот 

медиҳанд, ҷалб менамоянд. Омӯзиши ҳуҷҷат мисли усули пурсиш ба методҳои сифативу 

миқдорӣ ҷудо мешавад. Методи сифатї барои таҳлили матнҳои алоҳида ва миқдорӣ барои 

гирифтани дониш аз маҷмӯи матнҳои яктипа истифода мешавад. Сотсиологҳо иртиботи 

оммавиро ҳамчун ҷараёни табодули ахбор дар ҷомеа баррасӣ намуда, бештар матнҳоеро 

мавриди омӯзиш қарор медиҳанд, ки аломатҳои умумӣ доранд ва дар шакли анбӯҳ 

пешниҳод мегарданд. Ба ибораи дигар, матнҳои фарогирандаи як мавзӯъ ё масъала, ки дар 

фосилаи муайян дар ВАО интишор шудаанд бештар предмети таҳқиқи сотсиологҳо қарор 

мегиранд. Аз тарафи дигар интихоб дар ҳар гуна таҳқиқ аз рӯйи мақсаду вазифаҳои дар 

шакли фарзия пешниҳод гардида сурат мегирад. 

Таҳлили сотсиологии ҳуҷҷатҳо мувофиқи ду усул сурат мегирад: 

а) анъанавӣ;   

б) сифативу миқдорӣ - контентӣ; (10, с.127). 

Махсусияти таҳлили анъанавӣ он аст, ки тавассути он механизми фаҳмиши ин ё он 

матн ба вуҷуд меояд. Ин усул имкон медиҳад, ки мундариҷаи ҳуҷҷат умқан муайян карда 

шавад. Тавре ки академик Г. В. Осипов гуфтааст: “Гузаронидани таҳлили анъанавӣ маънои 

табдил додани шакли аслии иттилоот ба  шакли лозимии тадқиқотро дорад. Дар асл он 

ҷузъи шарҳи ҳуҷҷат нест. Таҳлили анъанавї ба шумо имкон медиҳад, ки паҳлуҳои чуқури 

пинҳонии мундариҷаро пайдо кунед. Таҳлили мазкур мекӯшад, ки ба ҳуҷҷат амиқтар рафта, 
мазмуни онро пурра кунем.” (11, с.289-290). 

Ҳангоми гузаронидани таҳлили анъанавӣ сотсиолог ё журналист бояд ба саволҳои 

зерин ҷавоб диҳад: 

- ҳуҷҷат чиро мефаҳмонад?; 

-матни он чӣ гуна аст?; 
- муаллифаш кист?; 
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-мақсади ташкили ҳуҷҷат дар чист?; 

-ҳуҷҷат чӣ ҷиҳати эътимоднокӣ дорад? 

- мазмуни фактии ҳуҷҷат чӣ гуна аст? 

-дар бораи муносибати муаллифи ҳуҷҷат чӣ хулоса баровардан мумкин аст?  

Таҳлили анъанавии ҳуҷҷат як раванди мустақил ва эҷодӣ мебошад, ки мундариҷаи он 

ба намуди ҳуҷҷат, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, аз тахассуси илмӣ ва таҷрибаи муҳаққиқ 

вобаста аст. Доир ба ин масъала ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки бояд таҳлили анъанавии 

ҳуҷҷатҳоро аз шахсияти муҳақиқ, арзёбӣ ва тафсири субъективии ӯ ҷудо кардан мумкин 

нест. Академик Г. В. Осипов таҳлили анъанавии ҳуҷҷатҳоро чунин шарҳ медиҳад: “Дар 

доираи таҳлили анъанавӣ (классикӣ) тамоми амалётҳои ақлӣ, ки барои шарҳи маълумоти 

дар ҳуҷҷат буда, аз нуқтаи назари муайяне, ки муҳаққиқ дар ҳар як ҳолат қабул кардааст, 

фаҳмида мешавад.” (11, с.289-290).  Усули анъанавӣ – ин усули таҳлили сифатиест, ки 

мақсади он шарҳи ҳамаи амалиёти ақлонӣ ва фаҳмидани иттилоотҳои дохили ҳуҷҷатҳо 

мебошад. Ду намуди таҳлили анъанавӣ вуҷуд дорад: 

1. Таҳлили беруна – таҳлили шароити пайдошавии ҳуҷҷат; 

2. Таҳлили дохила – таҳлили бевоситаи ҳуҷҷат ба муайян намудани савияи соҳибихтиёрии 

муаллиф барои љо ба ҷо гузоштани маълумотҳои ҳуҷҷат равона шудааст.  

Камбудии асосии таҳлили усули анъанавӣ – ин набудани имконияти аз нуқтаи назари 

шахсӣ маънидод кардани далелҳо (маълумотҳо) мебошад. Ин гуна камбудӣ бо ёрии усули 

барасмиятдаровардашуда паси cap мешавад. Усули барасмиятдарорӣ – ин гузаронидани 

маълумоти сифатӣ ба нишондиҳандаи миқдорӣ ва бо коркарди минбаъдаи оморӣ мебошад. 

Яке аз навъҳои маъмул ва роиҷи таҳлили ҳуҷҷат, ки дар сотсиология ва журналистика васеъ 

истифода бурда мешавад, таҳлили контентӣ-сифативу миқдорӣ ба ҳисоб меравад. Асосан 

ин навъи омӯзиши ҳуҷҷат бештар ба илми сотсиология марбут аст. Аммо журналистика низ 

ҷузъи муҳими ҷамъият ба ҳисоб рафта, барои муайян кардани муносибату хусусиятҳои ВАО 

бо омма бештар аз таҳлили контентӣ кор бурда мешавад. Аз ин хотир сотсиология бо 

журналистика иртиботи ногусастанӣ дорад. Моҳияти таҳлили контентӣ аз матнҳои зиёди 

яктипа ҳосил намудани тавсифҳои сифативу миқдорӣ ва хулосаҳои оморӣ (миқдорӣ) аст. 

Дар ин навъи таҳлил тамоми ҷузъиёти ҳуҷҷат: категория, аломат, мавзӯъ, жанр ва амсоли 

ин мавриди омӯзиш қарор мегиранд. Дар таҳлили сифативу миқдорӣ имконияти гузариш 

аз тавсифи ҳуҷҷатҳои алоҳида ба тавсифи миқдори ҳуҷҷатҳои зиёд вуҷуд дорад. Бо ин усул 

метавон ҳар гуна ҳуҷҷат: бастаи рӯзномаҳо, аксҳо, сужаҳои видеоӣ ва амсоли инро мавриди 

коркарди оморӣ қарор дод. Шартҳои асосии таҳлили контентиро чунин нишон додан 
мумкин аст: 

-Аз дохили матн ба ҳақиқати берун аз матн баромадан; 

-Ҷиддияти тадқиқот. 

Таҳлили контентӣ дар мавридҳои зерин истифода бурда мешавад: 

-Вақте, ки як андозаи баланди аниқӣ лозим аст; 

-Ҳангоми вуҷуд доштани маводҳои зиёди ба тартиб дароварданашуда; 

  - Агар маълумотҳоро бе баҳои умумӣ фаро гирифтан мумкин набошад.  

Таҳлили контентӣ чунин тартиб дорад: 

1. Мақсад ва вазифаи объект ва предмети тадқиқот маълум карда мешавад. Барномаи 

тадқиқотии контент – таҳлилро кор карда, намояндагии интихобнамоиро ташкил карда ва 

ҳуҷҷатҳои зарурӣ ҷудо карда мешаванд. Ҳангоми муайян намудани боэътимодии ҳуҷҷат 

бояд муайян намуд, ки ин чӣ гуна ҳуҷҷат аст, бо кадом мақсад ташкил шуда буд ва 
муаллифаш кист; 

2. Дар маълумотҳои матнӣ дараҷаҳои таҳлил – воҳидҳои маъногии таҳлил ҷудо карда 

мешаванд. Ба сифати воҳидҳои маъногии таҳлил метавонанд баромад кунанд: 

-Фаҳмиши баёни суханҳо ва истилоҳҳои алоҳида; 

-Мавзўъ дар намунаҳои маъногӣ баёншуда, ягон қисми матн, мақолаҳо (ишораҳо, 
киноя); 
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- Номҳои шахсони таърихӣ, сиёсатмадорон, ташкилотчиёни истеҳсолот, номҳои 

муассисаҳо ва ғайра; 

- Ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва далелҳо (7, с.27).  

3. Маросими истифодашавии дараҷаҳои таҳлил. Асоснокии методикаи 

коркардаистодаро бо ёрии экспертҳо санҷидан ё гирифтани маълумотҳои монанд бо 

усулҳои дигар мумкин аст.  

Усули таҳлили контентӣ чунин афзалиятҳо дорад: 

- Дараљаи баланди эътимоднокии маълумотҳои ба даст меомадагиро таъмин 
менамояд; 

- Дар объекти омўзиш имконияти аз таъсири тадқиқотчӣ озод буданро дорад; 

- Имконияти тадқиқи масъалаҳои солҳои гузаштаро дорад. 

Камбудии асосии ин усул – калонҳаҷмию вазнинии тадқиқот ва техникаи 

гузаронидани тадқиқот мебошад. Саъю кўшишҳои бартараф кардани норасоиҳои таҳлили 

анъанавии субъективӣ дигар тарзи коркарди принсипнокро, яъне усули миқдории таҳлили 

ҳуҷҷатҳо ё ин ки таҳлили контентиро ба вуҷуд овард. Таҳлили контентӣ ё ин ки таҳлили 

илмии мазмуни матн (ҳуҷҷат) дар ҳамаи зинаҳои гуногуни донишҳои гуманитарӣ: 

равоншиносии умумӣ ва иҷтимоӣ, сотсиологӣ, криминология, илмҳои таърихӣ, 

адабиётшиносӣ, муносибатҳои байналхалқӣ ва ғайраҳо истифода бурда мешавад. 

Ташаккулёбии таҳлили контентӣ бештар бо тадқиқотҳои сотсиологӣ алоқаманд аст. Дар 

он ҷое, ки матн ё маҷмўи онҳо ҳастанд, дар он ҷо таҳлили контентӣ гузаронида мешавад. 

Таҳлили контентӣ аз ибтидои ба вуҷуд омаданаш барои омўзиши маводҳои рўзномаҳо ва 

матнҳо истифода бурда мешуд. Дар тадқиқоти сотсиологӣ матнҳои рўзномаҳо, 

созишномаҳо, суратмаҷлисҳо, шартномаҳо ва ғайра ба сифати объекти таҳлил баромад 

мекунанд. Ҳар як тағйироти ба матни рўзнома, барномаҳои телевизионӣ ва радио, изҳорот 

ва ғайра воридшуда, ҳукм дар бораи ин ё он мақсадҳои сиёсию идеологӣ, паҳн кардани 

қувваҳои сиёсӣ, ҳаракати институтҳои иҷтимоӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбӣ бе восита 

ба объекти таҳлил муносибат доранд. Сотсиолог – таҳлилкунанда дар он ақида аст, ки ин ё 

он қаҳрамон (муаллиф, коргардон, муҳаррир, мунаққид) таъсири худро ба омодабинӣ ва 

дарккунии матн (ба монанди саъю кўшиш, пинҳонкорӣ) дар гурўҳҳо ва аъзоёни ҳизбҳои 

сиёсӣ мерасонад. Ин далели он аст, ки фаъолияти онҳо ба системаи мувофиқи институту 

ташкилотҳо равона карда шудааст. Вазифаи сотсиолог – тадқиқотчӣ мувофиқи мазмун ва 

сохтори объекти таҳлил (матн, ҳуҷҷат) муайян кардани характери муносибатҳои дутарафа 

дар он системае, ки дар матни ҳуҷҷат инъикос ёфтаанд. Чӣ хеле ки мутафаккир ва 

палеонтологи бузург Кюве аз як устухони ҳайвони миллион сол пеш мурда шаклу сохти ўро 

барқарор кард, сотсиолог низ вазифадор аст, ки аз рўи порча ё порчаҳои алоҳидаи матн 

ҳастии эмпирикии раванди идеологӣ ё сиёсиро, ки тобеи қонуниятиҳои иҷтимоӣ аст, 

барқарор созад. Дар ҷараёни коркарди барнома моро мебояд проблемаро асоснок намуда, 

мақсад, вазифа, объект ва предмети омӯзишро муайян кунем. Сипас вобаста ба ин 

мафҳумҳои асосиро, ки ба сифати категорияи таҳлили контентӣ истифода мешаванд, 

интихоб менамоем. Дар ин ҳолат на ҳар гуна категория бояд бо аломатҳои гуногуни матни 

таҳлилшаванда мувофиқати аниқ дошта бошанд. Ҳар категория метавонад аз 

зеркатегорияҳои гуногун, ки дар маҷмӯъ воҳиди таҳлилро ташкил медиҳанд, иборат бошад 

ва ниҳоят ҳуҷҷатҳои асосиеро, ки дар давраи муайян бояд омӯзем, муқаррар менамоем.  
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ВИЖАГИҲОИ ТАҲЛИЛИ ҲУҶҶАТ ДАР СОТСИОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА 

Дар мақолаи мазкур доир ба навъҳои ҳуҷҷат ва таҳлилу истифодаи он дар сотсиология ва журналистика 

маълумот дода шудааст. Ҷараёни ҳаёти иҷтимоиро бе ҳуҷҷат, махсусан матбуот тасаввур карда наметавонем. 

Фаъолияти ягон соҳа бе ҳуҷҷат нест ва буда ҳам наметавонад. Ҳуҷҷатҳо имкон медиҳанд, ки дар бораи 

зуҳурот, предмети таҳқиқ маълумоти пурра, амиқ ва боваринок пайдо кунем. Фаъолияти васоити ахбори 

омма низ бе ҳуҷҷат буда наметавонад. Аз ин рӯ, сотсиология ва журналистика, ки ҳарду ба ҷомеа кор 

мегиранд, бо якдигар иртиботи ногусастанӣ доранд. Ҳарчан сотсиология, хосатан сотсиологияи 

журналистика илми ҷавон аст, аммо муносибати сотсиологӣ ба мисли алоқамандии суханварӣ бо 

публитсистика ва журналистика решаи қадима дорад.  

Калидвожа: ҳуҷҷат, таҳлил, содсиология, сотсиолог, журналистика,  ВАО, сотсиологияи журналистика, 

таҳлили контентӣ, усули анъанавӣ. 
 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ СОЦИОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА 
В этой статье представлена информация о типах документов, их анализе и использовании в социологии 

и журналистике. Мы не можем представить процесс общественной жизни без документов, особенно прессы. 
Деятельность какой-либо отрасли не обходится и не может быть без документов. Документы позволяют найти 
полную, глубокую и достоверную информацию о явлении, предмете исследования. Деятельность СМИ не 
может быть связана без документации. Следовательно, социология и журналистика, которые имеют дело с 
обществом, неразрывно связаны. Хотя социология, особенно социология журналистики, является молодой 
наукой, социологический подход, как и связь между речью и журналистикой, имеет глубокие корни. 
Социология журналистики возникла как отдельная наука с формированием и развитием социальной 
социологии и сегодня занимает особое место среди других наук, особенно журналистских наук. 

Ключевые слова: документ, анализ, социология, социолог, журналистика, СМИ, социология 
журналистики, контент-анализ, традиционный метод 
 

FEATURES OF DOCUMENT ANALYSIS SOCIOLOGY AND JOURNALISM 
This article provides information about the types of documents, their analysis and use in sociology and 

journalism. We cannot imagine the process of public life without documents, especially the press. The activity of any 
industry is not complete and cannot be without documents. The documents allow you to find complete, deep and 
reliable information about the phenomenon, the subject of research. Media activities cannot be linked without 
documentation. Consequently, sociology and journalism, which deal with society, are inextricably linked. Although 
sociology, especially the sociology of journalism, is a young science, the sociological approach, like the connection 
between speech and journalism, has deep roots.The sociology of journalism emerged as a separate science with the 
formation and development of social sociology and today occupies a special place among other sciences, especially 
journalistic sciences. 

Keywords: document, analysis, sociology, sociologist, journalism, media, sociology of journalism, content 
analysis, traditional method. 
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ТАСВИРИ ФАЗИЛАТҲОИ БАҲРОМИ ГӮР ДАР СИЛСИЛАДОСТОНҲОИ 

“ПОДШОҲИИ БАҲРОМИ ГӮР” ДАР “ШОҲНОМА”-И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ 
 

Салоњиддин Пиров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар таърихи мамлакатдории Эрон, дар замони сулолаи Сосониён Баҳроми Гӯр яке аз 

подшоҳони одилу боинсоф, раъиятпавару ватандӯст шинохта шудааст. Мардум бо номи ин 

подшоҳи адолатпарвари  сулолаи Сосониён Варахрани ёдоварӣ менамуданд. 
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"Дар ҳаёти шахсии худ, – менависад  таърихшинос Б.В. Бартолд, ӯ  (Баҳроми Гӯр – 

П.С.) аз дигар подшоҳони сосонӣ, чи тавре ки дар ривоятҳо аз корнамоиҳои њарбӣ ва 

шикорњои ӯ нақл мекунанд, фарқ мекард ва ба гурӯҳи қаҳрамонҳои идеалии эронӣ дохил 

карда мешавад" (4, с. 723). То замони зиндагии  Фирдавсӣ дар хусуси ҳаёти шахсии Баҳроми 

Гӯр наклу ривоятҳои зиёде вуҷуд дошт, ки аз саргузашту корнамоиҳои ӯ нақл мекарданд. 

Фирдавсӣ аз он бузургонест, ки ба осори даҳонии халқамон бо назари нек менигарист ва аз 

истифодаи онҳо ҳеҷ гоҳ худдорӣ намекард. Нақлу ривоятҳо, ки хосси адабиёти даҳонист ва 

мавзӯи ифодаи онро саргузашти паҳлавонону шахсони таърихӣ ташкил мекунад, бинобар 

ин, онҳо ба ин адабиёт хамчун образи мусбат ва каҳрамонони дӯстдоштаи халқ дохил 

мешаванд. Баҳроми Гӯр аз қабили ҳамин гуна шахсоне буд, ки ба адабиёти даҳонии халқ 

ҳамчун образи барҷаста дохил шуда буд. Дар қатори нақлу ривоятҳо, инчунин, китобҳои 

зиёди таърихии ба замони Сосониён бахшида шуда, ки аз саргузашту корнамоӣ ва 

шикорҳои Баҳроми Гӯр нақл мекарданд, вуҷуд дошт. Хусусияти хуби китобҳои таърихӣ аз 

он иборат буд, ки ба ҳаёти гузаштаи пеш аз исломӣ ва симои шахсони таърихӣ на ҳамчун 

нақлу ривоятҳои гуногунранг, балки ба таври хеле табиӣ баҳо медоданд. Мо дар ашъори 

њамасрони Фирдавсӣ тасвири Баҳроми Гӯрро намебинем. Танҳо дар замони Фирдавсӣ 

ровиёни зиёде буданд, ки аз ҳаёту саргузашти шахсони таърихӣ ривоятҳои бисёре 

медонистанд. Фирдавсӣ нахустин шуда, дар баробари дигар паҳлавонон ва шахсони 

таърихӣ, симои Баҳромро тасвир намуда ӯро ҳамчун шоҳи оқилу доно ва раиятпарвару 

саховатманд ба риштаи назм мекашад. Вақте ки шоир достони “Баҳроми Гӯр”-ро 
менависад ва симои ин шахси таърихиро хеле устодона тасвир намуда, аз аввал то охири 

достон симои Баҳроми Гӯрро ҳамчун подшоҳи одилу оқил, далеру шуҷоъ, баландҳиммату 

саховатманд тасвир менамояд. Мо ин гуна хислатҳои наҷиберо, ки ба Баҳроми Гӯр хос аст, 

дар симо ва рафторҳои дигар образҳои қисмати таърихии “Шоҳнома” мушоҳида карда 

наметавонем. Фирдавсӣ дар достон симои Баҳромро тимсоли идеяи ватандӯстии худ 

инъикос намуда, ӯро ба далерӣ ташвиқ мекунад. Шояд дар ин ҷо саволе ба миён ояд, ки 

чаро Фирдавсӣ маҳз дар симои Баҳроми Гӯр тамоми хислатҳои неки инсониро таҷассум 

гардонидааст? Шояд ҷавоб он бошад, ки меҳри эронпарастии Фирдавсӣ аст, ки Баҳромро 

бо чунин тасвиру хислатҳо аз подшоҳони мулки Руму Аҷам ва Туркону Чин боло мегузорад. 
Вақте ки шоир достони “Баҳроми Гӯр”-ро менависад, симои ин шахси таърихиро хеле 

устодона тасвир мекунад. Образи офаридаи Фирдавсӣ қабл аз ӯ дар адабиёти даҳонии халқ 

пайдо шудааст ва ин шоири  бузурги ҳаммосасаро тавонистааст, ки нахустин офарандаи 

образи Баҳром дар адабиёти хаттӣ бошад. Дар достон аз ҳаёти Баҳроми Гӯр 

силсиладостонҳои хурди зиёде оварда мешавад, ки дар онҳо симои Баҳром ҳамчун шахси 

дорои фазилату маърифат тасвир шудааст. Силсиладостонҳои хурди дохили достон 

мазмуну мундариҷаи асарро равшану возеҳ ва хеле пурқувват мекунанд. Як хусусияти хуби 

силсиладостонҳо аз он иборат аст, ки Фирдавсӣ ба воситаи онҳо ақидаҳои иҷтимои-сиёсии 

худро баён менамояд. Силсиладостонҳои хурди достони Баҳроми Гӯр имконият фароҳам 

меоварад, ки ҷаҳонбинии шоири  гуманистро то андозае муайян кардан осон гардад. 

Фирдавсӣ кӯшидааст, ки аз тасвири беҳуда канораҷӯӣ намуда, дар қолаби достонҳои хурд 

бештар ба ҳақиқати воқеӣ тавваҷуҳ намояд. Дар достони подшоҳии Баҳроми Гӯр аввалин 

силсиладостони хурд  достони “Баҳроми Гӯр бо Ланбаки обкаш” мебошад. Дар достони 

мазкур ду қаҳрамонро мушоҳида менамоем, ки яке Баҳромшоҳ ва дигаре Ланбаки обкаш 

мебошад. Фирдавсӣ кӯшиш кардааст, ки дар симои Баҳром шахси дорои хислатҳои хуби 

инсонӣ, ҳамчунин, шоҳи раиятпарвар, муносибати хуб доштан бо мардуми оддӣ ва 

саховатманду олиҳимматии ӯро тасвир мекунад. Дар симои Ланбаки обкаш, ки аз қишри 

поёнии ҷамъияти он давра ҳисоб меёфт, новобаста аз сатҳи зиндагӣ, мушкилоти 

рӯзгордории як шахси ҷавонмарду бохирадро тасвир менамояд. Фирдавсӣ дар 

силсиладостонҳои Баҳроми Гӯр андеша ва мулоҳизакориро аз хислатҳои беҳтарини инсонӣ 

мешуморад. Шоир одамонро огоҳ мекунад, ки аз андешакорӣ дар канор намонанд. Ба 

гуфти Фирдавсӣ, беандешагӣ ба одам оқибати баде дорад, ки одамро ба беқадриву пастӣ 

оварда мерасонад. Ӯ андешаву мулоҳизаро бештар ба оқилону донишмандон муносиб 
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донистааст. Мо намунаи баланди андешакориро дар достони бозаргон ва шогирди ӯ 

мушоҳида намуда, онро дар рафтору хислатҳои Баҳроми Гӯр мушоҳида менамоем. 

Фирдавсӣ дар яке аз байтҳои ин достон ин маъниро ба таври зайл ифода мекунад: 

Бияндешу ин корро боз ҷӯй, 

Набояд, ки нохубӣ орад ба рӯй [7, с. 641]. 

Шоир боз дар байти дигаре ҳамин ақидаашро аз забони Баҳром такрор карда, бо 
таъкид чунин арз менамояд: 

Бад-ӯ гуфт Баҳром, ки андеша кун, 
Ки аз андеша бо фарр гардад сухун [7, с. 578]. 

Баҳроми Гӯр ба тарбияи ҷавонон диққати махсус медод, зеро хуб медонист, ки ояндаи 

ҷамъият ба онҳо вобаста аст. Аз ҳамин рӯ, образи шогирди бозоргон диққатҷалбкунанда 

мебошад. Образи шогирди бозоргон ба образи Меҳрбандод аз достони “Баҳроми Гӯр бо 

Меҳрбандод” аз рӯи якхела будани хислату рафторҳо дар як поя меистад. Шогирди 

бозоргон дорои хислатҳои неки инсонӣ аст. Ӯ, пеш аз ҳама, одамшиносу меҳмоннавоз 

мебошад. Ӯ барои шод кардани хотири Баҳроми Гӯр вайро ба хонааш меҳмон мекунад. 

Баҳроми Гӯр хоҳиши шогирди бозоргонро ба ҷо оварда, меҳмон мешавад ва аз 

меҳмоннавозии вай дар ҳайрат мемонад. Шогирди бозоргон ба он хислатҳои некаш 

сазовори таҳсину офарини Баҳроми Гӯр мегардад. Баҳром ӯро барои хислатҳои наҷибаш 

ба дарбори худ даъват намуда, дар ҳузури дарбориён мегӯяд: 

Чи донад, ки мардум кадом аст меҳ, 

Чӣ гуна шиносад бадонро зи беҳ? [7, с. 483]. 

Образи шогирди бозоргон хеле таъсирбахш аст,  зеро ки хислатҳои хуби ӯ Баҳроми 

Гӯрро шефта намуда,  ӯро барои тарбияи ҷавонон водор мекунад. Яке аз хислатҳои 

мубрами Баҳроми Гӯр саховатмандии ӯст, ки мо онро дар тамоми достон мушоҳида карда 

метавонем. Баҳроми Гӯр аз саховатмандтарин подшоҳон буд. Ӯ ҳафт сол хироҷро дар байни 

мардум мебардорад ва ҳангоме, ки дар мамлакат хушксолӣ мерасад, аз ҳисоби дарбор 

мардумро аз гуруснагӣ эмин медорад. Ё ин ки саховатмандии Баҳроми Гӯрро дар достони 

Баҳроми Гӯр бо Фаршедварди Кадевар ва марди хоркан мушоҳида менамоем. Дар достони 

мазкур образи Фаршедвари Кадевар низ диқќатҷалбкунанда аст. Дар зимни ин образ шоир 

ҳама кирдори аз хулқу атфоли одамӣ бечораро тасвир кардааст. Фирдавсӣ образи 

Фаршедвардро дар рафти амалиёти достон мекушояд. Дар аввали достон чӣ гуна мард 

будани Фаршедвард он қадар равшан нест. Дар аввали достон симои Баҳроми Гӯр тасвир 

гардидааст, ки ба айшу нӯш машғул аст. Баъд дар вақти ба қаср баргаштан аз назди ӯ қалъае 

мебарояд, ки дар он ҷо Фаршедвард зиндагӣ мекунад. Баъд аз ҳамин ҷо образ бо тадриҷ 

шакл мегирад. Аз рӯи нақли марди хоркан, симои Фаршедвард равшан ва ҳарҷониба 
кушода мешавад. 

Бад-ӯ хоркан гуфт, к-эй марди роҳ, 

Басе нест з-ин ҷо, бад-он ҷойгоҳ. 
Бад-ин хоркан дод динор чанд, 

Бад-ӯ гуфт, к-акнун шавӣ арҷманд (7, с. 527). 

Баҳроми Гӯр аз ҳолу аҳволи Фаршедвард баъд аз нақли хоркан бохабар мешавад. Ӯ 

ҳарчанд молу мулки зиёд дошта бошад, ҳам хӯроки чӯпононаш гӯшту равғану шир 

мебошад, аммо хӯроки ӯ нони арзан аст: 
Чунин дод посух, ки Фаршедвард, 
Яке озвармарди бе хобу х (в) ард. 

Ҳаме гӯсфандаш бувад сад ҳазор, 

Ва ҳам уштуру асп ҳам з-ин шумор. 

Шикам гурсина кобад бараҳна, 
На фарзанду хешу на ёру буна (7, с. 527). 

Фирдавсӣ дар симои Фаршедвард хусусиятҳои манфии инсониро нишон медиҳад. Дар 

табиат ва сиришти ӯ ягон аломате аз эҳсосот ва андешаҳои ҳассос дида намешавад. Ӯ ба 

ғайр аз дурӯғ гуфтан, ҳаққи мардум хӯрдан дигар коре надорад. Баҳроми Гӯр қайд мекунад, 
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ки неъматҳои замин барои он офарида шудаанд, ки одамон истифода баранд, боигарии 

истифода нашуда мисли санги одиест ки ягон фоидае надорад. Аз ин рӯ, боигари маҳз ҳамон 

вақте ки ба кори хайру саховатманди хизмат расонад. Ӯ қиммати гарон пайдо карда 

метавонад. Аз ин рӯ, ӯ ба дабирону сарбозони худ фармон медиҳад, ки ҳамаи боигарии дар 

он ҷо бударо ба бечорагону камбағалон, беваю ятимон тақсим карда диҳанд. Фирдавсӣ дар 

достон Баҳроми Гӯрро ҳамчун  шоҳи оқилу одил ва раъиятпарвар нишон додааст. Ба  беваю 

бечорагон, ятимону бенавоён, камбизоатону дармондагон дасти ёрӣ дароз намудан ин яке 

аз хислатҳои Баҳроми Гӯр ба ҳисоб меравад, ки мо метавонем ин ҷиҳатро дар ҳамаи 

силсиладостонҳо мушоҳида намоем. Достони Баҳроми Гӯр, ба ғайр аз тасвири 

корнамоиҳову саргузаштҳои аҷоиби Баҳром инчунин, бештари ақидаҳои иҷтимоӣ-сиёсии 

Фирдавсиро фаро мегирад. Ҳикояҳои дохилии достони Баҳроми Гӯр барои равшан кардани 

ақидаҳои иҷтимоӣ-сиёсии Фирдавсӣ ва дар баробари он барои барҷастатар нишон додани 

қаҳрамонҳои достон,  хусусан,  Баҳром аҳамияти баланддараҷаро соҳибанд. Ҳамин тариқ, 

достони “Баҳрои Гӯр” дар байни дигар достонҳои қисмати сеюми “Шоҳнома” мавқеи 

махсусро ишғол мекунад. Ҳаким Фирдавсӣ тавонистааст, бо эҷоди силсиладостонҳо 

асолати таърихиро нигоҳ дошта, дар ҷоҳонбинии хонанда таъсири мусбӣ расонад. Қисми 

зиёди фикру андешаҳои Фирдавсӣ ҳоло ҳам аҳамият ва арзиши худро гум накардаанд ва 

дар тарбияи ахлоқии насли наврас кӯмак мерасонанд. Ҳар як муаллиф дар асари худ 

мақсадеро ба воситаи образҳои бадеӣ тасвир менамояд. Аз ин рӯ, шавқу рағбати инсон ба 

ҳусну зебоӣ, ки дар арсаи санъат ифодаи номї меёбад, амалиёту кирдори бошууронаест, ки 

ба онҳо идеяи инсонӣ раҳнамоӣ мекунад. Аз ин ҷост, ки “Шоҳнома”-и Абулқосим 

Фирдавсӣ низ дорои ғоя ва идеяи хос мебошад. Шоир вақте ки ягон ҷиҳат ва ё масъалаи 

муҳими ҳаётро тасвир мекунад, албатта, ягон фикр ва мулоҳиза ва ё ягон мақсади 

муайянеро талқин хоҳад кард. Аммо шоир мақсад ва мулоҳизаҳои худашро ошкор баён 

намекунад, балки ӯ мақсадҳои худашро ба воситаи усулҳои бадеӣ, бо образҳои ифода, 

шарҳу эзоҳ намуда, оқибат ба натиҷа ва хулосаи муайяне меояд. Дар силсиладостонҳои 

достони “Баҳроми Гӯр”, чуноне ки дида баромадем, масъалаҳои зиёди ҳаётӣ: некию 

накӯкорӣ, ёрӣ ба дармондагон, ҷавонмардию олиҳимматӣ, ҷасурию қаҳрамонӣ нақши 

муҳим дорад. Инчунин, ғайр аз ин мо дар силсиладостонҳои достони “Баҳроми Гӯр” 

инсондӯстию меҳмоннавозиро маҳаки асосӣ дида метавонем. Чунончи аз достони “Баҳроми 

Гӯр бо ламбаки обкаш” бармеояд, меҳмоннавозиву инсондӯстии Ламбак Баҳромро дар 

ҳайрат мегузорад:  

Се рӯз андар ин хона будем шод, 

Зи шоҳони гетӣ гирифтем ёд. 

Ба ҷое бигӯям суханҳои ту, 
Ки равшан шавад з-он дилу рои ту. 

Ки ин мизбони туро бар диҳад, 

Чу афзун кунӣ, тахту афсар диҳад (7, с. 445). 

Фирдавсӣ ба воситаи образи Ламбаки обкаш ба хонанда ҳам инсондӯстӣ ва ҳам 

меҳмоннавозиро талқин мекунад. Фирдасӣ аз забони Баҳром ба хонанда мегӯяд, ки меҳмон 

як неъматест, ки баробари ба хона ворид шуданаш   файзу неъматро ҳамроҳаш меоварад. 

Ламбаки обкаш, ки инсони меҳмоннавозу одамдӯстдор буд, баробари ба хонааш меҳмон 

омадан хеле хурсанд мешавад ва чи неъмате, ки дар хонааш бошад, барои меҳмон фароҳам 

меоварад. Фирдавсӣ поктинатӣ ва инсондӯстии Ламбакро аз забони Баҳром чунин мегӯяд: 

Фирдавсӣ анъанаи шоирони гузаштаро дар ин бобат давом дода, ба мавзӯи панду ҳикмат 

диққати махсус медиҳад ва дар ин миён суханварӣ  ба Фирдавсӣ мерасад, ки каломи ӯ 

каломи ҳикматомез ҷилва мекунад.  Фирдавсӣ, ки худ зодаи халқи ҳикмату донишвар аст 

ва ҳамин бароиши иҷтимои ба ӯ имкон медиҳад, ки аз бӯстони маънавиёти халқи бузургаш 

гулдастаҳо чинад. Шоири бузург кӯшидааст, ки тамоми хусусиятҳои неки нотакрори 

гузаштагонамонро ба нозуктарин ҷузъҳояш ба қалам диҳад ва ҳамин чиз ба Фирдавсӣ 

шароити зиёде фароҳам овард, ки доир ба ин мавзӯъ ақидаҳои худро баён кунад. Ҳангоми 

мутолиаи силсиладостонҳо дар достони “Баҳроми Гӯр”, пеш аз ҳама, суханҳои ҳикматомез 
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ва мисраъҳои саршори пур аз панду ҳикмат ба назар мерасад. Фирдавсӣ маъниҳои панду 

ҳикматомези худро яклухт баён накарда, балки онҳоро дар лаҳзаҳои ҷудогона дар ду-се 

байт ва ё зиёдтар аз он бо суханҳои дилчаспу форам ва ширину таъсирбахш ифода мекунад. 

Ин тарзи дилкаши ифода хоси эҷодиёти Фирдавсӣ мебошад. Фикрҳои панду ахлоқии 

Фирдавсӣ дар тамоми достон дар шакли ҳикматҳои ахлоқӣ, панду насиҳат, нома, гуфтор ва 

ҳикоятҳои пароканда ҷой гирифтааст. Ҳамин чиз ҷолиби диққат аст, ки ҳамаи мисраъҳо 

характери панду ахлоқӣ дошта, аз панду ҳикматҳои хушку холӣ иборат набуда, балки 

воқеа, ҳикояҳои ба он алоқамандро аҳамиятнок, пурра ва фаҳмо кардаанд. Дар достон 

масъалаи ташаккули шахсии инсон, ақлу хирад, дониш, некию бадӣ ва ғайра ҷои намоёнро 

ишғол мекунад. Фирдавсӣ дар қатори дигар достонҳои “Шоҳнома” дар достони “Баҳроми 

Гӯр” низ масъалаи ситоишу хирадро дар ҷои аввал мегузорад. Дар адабиёти форсии 

тоҷикии асрҳои миёна хеле кам шоирест, ки мисли Фирдавсӣ ба ин масъала таваҷҷуҳи 

ҷудогона дошта бошад. Аз ин рӯ, хулосаи мо дар боби мазкур он аст, ки мо қариб ҳамаи 

масъалаҳои дӯстдоштаи Фирдавсиро назар намуда, то қадри имкон барои баррасии мавзӯъ 

кӯшидем.   

Бар-ӯ офарин кард Баҳромшоҳ, 

Ки шодмону хуррам бизӣ солу моҳ (7, с. 445). 

Абулқосим Фирдавсӣ дар “Шоҳнома”-и безаволи хеш, пеш аз ҳама, масъалаи хирад 

ва донишро ба миён гузошта, аҳамияти бениҳоят калон доштани ақлу хирад ва донишро 

дар рафтору кирдори Баҳроми Гӯр баръало нишон медиҳад. Шоири бузург хирадро аз ҳама 

чиз хуб ва аз ҳама сарвату боигарии дунё беҳтар мешуморад. Фирдавсӣ, ки фарзанди 

замони худ буд, аз таъсири дини ислом бетаъсир намондааст, чунки мувофиқи ақидаи ӯ, 

хираду дониш олитарин доди Худо ба ҳисоб меравад: 

Ҳама некӯиҳо зи яздон шинохт, 

Хирад ҷусту бо марди доно бисохт (7, с. 565). 

Ба гуфтаи Фирдавсӣ, хираду дониш одамро тавонову арҷманд, соҳибэҳтирому 

бошараф ва зиндаву ҷовид мегардонад. Тамоми ҳаёти одам бо ғаму андӯҳ, комёбиву 

нокомӣ, саодатмандию бадбахтӣ ба хираду дониш алоқаманд аст. Фирдасӣ хираду 
донишро идоракунандаи инсон мешуморад: 

Хирад, эй пир, дорад бисёр ном, 
Расонад хирад порсоро ба ком. 

Яке меҳр хонад, дигар кас вафо, 

Хирад дур шуд, монад ҷафо, 

Забонваре ростӣ хонадаш, 

Баландахтаре зиракӣ донадаш. 

Гаҳе бурдбору гаҳе ростгор, 

Ки бошад сухан назди ӯ устувор. 
Пароканда ном аст номи хирад, 

Аз андозагон номи ӯ бигзарад. 
Ту чизе мадон, к-аз хирад бартар аст, 

Хирад бар ҳама некӯиҳо сар аст. 

Хирад ҷӯяд огандаро дар ҷаҳон, 

Ки чашми сари мо набинад ҷаҳон (7, с. 574). 

Шоири инсондӯст таҳкурсӣ ва хираду донишро дар ҳақиқату ростӣ, сабру пуртоқатї 

ва дар муносибати хислатҳои накӯи инсонӣ медонад: 
Сари рости дониш ояд нахуст, 

Хунук он к-аз оғоз фарҷом ҷуст (7, с. 382). 

Мувофиқи назари Фирдавсӣ, авалин нишонаи хирад аз қувваи бадӣ ва хислатҳои зишт 
дур будан аст: 

Нахустин нишони хирад он бувад, 

Ки аз бад ҳамасола тарсон бувад (7, с. 586). 



99 
 

Фирдавсӣ талаб мекунад, ки хираду дил ба забон бо ҳам як бошанд ва хирад аз болои 

онҳо ҳукмронӣ намояд. Ҳамон вақт одам аз ғаму андӯҳ ва нохушӣ халос мешавад, ки дилу 

забони вай ба хираду дониш итоат кунад. Фирдасӣ забонро паҳлавон ва хирадро шоҳ 

меҳисобад: 
Хирад бар дили хеш пироя кард, 

Ба ранҷа тан аз мардумӣ моя кард (7, с. 564). 

Шоири бузург тарафдори он касонест, ки ҳамеша аз паи зиёд кардани дониши худ 

ҳастанд. Ба ақидаи Фирдавсӣ, душмани доно аз дӯсти нодон беҳтар аст. Ӯ мартабаи 

донишро баланд бардошта, қадри онҳоеро, ки аз хираду дониш канораҷӯӣ мекунанд, ба 

хоки сари роҳ баробар месозад. Шоир тамоми бузургии одамро дар хираду дониш мебинад: 
Фиристода гуфт, он ки доно бувад, 

Ҳамеша бузургу тавоно бувад. 
Тани марди нодон зи гил хортар, 

Ба ҳар некуви носазорвортар (7, с. 577). 

Шахсияти таърихии Баҳроми Гӯр ба ӯ имконият додааст, ки хираду донишро бештар 

ба подшоҳон талқин намояд, зеро ки тақдири ҳазорҳо одамон аз онҳо вобаста мебошад. 

Подшоҳе, ки соҳиби хираду дониш аст, ба аҳли хираду дониш ба назари эҳтиром менигарад 

ва аз онҳо хоҳони маслиҳату ёрӣ мешавад. 

Фирдасӣ подшоҳонро даъват мекунад, ки ба аҳли хираду дониш дасти ёрӣ дароз 

намуда, эҳтиёҷи моддии онҳоро қонеъ намоянд. Шоир ин маъниро аз забони Баҳроми  
хирадманд чунин ифода мекунад: 

Ҳам аз ганҷи мо бениёзӣ диҳед, 

Хирадмандро сарфарозӣ диҳед (7, с. 566). 

Фирдавсӣ хираду донишро дар ҳаёт дастгиру мададрасон ҳисобида, ҳамаи одамон, 

хусусан, ҷавононро барои аз бар намудани дониш даъват мекунад. Ба ақидаи Фирдавсӣ, бе 

мададу меҳрубонии омӯзгор аз роҳи дониш гузаштан хеле мушкил аст: 

Ба бар гираду дониш омӯзадам. 

Дил аз тирагиҳо бияфрӯзадам (7, с. 377). 

Ба ақидаи Фирдавсӣ шахс бояд аз хираду дониши худ мағруру ҳавобаланд набошад, 

чунин ҳавобаландӣ нишонаи ҷоҳилист. Хираду дониш ба одам хислатҳои нек мебахшад ва 

бе хираду дониш ба иззату эҳтироми умум муваффақ шудан душвор аст. Фирдавсӣ хираду 

донишро аз тамоми мавҷудоти олам боло гузошта, ҳатмӣ будани онро чи ба шоҳу чи ба 

гадо зарур меҳисобад: 

Фузун аз хирад нест андар ҷаҳон, 

Фурӯзандаи кеҳтару меҳтарон 

Ҳар он кас ки, ӯ шод шуд аз хирад, 

Ҷаҳонро ба кирдори бад наспарад. 

Пушаймон нашуд, ҳар кӣ некӣ гузид, 
Ки бад з-оби дониш наёрад мазид (7, с. 585). 

Чи гуна хулоса баровардан мумкин аст, ки Фирдавсӣ дар достони “Баҳроми Гӯр” 

барои ифодаи хираду маънии дониш ва ба мадҳу ситоиши аҳли хирад диққати махсус 

доданаш аз чӣ иборат аст? Ба фикри мо шоири инсондӯст ин корро тасодуфан накрдааст. 
Гап дар он аст, ки замони шоир умуман, шароити феодалии асри миёна ба хираду дониш 

муносибати чандон нек надошт ва ба аҳамияти зарурии он баҳои ғайриқаноатбахш медод. 

Дар замони Фирдавсӣ шахсро на аз рӯи дониш, балки аз рӯи мансабу ҷой ва молу чиз 

бузургу соҳибэҳтиром мешинохтанд. Ҳаёти худи шоир шаҳодати равшани ҳамон 

нобаробариҳост. Хизмати бе шакку шубҳаи Фирдавсӣ дар тасвир намудани одамони 

муқаррари басо бузург мебошад. Фирдавсӣ симои Баҳроми Гӯрро дар силсиладостонҳо дар 

таҳаввули инсонӣ ва ахлоқи тасвир мекунад, ки бо барҳам доштани нуқсҳои хеш ба камоли 

инсонӣ равон аст. Муҳим аз ҳама дар тасвири Фирдавсӣ Баҳром шоҳи одил, тадбирандешу 

хирадгаро ва ҳақталошу раъиятпарвар аст ва маҷмӯӣ хисоли шоҳи ормониро дар худ 

таҷассум  намудааст. Ҳамин нуқтаи волоии қадру қимати инсон, васфи ақлу хирад, 
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ҷавонмардиву ҷасорат, адлу додгустарӣ, ҳиммату саховат, оштинопазирї ба зулму хиёнат 

ва ба ин васила тарбияи инсони орӣ аз иллатҳои нафсониву шаҳвонӣ дар силсиладостони 

“Баҳроми Гӯр”   мақоми аввалиндараҷа дорад ва тавассути достони хеш  ҳакими доно ва 

шоири тавон Абулқосим Фирдавсӣ тавонистааст инсони хокиро аз ҷиҳату қадру манзалат 

мақоми осмонӣ ва рӯҳонӣ бахшида, ҳамрадифу ҳаммақоми фариштагон гардонад. 
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ТАСВИРИ ФАЗИЛАТҲОИ БАҲРОМИ ГӮР ДАР СИЛСИЛАДОСТОНҲОИ  “ПОДШОҲИИ БАҲРОМИ 

ГӮР” ДАР “ШОҲНОМА–И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ 

Достони “Подшоҳии Баҳроми Гӯр” яке аз достонҳои маъруфи “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ба ҳисоб 

меравад, ки дар таркиби он шоир бо таваҷҷуҳ ба тақозои мавзӯъ ва мақсади эҷодӣ нуҳ достони хурдро 

ғунҷонидааст. Мувофиқи тасвири Фирдасӣ, подшоҳии Баҳроми Гӯр 63 сол давом кардааст. Дар ин мақола 

дар бораи тавсифи фазилатҳои Баҳроми Гӯр дар силсиладостонҳои подшоҳии “Баҳроми Гӯр” дар “Шоҳнома” 

–и Абулқосим Фирдавсӣ маълумот дода шудааст.  

Калидвожаҳо: Фирдавсӣ, “Шоҳнома”, Баҳроми Гӯр, силсиладостонҳо, фазилат, адолат, панду ҳикмат.  
 
ОПИСАНИЕ ДОСТОИНСТВ БАХРАМА ГУРА В ЛЕГЕНДАХ «ЦАРСТВОВАНИЕ БАХРАМА ГУРА» В 

«ШАХНАМЕ» - ФИРДОУСИ 
В этой статье автор приводит лучшие качества Бахрома Гура из «Шахнаме». Легенда о «Царствование 

Бахрама Гура» является одной из самых знаменитых легенд в «Шахнаме» Фирдоуси. В ней Фирдоуси собрал 
девять своих рассказов. По словам Фирдоуси правление Бахрома длилось 63 года.   

Ключевые слова: Фирдавси, “Шахнаме”, щедрость, справедливость, мудрость.  
 

DESCRIPTION OF BAHROM GUR`S VIRTUES IN LEGEND “THE REIGN OF BAHRAM GUR” IN 
SHAHNAMEH 

In this article the author gives the best qualities of Bahram Gur. The legend of “The reign of Bahram Gur” is 
one of the famous legends of Ferdowsi`s “Shahnameh”. Ferdowsi collected nine of his stories in this legend. According 
to Ferdowsi Bahrom`s reign lasted 63 years.  

Keywords: Firdavsi, "Shahnameh», generosity, justice, wisdom. 
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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 

 
МОЊИЯТ, ВАЗИФАЊО ВА ИДОРАКУНИИ ФОИДА ДАР КОРХОНА 

 
Рањимов Р. Давлатшоев О.Њ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Дар шароити њозираи низоми иќтисоди бозорї дар Љумњурии Тољикистон таѓйироти 

муњим нисбат ба нишондињандаи фоида доир ба наќши он дар механизми хољагидорї рафта 
истодааст. Чунки афзоиши фоида рушду нумўи ширкат ва таъсири он дар бозорро 
меафзояд, яке аз нишондињандаи асосии иљрои муваффаќонаи вазифаи сохтори идоракунии 
он мебошад. Фоида яке аз категорияњои муњими иќтисоди бозорї ва њадафи аслии сохтори 
тиљоратии дилхоњ ширкат мебошад, зеро даромади софро дар соњаи истењсолоти моддї 
инъикос менамояд. Он на танњо манбаи таъмини талаботи дохилихољагидории корхона, 
балки дар ташаккулёбии захирањои даромади буљетї, ѓайрибуљетї ва фондњои хайриявї 
ањамияти зиёд пайдо мекунад. Фоида њамчун натиљаи фаъолияти хољагидории корхона 
фарќияти байни њаљми умумии даромад ва харољоти истењсол ва фурўши мањсулот бо 
њисобгирии зарарњо аз муомилоти гуногуни хољагидорї мебошад. Идоракунии фоида 
имкон медињад, ки омилњои асосии афзоиши он ва имкониятњои иќтидории корхона муайян 
карда шавад. Фоида њамчун натиљаи нињоии молиявї, нишондињандаи асосї дар низоми 
маќсадњои љории корхона буда, њамчун истилоњи шартї маънои даромади муайян аз 
амалиёти сармоягузорї ё харољот, дар афзоиши иќтидори маљмўии иќтисодии сармоягузор 
дар охири амалиёт (воќеї ё шартї) зоњир мешавад. Моњияти возењи нишондињандаи фоида 
дар он зоњир мешавад, ки ин мафњум ба як ќатор санадњои ќонунгузорї, ки калиди 
пешбурди тиљорат мебошанд, ворид карда шудааст.  Ба даст овардани фоида шарти њатмии 
њадафи соњибкории њар як сохтори хољагидорї мебошад. Фоида (даромаднокї) 
самаранокии идоракуниро арзёбї мекунад; фоида манбаи асосии маблаѓгузории рушди 
иќтисодї ва иљтимої мебошад; фоиданокї њамчун меъёри асосии интихоби лоињањои 
инвеститсионї ва барномањои муносибгардонии харољоти љорию сармоягузории молиявї 
хизмат мекунад. Њамин тариќ, фоида (ва шакли нисбии он - фоиданокї) наќши муњимтарин 
ва пешбарандаро дар механизми нави иќтисодї ва молиявии идоракунии рушди иљтимоию 
иќтисодї ба даст овард. Ин заминаи устувории молиявї ва таъмини даромад барои 
корхонањо, давлат ва ањолї мебошад. Азбаски фоида манбаи рушди истењсолї, илмї-
техникї ва иљтимої мебошад, набудани он корхонаро дар њолати нињоят вазнини молиявї 
ќарор медињад, ки муфлисшавиро истисно намекунад. Моњияти фоида дар функсияњои он 
пурра ифода ёфтааст. Дар адабиёти иќтисодї ихтилофи шумораи вазифањо ва тафсири онњо 
мављуд аст, аммо аксар ваќт инњо фарќ карда мешаванд: 

1. Дар шакли умумигардондашуда фоида натиљањои фаъолияти соњибкориро инъикос 
менамояд ва яке аз нишондињандањои самаранокии он мебошад; 

2. Функсияи њавасмандгардонї ба корхона имкон медињад, ки фоидаро барои рушди 
истењсолот истифода намояд, фаъолияти мењнатии кормандони корхонаро њавасманд созад, 
рушди иљтимоиро таъмин кунад ва ѓ. Аз ин љињат, он манфиати ташкилот ва кормандонро 
ба њам мепайвандад, зеро майли онњоро барои амалисозии фаъолияти самарабахши 
иќтисодї љињати ба даст овардани манфиати бештар дар шакли фоида меафзояд; 

3. Фоида њамчун манбаи маблаѓгузории харољоти давлатї амал мекунад 
(сармоягузории давлатї, барномањои истењсолї, илмї-техникї, иљтимої-фарњангї). 

4. Афзоиши фоида барои худмаблаѓгузорї, такрористењсоли васеъ, њалли масъалањои 
иљтимої ва ќонеъ кардани талаботи моддии коллективњои мењнатї заминаи молиявї 
фароњам меорад. Аз њисоби фоида ўњдадорињои ташкилот дар назди буља, бонкњо ва дигар 
ташкилотњо иљро карда мешаванд. Нишондињандањои фоида дараљаи фаъолнокии корбарї 
ва некўањволии молиявиро тавсиф мекунанд. Фоида сатњи боздењии воситањои авансшуда 
ва даромаднокии сармоягузориро ба дороињо муайян мекунад. 

Проблемањои мазмуни иќтисодї, вазифањо ва моњияти фоида дар зери дидгоњи 
доимии аксари иќтисодчиён мебошад. Тибќи назарияи марксистї, фоида шакли таѓирёфтаи 
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арзиши изофї буда, мењнати изофаи бемузди коргари кирояро, ки дар соњаи истењсолоти 
моддї кор мекунад, ифода менамояд. Дар назарияи неоклассикї муносибати дигар асоснок 
карда мешавад: фоида вобаста аз њосилнокии омилњои истењсолї ташаккул меёбад, њар як 
молик њиссаи худро аз арзиши изофа мувофиќи њудуди њосилнокии сармоя, мењнат, замин, 
фоида, музди мењнат, иљора мегирад. Тањќиќоти сершумор дар мавзўи омўзиши фоидае, ки 
дар бањисобгирии бухгалтерї истифода мегарданд, ба мазмуни иќтисодии он боиси фарќ 
кардани чунин мафњумњо, ба монанди фоидаи «бухгалтерї» ва «иќтисодї» гардидаанд. 
Фоидаи бухгалтерї фоидаро мефањмонад, ки мутобиќи ќоидањои љории бањисобгирии 
бухгалтерї њисоб карда мешавад ва дар њисобот оид ба фоида ва зарар њамчун фарќи байни 
даромад ва харољоти дар давраи њисоботї эътирофшуда нишон дода мешавад. Таърифњои 
фоидаи бухгалтерї ба ду фарзияи асосї замина меёбанд: 

• нигоњдории некўањволї ё аз даст надодани сармоя; 
• самаранокї ё афзоиш додани сармоя. 
Дар таљрибаи љањонї мафњуми нигоњдории некўањволї њамчун мафњуми 

бартаридошта эътироф карда мешавад, ки мувофиќи он фоидаи бухгалтерї афзоиши 
сармояи худї (маблаѓњои аз љониби соњибон гузошташуда) мебошад ва натиљаи бењбудии 
некўањволии ширкат мебошад. Ин мафњумро баъзан мафњуми фоида дар асоси таѓирёбии 
дороињо ва ўњдадорињо низ меноманд. Даромади фурўш ё даромади дигарро танњо дар 
натиљаи афзоиши дороињо ё кам шудани ўњдадорї эътироф кардан мумкин аст ва 
мувофиќан, харољотро наметавон эътироф кард, агар он бо кам шудани дорої ё афзоиши 
ўњдадорињо ба даст наояд. Ба ибораи дигар, фоида афзоиши захирањои иќтисодии корхона 
буда, зарар кам шудани он аст. Мувофиќи консепсияи дуввум, фоида фарќи байни даромаду 
харољот ва ченаки самаранокии идоракунии он мебошад. Фоида натиљаи таќсимоти 
дурусти даромадњо ва харољот барои даврањои њисоботии дахлдор мебошад, ки дар ин 
давраи њисоботї таносуби «кўшишњо» (яъне харољот) ва «дастовардњо» (яъне даромад) -и 
дахлдорро дар назар дорад. Даромад ва харољоти марбут ба даврањои оянда њамчун актив 
ё ўњдадорї эътироф карда мешаванд, новобаста аз он ки чунин дорої ё ўњдадорї воридоти 
воќеии ояндаи захирањои иќтисодиро ифода мекунад. Аз нуќтаи назари иќтисодї, сармояи 
корхона ваќте зиёд мешавад, ки агар фоидае, ки корхона аз истифодаи захирањои 
дарозмуддат мегирад, аз харољоти иќтисодии љалби онњо зиёд бошад (хоњ ќарз бошад ё 
маблаѓњои сањмдорон). Баръакси он низ дуруст аст: агар фоидаи иќтисодии бадастомада аз 
арзиши тахминии "арзиши асосї" камтар бошад, корхона воќеан сармояро аз даст медињад. 
Ин муќаррарот њангоми ќабули ќарорњои сармоягузорї, аз љумла ќарор дар бораи ба даст 
овардани сањмияњои як корхонаи мушаххас, фаъолона истифода мешавад. Хоњиши арзёбии 
самаранокии истифодаи сармоя боиси истифодаи фаъоли нишондињандаи фоидаи иќтисодї 
дар амалияи хориљї гардид. Фоидаи иќтисодї њамчун афзоиши арзиши иќтисодии корхона 
фањмида мешавад. Фоидаи иќтисодї њамчун фарќи байни фоиданокии сармояи 
гузошташуда ва арзиши миёнавазни сармоя муайян карда мешавад, ки имкон медињад, 
фоидаи сармояи гузошташударо бо њадди аќали даромад барои ќонеъ гардонидани 
интизорињои сармоягузорон муќоиса карда шавад. Фоидаи иќтисодиро инчунин метавон 
њамчун фарќи байни даромади софи амалиётї пас аз андоз ва сармояи гузошташуда ба 
зарби миёнавазни арзиши сармоя муайян кард. Идоракунии фоида раванди тањия ва ќабули 
ќарорњои идоракунї оид ба њамаи љанбањои асосии ташаккул, таќсим, истифода ва 
банаќшагирии он дар корхона мебошад. Идоракунии фоида барои муносибгардонии 
сармоягузорї, сармоягузории инноватсионї ва банаќшагирии стратегї муњим аст. Ин ба 
бењтар таќсим кардани захирањои мањдуди ширкат барои таъмини самаранокии 
баландтарин мусоидат мекунад. Њамин тариќ, банаќшагирии фоида унсури системаи 
идоракунии фоида мебошад, ки онро метавон њамчун раванди тањия ва ќабули ќарорњои 
идоракунї оид ба љанбањои асосии марбут ба ташаккул ва харољоти даромади софи 
ташкилот муайян кард. Яке аз равишњо барои банаќшагирии фоида ташаккули буљети 
фоида мебошад, ки одатан дар асоси њисоботи расмии даромадњои пешбинишаванда бо 
пешгўињои дахлдори таѓирёбии нархњо, харољот ва талаботи эњтимолї дар марњилаи буљетї 
тартиб дода мешавад. Љанбаи банаќшагирифтаи буљети фоида ба менељерони њама сатњњо 
имкон медињад, ки эњтиёљоти мављударо ба мавод, таљњизот, ќувваи корї ва манбаъњои 
маблаѓгузорї нишон дињанд ва дар асоси ин маълумот банаќшагирї кунанд. 



103 
 

 
АДАБИЁТ 

1.  Голов Р.С. Экономика и управление на предприятии [Текст]: учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, В. Ю. 
Теплышев, Е. А. Ерохина. – М.: Дашков и К, 2013. – 400 с.  

2. Давлатшоев О.Њ., Њикматов С. Молияи корхонањо [Матн]: Воситаи таълимї / О.Њ. Давлатшоев, 
С.Њикматов. –Душанбе, Матбаа. 2012. – 95 сањ.  

3. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент; теория и практика [Текст]:  – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024 с. 

 
МОЊИЯТ, ВАЗИФАЊО ВА ИДОРАКУНИИ ФОИДА ДАР КОРХОНА 

Дар маќола моњияти фоида, вазифањо ва идоракунии он мавриди тадќиќ ќарор гирифтааст. Фоида яке 
аз категорияњои мураккаби иќтисодї мебошад. Сарчашмањои гирифтани фоидаро омўхта, корхона метавонад 
равиши илмии њалли якчанд проблемањоро тањия созад, ки самаранокї ва масъулияти коллективи мењнатиро 
баланд бардорад ва ба натиљањои нињої бо харољоти камтар ноил гардад. Њангоми  ин мустањкамии њисоби 
тиљоратї дар њамаи звеноњои истењсолоти корхона, дар сатњи њалкунанда, аз идораи фоида ва муайяннамоии 
захирањои махсуси рушди фоидаи њар як субъекти хољагидории алоњида вобаста аст. 

Калидвожањо: фоида, фоидаи иќтисодї, фоидаи бухгалтерї, вазифањои фоида, идоракунии фоида. 
 

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В статье исследуется сущность прибыли, ее функции и управление. Прибыль - одна из самых сложных 

экономических категорий. Изучая источники прибыли, компания может разработать научный подход к 
решению ряда проблем, который повысит эффективность и ответственность персонала и позволит достичь 
конечного результата с меньшими затратами. В то же время эффективность коммерческого расчета на всех 
уровнях производства предприятия, зависит от управления прибылью и выявления специальных ресурсов для 
увеличения прибыли каждого отдельного субъекта хозяйствования. 

Ключевые слова: прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, функции прибыли, 
управление прибылью. 

 
ESSENCE, FUNCTIONS AND PROFIT MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

This article examines the essence of profit, its functions and management. Profit is one of the most difficult 
economic categories. By studying the sources of profit, the company can develop a scientific approach to solving a 
number of problems that will increase the efficiency and responsibility of personnel and will allow you to achieve the 
final result at a lower cost. At the same time, the efficiency of commercial calculation at all levels of production of an 
enterprise depends on profit management and the identification of special resources to increase the profit of each 
individual business entity. 

Keywords: profit, economic profit, accounting profit, profit functions, profit management. 
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МУАММОҲОИ  РУШДИ ҲАМГИРОИИ ИҚТИСОДЇ ДАР ДОИРАИ ИДМ 
 

Рањмонов С  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар қаламрави собиќ Иттиҳоди Шуравӣ ба ҷои ҳамгироии хоҷагї ба таври 

марказонидашуда амалкунанда тадриҷан, хело дарднок ва на ҳамеша самаранок ҷӯстуҷӯи 

шаклҳои ҳамкории мувофиқан (дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ) оғоз ёфтааст. 

Дар назди мамлакатҳои ИДМ вазифаи тартиб додану ба амал баровардани модули нави 

муттаҳидшавии иқтисодӣ истодааст ва он бояд ба манфиатҳои дарозмуддати онҳо ҷавоб 

дода тавонад. Давлатҳои ИДМ аз собиқ ИҶШС як қатор алоқаҳои системавиеро мерос 

гирифтаанд, ки онҳо мамлакатҳоро ба азнавсозии маҷмӯи алоқаҳои хоҷагии байналхалқии 

навъи ҳамгирої водор месозад. Ин ҷо сухан дар бораи системаи ягонаи энергетикӣ, 

системаҳои ягонаи наќлиётӣ, алоқа, телекоммуникатсия, нафту газгузаронҳо, стандартҳо ва 

ғайра меравад. Ҳамаи инҳо фазои иқтисодии нисбатан ҳамгироию бо ҳам вобастабударо ба 



104 
 

вуҷуд меоранд, ки он ҳатто аз натиҷаҳои Иттиҳоди Аврупоӣ бадастоварда беҳтар хоњад 

буд. Аз байнравии фазои ягонаи иқтисодӣ, зиди ҳамгироӣ (дезинтегратсияи) алоқаҳои 

иқтисодӣ дар ҳудуди ИҶШС, бозсозии иқтисодӣ, зиддиятҳои этникӣ, минтақавӣ боиси 

якбора пастшавии нишондиҳандаҳои макроиқтисодї гардиданд. МУД дар ИДМ солҳои 

1991-1995 бо тезӣ кам шуда, соли 1995 57,7%-и соли 1990-ро ташкил дод. Аз даст додани 

бозори анъанавии фурӯш дар мамлакатҳои иттиҳод, рақобати сахт ва амалияи маҳдуди 

савдоии бозори ҷаҳонӣ, инчунин норасогии захираҳои моддию молиявӣ боиси дар ИДМ 

камшавии соҳаҳои пешқадами меҳнатталаби саноат гардиданд. Истеҳсоли маҳсулотҳои 

электротехникӣ, электронӣ, авиатсионӣ, автомобилӣ паст шуда, бозори давлатҳои Иттиҳод 

бо молҳои ширкатҳои ғарб пур шудан гирифтанд. Соли 1995 Президенти Руссия фармонро 

дар бораи «Роҳи стратегии ҳамкории Россия бо давлатҳои иштирокчии ИДМ» имзо намуд, 

ки дар қисмати иқтисодии он гуфта шудааст: «Яке аз роҳхои муҳими устувори ташкили 

ИДМ тадриҷан васеъкунии Иттифоқи гумрукӣ мебошад». Ба сифати шароити муҳимтарин 

ва такмили ҳамкорӣ муътадилгардонии муносибатҳои пардохтӣ-ҳисоботӣ ва, вобаста ба 

ин, тезонидани фаъолияти амалии ташкили иттифоқи пардохтӣ пешниҳод карда шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки дар нақшаи наздикшавӣ, тараққиёти раванди ҳамгироии қувваҳои 

марказшитоб аз марказгурез боло меистад. Ҳолатҳо ва омилҳои иқтисодӣ ва сиёсие 

мавҷуданд, ки боиси халалдоршавии амалиётҳо мегарданд. Омили асосии монеъгароии 

роҳи ҳамгироӣ омили сиёсӣ аст. Амбитсияҳои сиёсӣ ва миллӣ, манфиатҳои субъективии 

доираҳои ҳукмрон имконият намедиҳанд, ки шароитҳои мусоиди иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, 

ахборотӣ ва ғайра ба вуљуд оварда шаванд.Ҳалқаҳои муайянкунандаи наздикшавии 

ҳамгироии макродараҷа, ҳамкорӣ, кооператсияи байни корхонаҳои манфиатдор мебошад 

ва чунин корхонаҳо дар фазои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ҳазорҳоанд. Вале дар ИДМ ин омил 

бартарӣ надорад. Аз он сабаб, ки қарори симои сиёсидошта қабул карда нашудааст ва агар 

қабул шуда бошад ҳам, амал намекунад. Таъсиси механизми ҳамгироӣ вазифаи 

аввалиндараҷа аст, ки он бояд системаи ягонаи молиявӣ, бонкӣ, асъорӣ-пулӣ, дастаи 

созишномаи ҳуқуқии байнидавлатӣ ва институтҳои муайяни фаромиллии сиёсати савдои 

беруна ва иқтисодии дохилӣ танзимкунандаро дарбар гирад. Ба омилҳои симои 

иқтисодидоштаю ба раванди ҳамгирои ҳамроҳӣ накунанда инҳоро мансуб медонанд. Яке 

аз унсурҳои асосии ҳамгирои тадриљан барҳам додани монеаҳои гумрукӣ, ташкили 

корхонаҳои ҳамшарик, шароит барои озодона ҳаракат кардани молу хизмат ва омилҳои 

истеҳсолот мебошад. Вале ҳоло дар қаламрави ИДМ ҳолати баръакс мушоҳида карда 

мешавад, нуқтаҳои гумрукӣ ташкил карда шуда, квотаҳо ҷорӣ карда мешаванд, 

литсензиякунии савдои тарафайн ҷой дорад. Чунин вазъиятро низ чунин сабабҳои 

иқтисодӣ, мисли, ҳаракатҳои гуногунсуръат ба бозор, тафовут дар симои гузаронидани 

ислоҳотҳои иқтисодӣ, гуногун таъмин будан бо ашёи хом ва бо кормандони ихтисосманд 

ба миён овардаанд. Дар ҷумҳуриҳои собиқ Шуравӣ миқёс ва симои либераликунии нарх 

тафовути калон доранд, ки ин боиси кашида гирифтани захираҳо, ҷорикунии монеаҳои 

гумрукӣ мегарданд. Ҳамкориҳои иқтисодӣ дар қаламрави ИДМ бисёрдараҷа буда, дар худ 

аломатҳои унсурҳои аввалини муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ ва ҳам ҳамгироии 

иқтисодиро таҷассум кардаанд. Онҳо то инҷониб дар ҳолати харҷу марҷ боқӣ мемонанд. 

Тавсифи базавии он Принсипи ташкилёбии алоқаҳои нави хоҷагӣ аз нуқтаи назари ба 

мақсадҳои иқтисодӣ мувофиқ будани онҳо барои субъектҳои бозор мебошад. Ин чунин 

маъно дорад, ки иродаи органҳои маъмурӣ дар танзими фаъолияти иқтисодии берунаи 

корхонаҳо то ба дараҷаи камтарин расонида шуда, пешомадҳои устувори алоқаҳои хоҷагӣ 

иҷро карда шаванд. Алоқаи байни корхонаҳо бояд асоси алоқаҳои хоҷагӣ гардад. 

Ҷараёни седараҷагии ҳамгироӣ (алоқаҳои хоҷагии субъектҳои бозор, координатсияҳои ду - 

ва бисёртарафа ва танзими миллӣ) мавҷудияти манфиатҳои иқтисодиро оид ба 

баамалбарории лоиҳаҳои ҳамкориро дар доираи ИДМ тақозо дорад. Агентҳои алоҳидаи 

иқтисодӣ - бо ном микродараҷаи иқтисодӣ аснои қабули қарорҳо аксар мақсади тиҷоратӣ 

доранд. Дар ҳолати баамалбароии лоиҳаҳои махсуси иқтисодии байналхалқӣ, ки онҳо 

координатсияро талаб мекунанд, ҳолати дигар мушоҳида карда мешавад. Ин ҷо 
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тасаввуроти фоиданокии тиҷорат симои дарозмуддатро мегирад. Зеро ба объектҳои калони 

истеҳсолӣ маҳз ҳаминҳо хосанд. Чунин равияҳои майли иқтисодӣ дошта дар дараҷаи аввал 

низ ҷой дошта, дар дараҷаи дуюм, аз ҳам афзалиятноканд. Дар ҷараёни ҳармкориҳои 

ҳамгироии органҳои фаромиллӣ пайдо мешаванд, ки ин ҳолат ба баамалбарории лоиҳаҳои 

калони ба сектори хусусии иқтисодӣ хос набуда вобаста аст. Инҷо шакли натанҳо ҳамкории 

иқтисодӣ, балки ҳамкориҳои сиёсӣ низ пайдо мешавад, яъне иттифоқҳо ва созномаҳои 

байнидавлатӣ таъсис дода мешаванд. 

Пайдоиш ва мавҷудияти чунин манфиатҳо зарурияти пайвасткунии онҳоро дар 

ҷараёни тақсимкунии захираҳои иқтисодии ҷараёни ҳамгироӣ ба миён меорад. Аз тарафи 

дигар, барои қабули қарорҳо дар ҳар се дараҷаи ҳамкорӣ тартиб додани вариантҳои зиёди 

фаъолияти иқтисодии беруна зарур аст. Ҳамин тариқ, дар давраи ҳозираи тараққиёти 

алоқаҳои хоҷагӣ дар байни мамлакатҳои ИДМ сухан дар хусуси на худи ҳамгироӣ, 

аниқтараш реинтегратсияи хоҷагиҳои миллии фасодшуда, балки дар хусуси таъсиси фазои 

ягонаи иқгисодӣ, хоҷагӣ-ҳуқуқӣ, ахборотӣ, ба ибораи дигар, сухан дар бораи майдони 

якхелаи фаъолияти хоҷагии корхонаҳои дар қаламрави ИДМ ҷойгирбуда меравад. 

Якхелагии ин фазои иқтисодиро хусусиятҳои ҳадди ақал будани дараҷаи монеаҳои 

гумрукӣ, асъорию молиявӣ, андозӣ, маблағгузаронӣ, муҳоҷират ва ғайра муайян мекунад. 

Соли 1993 Устави ИДМ қабул карда шуд. Дар ташкилёбию тараққии сохтори ИДМ 

пешравиҳои муайян ба даст оварда шуд. Шартнома оид ба ташкили иттифоқи иқтисодӣ 

(соли 1993) аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Созишнома оид ба ташкили иттифоқи 

пардохтии давлатҳои ИДМ (соли 1994), Созишномаи Иттифоқи гумрукии байни Россия, 

Белоруссия (соли 1995), ки ба он соли 1995 Қазоқистон, соли 1996 Қиргизистон ҳамроҳ 

шуданд, ањамиятноканд. Ғайр аз ин, Бонки байнидавлатии ИДМ ва 

Кумитаи байнидавлатии асъорӣ ташкил карда шуданд. Вале, Созишнома оид ба Иттифоқи 

пардохтӣ дар шароити хеле мураккаб ба амал бароварда шудаанд. Дар ҳақиқат фақат моҳи 

майи соли 1995 дар ин самт, дар муносибатҳои дутарафаи Россия ва Белоруссия, Қазоқистон 

ва Туркманистон, ки оид ба чораҳои таъминкунии ивазшавандагии тарафайни асъорҳои 

миллӣ ва муътадилии қурби онҳо созишнома баста буданд, пешравӣ ба амал омад. Дар 

вохӯрии сардорони давлатҳою ҳукуматҳои ИДМ дар моҳи майи соли 1996 (Маскав) 

масъалаи асосии рӯзнома Нақшаи тараққии ҳамгироии иқтисодӣ дар солҳои 1996-1997 буд. 

Қайд кардан муҳим аст, ки дар соҳаҳои ҳукуматии давлатҳои ИДМ як қатор эйфорияҳо 

(кайфчоқиҳо) оид ба лоиҳаҳои барқароркунии тези алокаҳои вайроншудаи иқтисодӣ дар 

қаламрави собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ва таъсиси системаи ҳамгироии ҷумҳуриҳои нави 

соҳибистиқлол оғоз ёфтаанд. Ин корҳо мақсади умумии мамлакатҳо мебошанд. Вале барои 

ин чӣ қадар вақт лозим буданашро гуфтан амри маҳол аст. Барои ба ин боварӣ ҳосил 

намудан муқоисаи нақшаҳои дурнамои тараққиёти ҳамгироии Иттиҳод дар солҳои 1994-

1996 кифоя аст. Агар, якумин барои чор-панҷ сол тартиб дода шуда бошад, пас дуюмин 

барои ду сол аст. Сухан дар бораи ислоҳотҳои љиддӣ меравад, ки қисми зиёди чораҳои 

андешидашуда, махсусан дар соҳаи ҳамгирои иқтисодӣ, солҳои охир иҷро нашуда монданд. 

Монеаи асосии сари роҳи наздикшавиҳои иқтисодӣ дар ИДМ дар айни замон 

тафовутҳои ҷиддӣ дар давраҳои ислоҳот дар мамлакатҳои алоҳида мебошад, ки онро 

номувофиқӣ ва баъзан, муқобили ҳамдигар будани манфиатҳои иқтисодӣ дар дохили ИДМ 

боис шудааст. Маҳз ҳамин ҳолат имрӯз водор месозад, ки диққати асосӣ ба гармонизатсияи 

тараққии давлатҳои ИДМ, ташкили асосҳои умумии муҳити ҳуқуқӣ барои ҳалли 

проблемаҳои иқтисодӣ нигаронида шаванд. Барои ҳамаи ин вазифаҳо бо иштирокчиёни 

ҷамъомади Маскав нақшаи тараққиёти ҳамгироии Иттиҳод пешниҳод карда шуд, ки дар он 

чунин вазифаҳо нишон дода шудаанд: 

-  қабули Консепсияи тараққии иқтисодии ҳамгироии ИДМ; 

- тартиб додани лоиҳаҳои қонунҳо дар бораи ШФМ, танзими бозори байнидавлатии 

қоғазҳои қимматнок, дар хусуси ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ва қарз; 

- ташкили асосҳои методологияи ягонаи нархгузорӣ ба маҳсулотҳо ва 

хизматрасониҳои монополияҳои табиӣ; 
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- чораҳо оид ба такмил ва васеъкунии Иттифоқи гумрукӣ; 

- коркарди шароитҳои ба Иттифоқи пардохтӣ дохил шудан. 

Проблемаи Иттифоқи пардохтӣ мураккаб гардид. Қарзи ҷумҳуриҳои собиқ ИҶСШ ба 9 

млрд. доллар баробар буд. Ҳалли масъалаҳои қарзӣ ҳоло суст аст. Шоҳиди ҳаққонияти 

давраи ҳозираи ҳамгирої дар ИДМ принсипи ҳархеласуръатии он гардид, ки онро 
президенти Россия дар укази худ сентябри соли 1995 эълон карда буд. 

Дар форуми дуюми иқтисодии байналхалқии Петербург (VII - соли 1997) аз сари нав 

рӯзмарра будани ҳамгироии иқтисодии ИДМ қайд карда шуд. Ба вазъи ҳозираи 

ҳамкориҳои иқтисодии ИДМ баҳо дода, форум қайд намуд, ки ИДМ имрӯз ба «пайдоишоти 

аморфӣ» (бешакл, бесуроб) шабоҳат дорад. Ин фикр ҳам садо дод, ки ибтидои асри XXI 

ИДМ «маркази чоруми иқтисодии ҷаҳон» хоҳад шуд. Умуман, таҳлили вазъи ҳамгироии 

иқтисодӣ дар қаламрави ИДМ нишон медиҳад, ки мушкилиҳо дар ин хусус зиёданд. Солҳои 

охир шароитҳои иқтисодию сиёсии тараққии ҳамгироӣ ҳатто як қатор мураккаб шуданд, 

ки ин ба давомкуниҳои пастшавии истеҳсолот, пурзӯршавии як қатор зиддиятҳои куҳнаю 

пайдоиши нави онҳо дар соҳаи сиёсӣ вобаста аст. Ҳамаи вазъиятҳои номусоид таҳрири 

муносибатҳоро нисбати нияти абсионӣ ва қадамҳои аниқи ба амалбарории онҳо тақозо 

дорад. Таёр намудани Консепсияи эътирофи умуми тараққии ҳамгироии иқтисодӣ хеле 

зарур аст. Дар ҳама ҳолатҳо бояд се вазифаи муҳимтарини мамлакатҳои ҳамгироишаванда 

оид ба тадриҷан ташкилёбии фазои ягонаи ахборотӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ҳал карда шаванд. 

Баробари барпокунии ин фазоҳои ягона дар давраи якуми ташкилёбии муносибатҳои 

иқтисодии байналхалқии навъи ҳамгироӣ ташкилу тараққии минтақаҳои савдои озод, 

иттифоқи гумрукӣ, иттифоқи пардохтӣ, бозори умумии меҳнат, бозори умумии аграрӣ 

асоснок аст. Якҷоя ба ин, минбаъд фазои умимии инвеститсионӣ ва илмӣ-техникӣ, 

системаҳои муттаҳидаи нақлиётию энергетикӣ ва бозори захираҳои энергетикӣ таъсис дода 

мешаванд. Дар ҳамин давра тартибдиҳӣ ва баровардани барномаи ҳама эътироф кардаи 

бозсозии сохторӣ ва азнавкунии технологии иқтисодиёти ИДМ, инчунин барномаҳои 

комплексию созишномаҳо оид ба ҳамкориҳои иҷтимоӣ, экологӣ, тайёркунии 

мутаххассисон ва ғайра зарур аст. Доираи муҳлатии давраи якум -10-15 сол (то соли 2010). 

Дар замони ҳозира ҳамаҷониба васеъкунии алоқаҳои бозории тарафайн дар 

микродараҷа, ташкил намудану васеъкунии фаъолияти гурӯҳҳои молиявӣ-саноатӣ, 

корхонаҳои шарикӣ асоснок аст. 
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МУАММОЊОИ РУШДИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ ДАР ДОИРАИ ИЛМ 

Дар шароити муосир њамгироии иќтисодии байналхалќї чун раванди ба якдигар наздикнамої, 
якљоянамої ва омехташавии низомњои миллии иќтисодии давлатњои љањон баромад мекунад ва барои ба 
раванди ягонаи такрористењсол ворид гаштани онњо оварда мерасонад. Њамин аст, ки њамгироии иќтисодии 
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байналхалќиро яке аз хусусиятњои хоси рушди иќтисодиёти љањон дар шароити муосир арзёбї мекунанд. Дар 
охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI њамгироии иќтисодии байналхалќї њамчун олоти рушди иќтисодиёти 
минтаќавї, ба баландшавии раќобатпазирї дар бозори љањонї, аз тарафи мамалакатњои аъзои гурўњњои 
њамгирої оварда расонидааст. Худи мафњуми њамгирої аз калимаи лотинии «integratio» -  барќароршавї, 
такмилёбї ва «integer»  - пурра гирифта шудааст. Вобаста ба ин, омўзиши масъалаи мазкур барои њар як 
нафари ба соњаи иќтисодиёти байналмилалї таваљљуњкунанда шарти муњим ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: њамгирої, механизм, сохтор, ИДМ, самара, гумрук, фаъолият.  

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ НАУКИ 

В современных условиях международная экономическая интеграция представляет собой процесс 

конвергенции и интеграции национальных экономических систем стран мира и приводит к их интеграции в единый 

процесс воспроизводства. Именно поэтому международная экономическая интеграция считается одной из 

отличительных черт развития мировой экономики в современных условиях. В конце двадцатого века и в начале 

двадцать первого века международная экономическая интеграция как инструмент регионального экономического 

развития привела к повышению конкурентоспособности на мировом рынке стран-членов интеграционной группы. 

Само понятие интеграции происходит от латинского слова «integrationtio» - восстановление, улучшение и «целое 

число». В связи с этим изучение данного вопроса является важным условием для всех, кто интересуется областью 

международной экономики. 

Ключевые слова: интеграция, механизм, структура, СНГ, эффективность, таможня, деятельность. 

 

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC INTEGRATION IN SCIENCE 

In modern conditions, international economic integration is a process of convergence, integration of national economic 

systems of the countries of the world and leads to their integration into a single reproduction process. That is why international 

economic integration is considered one of the distinguishing features of the development of the world economy in modern 

conditions. At the end of the twentieth century and at the beginning of the twenty-first century, international economic 

integration as a tool for regional economic development led to an increase in the competitiveness of the countries-members 

of the integration group in the world market. The very concept of integration comes from the Latin word "integrationtio" - 

restoration, improvement and "whole number". In this regard, the study of this issue is an important condition for anyone 

interested in the field of international economics. 

Keywords: integration, mechanism, structure, CIS, efficiency, customs, activity. 
 

Сведения об авторе: Рахмонов Сомон – Таджикский национальный университет, магистр второго курса 

специальность Глобальная экономика. Телефон: 918 6661008. E-mail: somon@mail.ru  

 

Information about the author: Rakhmonov Somon - Tajik National University, second-year master's student, specialty 

Global Economics. Phone: 918 6661008. E-mail: somon@mail.ru  

 
 

САМТЊОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ СИЁСАТИ МОЛИЯВӢ ДАР 

СОҲАҲОИ ИҶТИМОИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Саидова Д. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити имрўзаи иќтисодиёти љањонї  њадафи асосии давлат, пеш аз њама, 

таъмини рушди босуботи иќтисодї ва тадриљан баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии 
ањолї ба шумор меравад. Дар ин замина истифодабарии самараноки захирањои молиявї, 
самаранокии сиёсати молиявию ќарзї, сарфакорона истифодабарии воситањои буљетї 
барои амалї намудани барномањои давлатї вобаста ба рушди иљтимої-иќтисодии кишвар, 
паст кардани сатњи камбизоатии ањолї, баландбардории сатњи иљтимої-мадании ањолї, 
ташаккул ва такмили техникаю технология дар миќёси давлат заминаи муњим ба шумор 
меравад. Дар натиљаи  рушду равнаќ ёфтани кишвар талаботњои ањолии дар он 
зиндагикунанда низ зиёд мегарданд. Дар ин радиф вазифа ва ўњдадорињои давлат оид ба 
ќонеъ ва таъмин намудани ин талаботњо зиёд мегардад. Ќонеъгардонї ва таъминнамоии ин 
вазифа ва  ўњдадорињоро давлат тавассути тавассути воситањои молиявии худ амалї 
мегардонад. Мањз воситањои молиявии давлат метавонад боиси рушд намудани соњањои 
алоњидаи иќтисодї, инчунин ќонеъ гардонии талаботњои ањолї  гардад. Ба роњ мондани 
барномањои муњими давлатї ба монанди таъмини рушди иќтисодї-иљтимоии кишвар, паст 
кардани сатњи камбизоатии ањолї, баланд бардоштани дараљаи иљтимої – мадании ањолї, 
инкишоф ва такмили техникаю технологияи муосир дар мамлакат, расидан ба њадафњои 
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стратегии истиќлолияти энергетикї, наќлиётї, озуќаворї ва дигар чорабинињои давлатї ба 
ташаккулёбии воситањои молиявии давлатї њампайвастагии зич доранд. Пеш аз њама бояд 
ќайд намуд, ки захирањои молиявї – ин маљмўи воситањои пулии иќтисодиёт мебошад, ки 
метавонад пурра барои фаъолияти молиявї ва иљрои амалиётњои молиявї аз љониби 
маќомотњои њокимияти давлатї, њокимияти худидоракунии мањаллї ва субъектњои 
хољагидорї истифода мегардад.   

Муаммои рушди иќтисод ва некўањволї дар замони муосир яке аз 
муњимтарин љабњањои иќтисоди кишварњо дониста мешавад. Агар аз натиљаи дастовардњои 
тамаддуни муосир истода гузарем, албатта инкишофи љомеъа ва рушди иќтисод ба њама 
доираи њаёти љомеавї хос мебошад. Рушди иќтисод бештар тавсифи умумии натиљаи 
фаъолияти хољагидориро инъикос намуда, аз ин рў аз болоравии воќеии сатњ ва сифати 
зиндагии ањолии кишвар шањодат дињад, иљтимоиёт инкишофи иќтисодро њавасманд 
намуда, њамзамон мафњумест, ки доираи васеи муносибатњои љамъиятиро фаро мегирад. 
Дар умум, иљтимоиёт њаматарафа аз муносибатњои љомеавї барояд, вай амиќтар аз 
иќтисодиёт дида бештар мазмуни олии љомеаро ифода мекунад. Вале таѓйиротњои зиёд ва 
назаррас дар сатњи инкишофи ќуввањои истењсолї тањавулли љомеъаро омили пешбаранда 
намудаанд. Илми иќтисодї – ин масъалањоро тањќиќ намуда, муќаррар намуд, ки рушди 
иќтисод њамчун натиљаи намоёни људонашаванда тараќќиёти ќуввањои истењсолии љомеа 
баромад карда, бояд ба дигаргуншавии як ќатор ќонуниятњо, ки сатњи њаракати љомеъаро 
ба роњи инкишоф муайян менамояд, оварад. Табиист, ки дар ин кўшиш њаракати њатто ба 
њам алоќаманд ва гусастаи халќу кишварњо на њамеша пешрафти якхелаи баланди 
иќтисодии кишварњои ба њам наздикро таъмин менамояд. Ин љо аз шабењият дида 
эњтимолияти бештари гуногунї ва тавофут зоњир мешавад. Ин вазъият мувофиќан тадќиќи 
амиќи њаракати кишвар ва халќњоро дар роњи инкишоф таќозо намуда, дар навбати худ 
имконият медињад, ки роњњои гуногуни 
пешрафт ва манбањои рушди иќтисод ошкор карда шаванд. 
Ќайд кардан зарур аст, ки Тољикистон дар њайти собиќ Иттињоди Шуравї ќарор дошт, аз 
ин рў самти инкишофи он бо радифи дигар кишварњо собиќ Шуравї вобастагии зиёд дошт. 
Баъд аз барњамхўрии Иттињоди Шуравї ва ба даст овардани истиќлолият иќтисоди 
Тољикистон аз комплекси ягонаи хољагии халќи шуравї људо шуд. Дар ин њолат њаракати 
болоравандаи иќтисоди мо дар давоми ќариб 29 соли истиќлолият бевосита аз муайян 
намудани ќонуниятњои њаракат, ошкор намудани омилњои рушди иќтисод имкониятњои 
инкишофи љомеъа ва истифодабарии амалии онњо вобаста аст. Рушди иќтисоди њар як 
кишвар, миллат танњо хусусиятњои ба худ хос дорад. Аз ин љо дарёфт ва муќаррар намудани 
ин самтњо ва дар асоси онњо коркарди стратегияи иќтисодї вазифаи муњими њам илми 
иќтисодї ва њам иќтисоди амалї мебошад. Давраи гузариш ба муносибатњои иќтисоди 
бозорї муњимияти ин масъаларо боз њам боло бардошт. Дар вазъияти имрўзаи иќтисод дар 
љумњурї интихоби самтњои афзалиятнок табиист, ки имконият медињад захирањои зарурї 
барои пурра намудани буља пайдо карда шавад. Вале агар ба соњаи иљтимоиёт эътибор дода 
нашавад, аз он љумла људо намудани маблаѓњо барои илм, аз нав тайёр намудани 
мутахассисон ва бозомўзии кадрњо, маориф, тандурустї ва њимояи иљтимоии ањолї, ки 
бевосита ба њадафи рушди иќтисод мусоидат намуда, аз дигар тараф вазъияте ба амал 
меояд, ки боиси монеъаи рушди иќтисод мегардад. Зеро боздењи омилњои иљтимої њамон 
лањзагї набуда, танњо илм, тандурустї, ихтисосмандї, маълумотнокї ва давомнокии њаёт, 
яъне дар маљмўъ сифати зиндагї вазъи имрўзаи миллат ва давлатро инъикос менамояд. 
Имрўз Тољикистон замони аз њама вазнин ва љараёни мутобиќшавї аз иќтисоди наќшавї 
ба низоми иќтисодиро гузашта ба давраи сифатан нав – ислоњоти амиќи иќтисоди бозорї 
истодааст. Љараёни дигаргуншавии низоми идоракунии давлатї (институтї) давом ёфта, 
зерсохтори бозорї ба вуљуд оварда шуда истодааст. Мављудияти низоми самараноки 
ислоњоти иќтисодї метавонад роњи њадафњои инкишофи болоравии «сатњ» ва «сифати 
зиндагї»-и ањолї, ба вуљуд овардани низоми самараноки маориф ва сохтори тандурустї, 
илм, фарњангро васеъ намояд. Гузаронидани ислоњоти иќтисодї дар шароити муосир 
маълум аст, ки зуњуроти њамљояест, ки њамаи тарафњои инкишофи муосирро дар бар 
гирифта, аз ин љо бисёр омила њам мебошад. Омили маълумотнокї моњиятан ибтидо ва 
шарти бештари муайянкунандаи инкишофи иќтисодї, афзункунандаи самараи он, 
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тезонидани прогрессии илмї – техникї, баланд бардоштани сифати мањсулот ва ѓайра 
мебошад. Таъсири илми пешрафта ва технологї дар шароити иќтисоди бозорї омили 
натанњо муайянкунанда, балки њалкунанда аст. Тавлиди мањсулоти раќобатпазир бе 
истифодаи технологияи муосир ѓайриимкон аст. Дар солњои охир њукумати љумњурї дар 
њаќиќат дарк менамояд, ки мављудияти низоми самарадењи тањсилот ва иќтидори илмї – 
техникї воридшавиро ба фазои њамгироии тањсилоти љањонї ва илмї – технологї, инчунин 
таъмини тайёр намудани мутахассисони сифатан баланд, аз он љумла кормандони њавзаи 
идоракунї (менељерон), технологњо, муњандисон ва ѓайра мебошад. Рушди иќтисод 
нишондињандаи љамъбастии инкишофи љомеъаи инсонист. Вай таѓйиротњои њам моддї ва 
њам тарафњои иљтимоии осудањолиро дар роњи мураккаби тањаввули инсоният ифода 
менамояд. Иќтисодчиён бењуда љавоби сарчашмањои рушди иќтисодро – яке дар замин ва 
захирањои табиї, дигаре дар масрафи мењнати табодулёфта, сеюмин дар илм ва технология, 
чорумин дар ангезии иљтимоии инсоният пайдо накардаанд. Вале моњияти њамаи онњо як 
аст, яъне оќилона истифодабарии захирањои мањдуди мављуда ва харољоти ками онњо - 
таъмини истењсоли миќдори зиёд ва сифати бењтарини мол ва хадамот, агар соддатар баён 
намоем – таълими дараљаи баланди «сатњ» ва «сифати зиндагї» мебошад. Рушди иќтисод 
истењсолот, таќсимот, истеъмолот ва андўхтро бо як љузъи умумї пайваста менамояд. Вай 
аз оќилона истифодабарии захирањои мањдуд дар миќёси њар як кишвари алоњида ва 
њамчунин љомеъаи љањонї барои расидан ба маќсади некуањволии њар як фард ва дар умум 
љомеъа шањодат медињад. Худи љараёни «рушди иќтисод» чун дунё куњан аст. Вай бо 
раванди тањаввули табиат муќоисашаванда мебошад. Ин раванд аз доираи сатњи мањдуд 
баромада то сатњи љањонї афзуд. Мањсули љараёни рушди иќтисодро дар он љое маќсаднок 
истифода менамояд, ки зуњурот, омил ва оќибатњои он ба эътибор гирифта шудаанд. Рушди 
иќтисод – зуњуроти њамеша бисёрљабњаю мураккаб мебошад. Њамаи ин омилњое, ки ба 
тарафи коњиш ёфтани ин таъсир мерасонад чун мањдудият ё монеъшаванда ва зуњуротњое, 
ки ба пешравии инкишофи љомеъа меоранд, омили мусоидаткунанда дониста мешаванд. 
Натиљаи рушди иќтисод ин некўањволист, ки дар бораи ин мафњум истода мегузарем. 
Некўањволї – тавсифи иљтимоию иќтисодии шароити зиндагї ва 
ќонеъгардонии талаботи ањолї мебошад. Аз рўи тавсифи Созмони Милали Муттањид 
(СММ) некўањволї низоми якчанд љузъњо мебошад, аз он љумла шароити демографї, 
хўрокворї, либос, манбаъњои истеъмолї ва андўхт, шароити мењнат, машѓулият, ташкили 
мењнат, маълумотнокї, аз он љумла саводнокї, манзил, таъминоти иљтимої, озодии инсон 
мебошад. Барои муќоисаи байналмилалии сатњи зиндагї (некўањволї) СММ «шохиси 
инкишофи инсониро», ки табдили даромади миллиро ба њар нафар ањолї, дарозумрї ва 
маълумотнокиро истифода менамоянд. Љузъи муњими некўањволї сатњ ва тафовути 
даромади ањолї мебошад. Дар умум, сатњи даромад – натиљаи инкишофи иќтисоди кишвар 
ва мављудияти захирањои табиист. Тафовути даромад дар зери таъсири омилњои иќтисодї, 
демографї ва иљтимої ба амал омада, бо таносуби 10 фисади сатњи таъминбудаи бештари 
моддї ва 10 фисади сатњи камтар таъминбудаи моддии гурўњњои ањолї (заробии дањї 
(детсиллї) андоза карда мешавад. Яке аз хусусияти муњими некўањволї дараљаи 
мувофиќати даромадњои пулї бо њадди аќали рўзгузаронист. Њамин тавр, дар 
Декларатсияи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандон (ќисми 2, моддаи 26) дар назар дошта 
шудааст, ки «нафаќа, кўмакпулї ва дигар намудњои ёрии иљтимої бояд сатњи зиндагие, ки 
аз њадди аќали 
рўзгузаронї, ки бо ќонун муайян карда шуданд, таъмин намояд». Њадди аќали рўзгузаронї 
– ин нишондињандаи њаљм ва таркиби истеъмоли неъматњои муњими моддї ва 
хизматрасонии сатњи њадди аќали кифоятист, ки шароити њолати фаъоли љисмонии ањолиро 
таъмин менамояд. Буљаи њадди аќали рўзгузаронї бањои арзиши маљмўи њадди аќали 
рўзгузаронии моддї ва инчунин харољоти андоз ва маблаѓњои њатмиро дохил менамояд. 
Њолати омўзиши некўањволї муаммои камтаъминї – оќибати андозаи пасти даромадњо, 
камтахассусї, машѓулият надоштан, мављудияти 
нафаќахўрон ва ѓайра, - бисёр љиддї мебошад. Некўањволї дар ќатори даромад ва истеъмол 
шароити мењнат ва маишат, њаљм ва таркиби ваќти корї ва озоди ваќт, сатњи фарњангї ва 
маълумотнокї, тандурустї, демографї ва вазъияти демографию экологиро дар бар 
мегирад. Дар бисёр кишварњои низоми иќтисоди бозорї ќисмати зиёди харољоти маориф, 
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тандурустї, хизматрасонии иљтимої аз њисоби манбаъњои коллективї маблаѓгузорї карда 
мешавад. Ба некўањволї тавваруми пулї, ки даромадро коњиш медињад оќибати бад 
меорад. Ин оќибати манфї ба воситаи сиёсати индексетсияи даромадњо бартараф карда 
мешавад. Дар саддаи ХХI аён шуд, ки дар раванди рушди иќтисод таѓйиротњои куллї ба 
амал омаданд. Кишварњои пешрафтаи љањон боз њам зиёдтар барои расидан ба ин маќсад 
натанњо аз ќуввањои «худодод»-и табиї, инчунин иќтидори зењнї ва техникиро, ки дар 
давраи тараќќиёти худ андўхтаанд, равон мекунанд. Вале усули муњим он ин андоза ва 
сарчашмаи асосии ин тараќќиёт аќли инсонї боќї мемонад. Дар таърихи инсоният ќувваи 
њаракатдињанда њамеша дониш, ѓоя ва мењнати аќлї меистад. Дар адабиёти муосири 
иќтисодї як чанд равияњои фањмиши рушди иќтисод мављуд аст. Дар бисёр асарњои 
муосири назарияи иќтисод вайро њамчун нишондињандаи афзоиши рушди некуањволї 
(сатњи зиндагї) ва ё афзоиши даромади миллї ба њар як нафар ањолї нисбат медињанд [2. 
с.45-47; 5. с. 380; 4. с. 1008]. Дар солњои охир иќтисодчиён мафњуми рушди иќтисодро аз 
нуќтаи назари 
на танњо миќдорї, балки сифатї њам тањќиќ менамоянд. Ба аќидањои сифати рушди иќтисод 
муаммои њифзи инсон ва муњити атрофии вай ворид шудаанд. Дар Паёми Пешвои миллат, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 20.01.2016 омадааст, ки «…дастёбї ба сатњу сифати 
шоистаи зиндагї барои сокинон аз ќабили масъалањои аввалиндараљае мебошанд, ки 
љињати иљрои онњо 
бояд тамоми сохтору маќомоти давлатї ва ањли љомеа якљоя ва ањлона азму талош 
намоянд» [1]. Вобаста аз мавќеи муњими рушди иќтисод њамаи муаллифон онро аз рўи 
аломатњои гуногун гурўњбандї менамоянд. Вале асосе, ки њамаи иќтисодчиёни муњаќќиќ 
њамаќидаанд њадафи расидан ба рушди иќтисод ба хотири инсон, ќонеъ гардонидани 
талаботи моддї ва маънавии вай, пурзуршавии асосњои ахлоќї дар инкишофи љомеъа 
мебошад. Рушди иќтисод сифати зиндагии ањолиро таъмин намуда, дар навбати худ 
нишондињандаи баланди «сифати зиндагї» боиси расидан ба рушди иќтисоди миллист ва ё 
ду тарафи як муаммо мебошанд. 
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САМТҲОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВИИ СОҲАҲОИ ИҶТИМОИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар мақола самтҳои асосӣ, ҳолат, муаммоҳо ва дурнамои  мукаммалгардонии сиёсати молиявӣ дар 

соҳаҳои иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон  мавриди таҳлил ќарор дода шудааст. Ҳамзамон, нақш ва мақоми 

таъминоти молиявии амалишавии барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии соњањаои иќтисодиёт нишон дода 
шудаст. Дар ин маќола оид ба зуњуроти гуногунљабња ва мураккаб рушди иќтисодро дида баромада, нисбати 
нишондињандаи «сифати зиндагї», ки некўањволии љомеаро дар назар дорад камтар истода гузаштем. Вале 
набояд фаромўш кард, ки рушди иќтисод сифати зиндагии ањолиро таъмин намуда, дар навбати худ 
нишондињандаи баланди «сифати зиндагї» боиси расидан ба рушди иќтисоди миллист ва ё ду тарафи як 
муаммо мебошанд. 

Калидвожаҳо: самаранокӣ, захираҳои молиявӣ, маблағҳои буҷетӣ, захираҳо, тамоюлҳо. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются основные направления совершенствования финансового обеспечения 
развития социальных отраслей Республики Таджикистан. Вместе с тем, показана роль и значение финансового 
обеспечения реализации программ социально-экономического развития отраслей экономики. В данной статье 
рассматриваются экономическое развитие на разрозненном и сложном проявлениях, переходя в меньшей 
степени к индикатору «качество жизни», который подразумевает благосостояние общества. Однако нельзя 
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забывать, что развитие экономики обеспечивает качество жизни населения, в свою очередь высокие 
показатели «качества жизни» приводят к достижению национального экономического роста. 

Ключевые слова: эффективность, финансовое резервы, бюджетные ресурсы, резервы, тенденции. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF 
SOCIAL SECTORS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses the main directions of improving the financial support for the development of social 
sectors of the Republic of Tajikistan. At the same time, the role and importance of financial support for the 
implementation of programs for the socio-economic development of economic sectors is shown. This article examines 
economic development in a fragmented and complex way, moving to a lesser extent to the indicator "quality of life", 
which implies the well-being of society. However, we must not forget that the development of the economy ensures 
the quality of life of the population, in turn, high indicators of "quality of life" lead to the achievement of national 
economic growth. 
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ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ - ЊАМЧУН  ШАКЛИ 
ЊАВАСМАНДКУНИИ СОДИРОТ 

 
Сафаров А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љалби сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ва истифодаи 
онњо бо ёрии барќарорсозии иќтидори истењсолии мамлакат, амалї  намудани ислоњотњои  
иќтисодї  ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ин талаби замон мебошад. Чунки бе 
љалби сармояи хориљї дар вазъияти норасоии захирањои дохилии молиявї тараќќиёти 
минбаъдаи иќтисодиёти мамлакат номумкин мебошад. Дар давоми солњои истиќлолият  
дар  Љумњурии Тољикистон барои љалби сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёт заминаи 
муайяни меъёрию-њуќуќї ташкил карда шудааст.  Дар ин давра ќонун «Дар бораи  
инвеститсияњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон»,  ќонун «Дар бораи  фаъолияти  
берунии  иќтисодї  дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар  ќонунњою  меъёрњои њуќуќї    
ќабул карда шудаанд, ки онњо   њимояи  њуќуќи моликият ва манфиати сармоягузорони 
хориљї ва иштирокчиёни  фаъолияти  иќтисодии  беруниро новобаста  аз шакли  моликият  
таъмин  мекунанд ва заминаи њуќуќии мустањкамро барои интегратсияи иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон  ба низоми  хољагии  љањонї   ташкил мекунанд.   Ќонун   «Дар  бораи  
хусусигардонии  моликияти  давлатї»  бошад иштироки сармоягузорони хориљиро дар 
хусусигардонии  иќтисодиёти миллї њавасманд мекунад. Сармоягузорони  хориљї  
метавонанд  фаъолияти  худро дар  њудуди  Љумњурии   Тољикистон бо роњњои  зерин амалї  
гардонад: 

- ташкил  кардани  корхонањое,  ки пурра мансуби  сармоягузорони  хориљї  мебошанд;  
- гирифтани  њуќуќи  истифодаи  замин ва дигар захирањои  табиї,  инчунин  њуќуќњои 

моликиятдорї,  мустаќилона ё бо иштироки  шахсони њуќуќї ва шањрвандони   Љумњурии 
Тољикистон;  

- харид  кардани  моликият  аз љумла  сањмияњо ва дигар ќоѓазњои ќиматнок; 
- иштироки њиссавї  дар корхонањо ва ташкилотњо дар якљоягї  бо шахсони  њуќуќї   

ва воќеии   Љумњурии Тољикистон;  
- бастани  шартномањо  ба шахсони њуќуќї ва шањрвандони  Љумњурии Тољикистон, 

ки дигар шаклњои амалигардонии  сармоягузорињои  хориљиро  пешбинї мекунанд. 
Ќайд намудан  зарур  аст,   ки  дар  њоли  њозира  заминаи  њуќуќии  љумњурї  ба 

сармоягузорон  кафолатњои  њаќиќиро аз азхудкунї,  милликунонї  ва дигар чорањои  
маљбурї  интиќоли озоди  дивидендњо  ба хориља  дар асъори  озод мубаддалшаванда;  
истифодаи  воситањои  дар суратњисобњо буда дар асъори  миллї  барои харидани  асъори 
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хориљї  ва фурўши асъор ба ивази асъори  миллї;  кафолати  дањсола  барои заминаи  
њуќуќие,  ки  њангоми баќайдгирии  корхонаи муштарак  љой дошт,  агар ќонунгузории  
минбаъдаи љумњурї  шароитњои  сармоягузоронро  вайрон кунад; њуќуќи мустаќилона  
муќарраркунии  нарх  ба мањсулоти  истењсолкардашуда;  муайянкунии  тартиботи  фурўш 
ва  интихоби  тањвилкунандагон  пешнињод  мекунад.   Инчунин,  дар Љумњурии Тољикистон  
дигар имтиёзњо  барои сармоягузорони  хориљї пешбинї  карда шудаанд,  ки  њавасмандии  
љалби сармояи хориљиро  таъмин хоњанд кард. Дар рафти тањлил намудани вазъияти 
њавасмандкунии љалби сармоягузорињои хориљии иќтисодиёти Тољикистон сухан кунем, 
гуфтан мумкин  аст, ки кушодашавии  бозори  Љумњурии Тољикистон  на фаќат   ба 
тараќќиёти робитањои  берунї  дар соњаи тиљорат, балки сармоягузорињои хориљї мусоидат 
намуд. Сармоягузорони  хориљї  ба гузориши  сармояи  худ ба иќтисодиёти љумњурї шурўъ 
намуданд, ки онњо бартариятан дар шакли сармоягузорињои мустаќими хориљї бо роњи  
созмон додани  корхонањои муштарак амалї карда мешаванд. Рушди  сармоягузорињои  
мустаќим  ба иќтисодиёти Тољикистон далели мусбї   мебошад. Онњо  дар фарќият  аз 
сармоягузорињои портфелї ва ѓайра,  ки онњо  мўњлатнок,  баргарданда ва воситањои  пулии  
пардохтї  мебошанд,   нисбатан зиёдтар  бо  тараќќиёти сектори  њаќиќии  иќтисодиёт, 
технологияњои пешќадам  ва истифодаи  методњои  муосири  менељемент ва  маркетинг  
робита доранд. Дар баробари ин онњо  ба ташаккулёбии ќарзи  берунии Тољикистон  
намеоваранд. Барои маълумоти пурратар гирифтан нисбати сармоягузорињои мустаќими 
хориљї  тањлили сохтори љуѓрофї  ва соњавии онњо зарур мебошад. Сохтори љуѓрофии 
сармоягузорињои мустаќими хориљї  хеле гуногуншакл мебошад.  Дар ќатори шарикони 
Љумњурии Тољикистон дар самти сармоягузорињои мустаќими хориљї,  чї  мамлакатњои 
хориљї  дур ва чї  мамлакатњои њамсоя хусусан шарикон аз рўи интегратсияи давлатњои 
мустаќил дучор мешаванд. Зиёда аз 30 мамлакти љањон дар раванди амалисозии 
сармоягузорињои мустаќими хориљї  дар мамлакти мо иштирок мекунанд. Тарафи дигари 
муњими раванди љалби сармоягузорињои мустаќими хориљї ба иќтисодиёти мамлакат ин 
сохтори соњавии сармоягузорињо мебошад. Умуман дар ин самт таѓйиротњои љиддї дар 
солњои охир ба амал наомаданд. Мувофиќи тањлилњои аз тарафи мутахссисони ватанї 
гузаронидашуда дар ин самт тамоюлњои зерин љой доранд; 

1. Њаракат аз соњањои истихрољ ба соњањои коркард; 
2. Инвесторњои хориљї дар шароити иќлими номусоиди сармоягузорї ба соњањои 

сармоягузориаш кўтоњмуддат ва зудхарољотбароранда майл доранд. Дар  њолати мањдуд 
будани бозори дохилї дараљаи «истифодаи» соњањо,  ки тамом мегарданд,  инвесторонї  
хориљї  сармояи худро ба дигар соњањо равона месозанд. Яъне,  онњо ба он корхонањои 
амалкунанда ва муфлисшудаи мамлакат сармоягузорї  менамоянд,   ки дигар инвесторњо 
њоло ба онњо даст назадаанд.  

Љалби бомуваффақона ва татбиќи босамари сармоягузориҳои хориљї танҳо бо роњи 
фазои мусоид ва устувори сармоягузорї имконпазир буда, љузъњои муњими он устувории 
сиёсї, шароити мусоид барои рушди иќтисодї, инчунин мављудияти асосњои њуќуќї-

меъёрї, ки манфиатњои шахсї ва љамъиятиро ба ҳисоб гирифтаанд, мебошад. Чї хеле ки 
маълум аст, сармоягузори хориљї - давлати хориљї, шахси њуќуќии хориљї, ташкилоти 
хориљї бе таъсиси шахси њуќуќї, шањрванди хориљї, инчунин ташкилоти байналмилалї, 
ки дар Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории кишвар будубош мекунанд ва худро 
сармоягузорї менамояд, њисобида мешавад. Ба аќидаи Љ. Швартсенберг сармоягузорињои 
хориљї ќарзњои миёнамуњлат ва дарозмуњлате номида мешаванд, ки барои воридоти 
дастгоњ ва хизмат, њамчунин амволи гуногуни дигар аз он љумла тамоми њуќуќ ва 
манфиатњои мустаќим ва ѓайри мустаќиме, ки шахс берун аз кишвар дорост, таъин 
гардидааст. Дар тањлили љалби сармоягузории хориљї љолибнокии сармоягузории 
иќтисодиёти кишварро низ ба назар гирифтан зарур аст. Љолибнокии сармоягузорї - 
мављудияти шароити муайяне, ки ба афзалияти сармоягузор дар интихоби объекти 
сармоягузорї таъсир мерасонад. Барои муайян кардани мавќеи Љумњурии Тољикистон дар 
самти љалби сармоягузории хориљї дар дањ соли охир љадвали зеринро тањлил мекунем 
(љадв. 10). 

 
 Љадвали 10. 
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Њиссаи давлатњои љањон дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон (миллион доллари 
ИМА) 

 

№
 

б
/ Кишварњо Солњои 

2007-2018 
Њиссаи 

давлатњо дар 
њаљми умумии 
сармоягузорй 

1
. 

Љумњурии Халќии Хитой 2 580,5 27,5 
2

. 
Федератсияи Россия 1595,6 17,0 

3
. 

Ќазоќистон 568,0 6,1 
4

. 
Британия Кабир 645,2 7,0 

5
. 

Иёлоти Мутањиддаи Амрико 678,8 7,3 
6

. 
Филиппин 455,6 4,9 

7
. 

Эрон 281,7 3,0 
8

. 
Озарбойљон 241,9 2,6 

9
. 

Люксембург 262,7 2,8 
1

0. 
Кипр 208,6 2,3 

1
1. 

Олмон 175,1 1,9 
1

2. 
Аморати Муттањидаи Араб 200,5 2,1 

1
3. 

Дигар давлатњо 1457,7 15,6 
 Њамагї сармоягузорињо 

 
9351,9 100 

Манбаъ: Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 
Тољикистон 

Чи тавре аз маълумоти љадвали 10 дида мешавад, дар давоми солњои 2007-2018 ба 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон беш аз 61 кишвари љањон сармоягузорї намудаанд. Дар 
байни онњо њиссаи Љумњурии Халќии Хитой нисбатан зиёд буда – 2 580,5 млн. долл. ИМА 
ва ё 27,9%-и сармоягузорињои хориљиро ташкил медињад. Тањлил нишон дод, ки маблаѓи 
лоињањои ќарзии Љумњурии Халќии Хитой ба соњањои алоќа, сохтмон, хизматрасонии 
молиявї, омўзиши геологї, истихрољи маъдан, васлу насби таљњизоти технологї, саноат, 
сохтмон ва дигар намуди хизматрасонї равона гардидааст. Дар ин самт њиссаи 
Федератсияи Расия нисбат ба дигар давлатњо назаррас аст. Њаљми сармоягузорињои он ба 
иќтисоди љумњурї беш аз 1 595,6 млн. долл. ИМА ва ё 17,2% сармоягузориро ташкил 
медињад. Бояд ёдовар шуд, ки аз љониби Федератсияи Россия асосан ба соњањои сохтмон, 
алоќа, омўзиши геологї, хизматрасонии молиявї, тандурустї, саноат, савдо, энергетика, 
туризм ва дигар намуди хизматрасонї сармоягузорї карда шудааст. Ќайд кардан ба маврид 
аст, ки кишварњои дигар низ дар ин давра ба иќтисоди љумњурї сармоягузорї намудаанд, 
аммо њиссаи онњо нисбатан камтар аст. Мисол, Ќазоќистон 568,0 млн. долл. ИМА – 6,1% 
(хизматрасонии молиявї, омўзиши геологї, истихрољ, саноат ва савдо), Британия Кабир – 
645,2 млн. долл. ИМА – 7,0% (омўзиши геологї, истихрољ, сохтмон, хизматрасонии 
молиявї, истихрољи ангишт, саноат ва савдо), Иёлоти Муттањидаи Амрико – 678,8 млн. 
долл. ИМА – 7,3% (алоќа, хизматрасонии молиявї, маориф, кишоварзї, тандурустї, 
обтаъминкунї ва соњилмустањкамкунї, сохтмон, омўзиши геологї ва истихрољ, саноат), 
Филиппин – 455,6 млн. долл. ИМА – 4,9% (кишоварзї, сохтмони роњ, хизматрасонї, васлу 
насби таљњизоти технологї, хизматрасонии молиявї, идоракунии давлатї, тандурустї ва 
маориф), Эрон – 281,7 млн. долл. ИМА – 3,0% (саноат, сохтмон, хизматрасонии молиявї, 
савдо), Озарбойљон – 241,9 млн. долл. ИМА – 2,6% (хизматрасонии молиявї), Люксембург 
– 262,7 млн. долл. ИМА - 2,8% (хизматрасонии молиявї), Кипр – 208,6 млн. долл. ИМА – 
2,3% (сохтмон, туризм ва савдо), Олмон – 175,1 млн. долл. ИМА - 1,9% (хизматрасонии 
молиявї, васлу насби таљњизоти технологї), Аморати Мутањидаи Араб - 200,5 млн. долл. 
ИМА - 2,1% (хизматрасонии молиявї, омузиши геологї ва истихрољ, саноат ва савдо) ва 
дигар давлатњо - 1457,7 млн. долл. ИМА - 15,7% мебошад. Агар бо кўмаки сармоягузорињои 
хориљї мо ба пешбурди ин вазифањо муваффаќ шавем, ин барои эљоди иќтисоди муосир 
сањми назаррас хоњад буд. Барои дар оянда бењтар намудани љалби сармоягузорињои 
хориљї ба соњањои иќтисоди мамлакат чунин пешнињод дорем:  

- таъмини рушди устувории соњањои афзалиятнок бо роњи имтиёзњо ва дастгирии 
давлатї; 

 - тањияи лоињањои афзалиятнок, ки тањким ва густариши иќтидори содиротии 
кишварро таъмин менамояд;  
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- ташкили шароити баробар барои сармоягузорони дохилї ва хориљї;  
- мукаммалгардонии механизми њимояи њуќуќии сармоягузорони хориљї;  
- бењтар намудани фазои сармоягузории љумњурї љињати љалби сармояи хориљї. 
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ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ - ЊАМЧУН ШАКЛИ ЊАВАСМАНДКУНИИ СОДИРОТ 

Дар шароити муосир њавасмандкунии содирот яке аз ќисматњои муњмитарини сиёсати тиљоратии 
мамлакат ба шумор меравад. Њавасмандкунии содирот пеш аз њама гузаронидани сиёсати фаъоли тиљоратии 
беруниро талаб мекунад. Дар бешатри адабиётњои ба иќтисодиёти байналхалќї  бахшидашуда ќайд карда 
мешавад,   ки сиёсати њавасмандгардонии содирот мувофиќи ќоида фаќат доираи сиёсати тиљорати дар 
шароитњои муайяни иљтимої-иќтисодї   ва сиёсї   мебошад. 

Калидвожањо: сармягузорї, маблаѓгузорї, тиљорат, сиёсат, содирот, воридот,њавасмандкунї 

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ – КАК ФОРМА ЭКСПОРТНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 
В современных условиях продвижение экспорта - одна из важнейших составляющих торговой политики 

страны. Стимулирование экспорта требует, прежде всего, активной внешнеторговой политики, в основном 
для стран с развивающимися рынками. В большей части литературы по международной экономике говорится, 
что политика стимулирования экспорта, как правило, является лишь сферой торговой политики в 
определенных социально-экономических и политических условиях. 

Ключевые слова: инвестиции, торговля, политика, экспорт, импорт, стимулирование. 
 

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT - AS A FORM OF EXPORT PROMOTION 
In modern conditions, export promotion is one of the most important components of the country's trade policy. 

Export promotion requires, first of all, an active foreign trade policy, mainly for countries with emerging markets. 
Much of the literature on international economics states that export promotion policies tend to be only an area of 
trade policy in specific socio-economic and political contexts. 

Keywords: investment, trade, politics, export, import, incentives. 
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САРМОЯИ  ИНСОНЇ ВА МАБЛАЃГУЗОРЇ БА ОН ЊАМЧУН ОМИЛИ БАЛАНД 
БАРДОШТАНИ ЊАМКОРИИ ИЛМИЮ ТЕХНИКЇ 

 
Сафиев А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Зери мафњуми  сармояи инсонї солимї, донишу малака, таљрибаи доштаи инсон 
фањмида мешавад, ки ба маќсади гирифтани фоида дар раванди истењсолот истифода 
мегардад [1,110]. Маблаггузорї ба сармояи инсонї – ин маблаггузорї барои маориф, 
тандурустї ва андухти нерўи истењсолї ба њисоб рафта метавонад. Аз ин рў, дар шароити 
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иќтисодиёти бозорї истифодаи хизмат расонињои иљтимої шарти муњими таъмин кунандаи 
истењсолот, андухт ва амалигар донии сармояи инсонї мебошад. Аз рўи методологияи 
пешнињоднамудаи Бонки љањонї оид ба бањодињии сарвати миллї, њиссаи сармояи инсонї 
соли 1994 ба њисоби миёна дар минтаќањои љањон, ки ба он 22 давлат ворид гардида буданд, 
64% сарвати миллиро ташкил дод. Ин нишондињанда аз он шањодат медињад, ки дар 
шароити муосир омили асосии истењсолот ин андухти илму дониш, таљриба, малакаю 
мањорат, солимї ва дигар тавсифдињандањои сифати зиндагии ањолї мебошад, ки барои ни 
гоњдории онњо њамасола дар љањон таќрибан 1520 трилион доллари ИМА сарф мегардад 
[1,97]. Тараќќиёти давлатњои абарќудрати љањон аввал ба ташаккулёбии иќтисодиёти 
баъдисаноатї ва баъдан ба иќтисоди навиќтисодиёти илм, навоварї, низоми иттилоотии 
глобалї, иќтисодиёти мењнати аќлонї, технологияи нав ва бизнеси технологии венчурї 
оварда расонд. Асоси иќтисоди навро андухти сармояи инсонї ташкил медињад, ки омили 
асосии рушди иљтимої  иќтисодии љамъияти муосир ба њисоб меравад. Дар адабиёти 
иќтисодї таърифњои гуногуни сармояи инсонї мављуданд. Консепсияи сармояи инсонї аз 
љониби тањлилгарони хориљї ба монади У. Боуэн, Л. Туроу, Т. Шульц, Ф. Махлуп мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Онњо зери мафњуми сармояи инсонї маљмўи сифатњои 
соњибкасбии коргарро мефањмиданд. Капелюшников Р.И. зери мафњуми сармояи инсонї 
«дониш, мањорат ва ќобилияти инсонро мефањмад, ки барои рушди ќувваи истењсолии вай 
мусоидат менамояд» [1,130].  

Ба аќидаи мо камбудии ин таъриф оид ба маънидодкунии сармояи инсонї дар он 
зоњир мегардад, ки танњо бо номбаркунии унсурњои таркибии он љамбаст гардида, мазмуну 
моњият ва наќши онњоро дар раванди мукаммалгардонии истењсолоти љамъиятї нишон 
надодааст. Дастоварди бузурги афкори иќтисодии муосир тадќиќоти калонтарини Беккер 
Г. «Сармояи инсонї» (Вескег G. Human Capital. N.Y., 1964) гардид, гарчанде сањми асосиро 
барои мардумисозии мафњуми сармояи инсонї Т.Шултс гузошта буд. Коркарди асосњои 
микроиќтисодии ин назария дар тадќиќоти фундаменталии Беккер Г. ифода ёфта буданд. 
Тамсилаи дар он ташаккулёфта барои тамоми тадќиќотњои оянда дар ин самт њамчун асос 
ба њисоб меравад. Вай чунин мешуморид, ки сармояи инсонї ин захираи дониш, мањорат ва 
њавасмандии доштаи њар нафар мебошад. Маблаѓгузорї ба он метавонад маблаѓгузорї ба 
маориф, андухти таљрибаи истењсолї, њифзи солимї, зудњаракатии географї, љустуљуи 
маълумот ба њисоб равад. Нуќтаи асосї барои Беккер дарки њолате буд, ки дар њолати 
гузоштани маблаѓњои худ ба тайёрї ва гирифтани маълумотнокии хонандагон ва 
волидайни онњо худро озод эњсос менамоянд ва фоидаю харољотро муќоиса менамоянд. Ба 
аќидаи Г.Беккер « ташаккулёбии сармояи инсонї аз њисоби маблаггузорї ба инсон амалї 
мегардад, ки ба онњо мумкин аст омўзиши омода кардан дар истењсолот, харољотњо барои 
тандурустї, муњољират ва љустуљўи маълумот оид ба нархњо ва даромадњо дохил намуд» [1, 
130]. Таърифи мазкур имкон медињад, ки сармояи инсониро ба сармояи маърифатї, солимї, 
тайёрии касбї дар истењсолот (такмили ихтисос, таљрибаи истењсолї, мањорат) доштани 
иттилооти барои иќтисод зарур (оид ба нархњо ва даромадњо), муњољират (зудњаракатии 
ањолї), њавасмандгардонии фаъолияти иќтисодї људо намоем.Чунин гуруњбандии сармояи 
инсонї ба аќидаи мо дар њолати муайяннамоии наќши функсионалии соњањои доираи 
хизматрасонї дар раванди истењсолот зарур мебошад. Дар ин њол раванди 
боњамалоќамандии субъекти хизматрасон ва фармоишгари хизмат ба вуљуд меояд, ки дар 
натиљаи он расонидан ва истеъмоли хизмат сурат мегирад. Ин аќида дар таърифи 
пешнињоднамудаи сармояи инсонї аз љониби Ильинский И.В. исботи худро меёбад, ки 
чунин аст: «сармояи инсонї маљмўи муносибатњои иќтисодиеро ифода менамояд, ки дар ра 
ванди истењсолоти љамъиятї байни субъектњои он оид ба ташаккул, рушд ва 
мукаммалгардонии мањорати инсон ба вуљуд меоянд» [1,45].  Бо назардошти дигаргун 
гаштани шакли хољагии халќ ва пешрафти он дар натиљаи пайдошавии шароити нави 
хољагидорї, ки андухти унсурњои сарвати ѓайриашёї (дастовардњои илмї, афзоиши сатњи 
маълу мотнокии ањолї ва гайра) дар рафти истењсолоти љамъиятї ањамияти муњим пайдо 
менамояд. Дар шароити имрўза таърифи пешнињоднамудаи М.М. Критский муњимият 
пайдо менамояд, ки чунин мешуморад: «асоси сармояи инсониро њаракати субъекти 
иќтисодї њамчун ќувваи нави прогресси љамъиятї, њамчун фардикунонии мењнати бевосита 
ва фаъолияти интеллектуалї ташкил медињад» [1,45]. Дар шароити муосир омили асосии 
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истењсолот натанњо андухти неъматњои моддї ва хизматњо, балки андухти маълумотнокї, 
таљриба, мањорат, солимї, сатњи рушди љисмонї ва дигар унсурњои сармояи инсонї ба 
њисоб мераванд.  

Таърифи нисбатан амиќи сармояи инсонї ба аќидаи мо дар њошияи ин роњу равиш аз 
љониби А.И.,Добринин, С.А.Дятлов ва Сиренова Е.Д., ташаккул дода шудааст. Онњо зери 
мафњуми сармояи инсонї дар натиљаи маблаггузорї ва андухти захираи саломатї, дониш, 
мањорат, ќобилият, мотиватсияи ташаккулёфтаро мефањманд, ки дар ин ё он соњаи 
истењсолоти љамъиятї маќсаднок истифода мегардад, барои афзоиши њосилнокии мењнат 
ва самаранокии истењсолот мусоидат намуда, ба афзоиши даромади худи одам таъсир 
мерасонад» [1,25]. Тамоми таърифњои дар боло овардашуда дар инсон мављуд будани чунин 
сифатњоро муайян менамояд, ки ба сифати субъекти хариду фурўш баромад менамоянд ва 
сарчашмаи даромади инсон мебошанд. Аз инљост, ки дар илми иќтисодї сармояи инсонї 
ќобилияти иштирок намудани одамонро дар раванди истењсолоти љамъиятї ифода 
менамояд. Ин донишу малака ва мањорат мебошад, ки ба афзоиши њосилнокии мењнати 
фард мусоидат менамояд, ки аз тарафи фардњо тавассути маблаѓгузорї ба маълумотнокї, 
бењдошти солимии худ ва дигар фаъолиятњо ташаккул дода мешавад.  Ба сармояи инсонї 
маблаѓгузорї намуда, одамон даромади имрўзаашонро барои афзун намудан дар оянда 
мегузоранд. Дар њолати мазкур мањз соњаи хизматрасонињои иљтимої объекти асосии 
равона намудани маблаггузорї бо маќсади мукаммалгардонии сармояи инсонї ба њисоб 
меравад. Нишондињандањои самаранокии ингуна маблаггузорињо дар вобастагии 
бевоситаи сатњи тараќќиёти соњањои хизматрасонињои иљтимої ќарор доранд, ки 
ќобилияти таъминнамоии афзоиши даромадро дар оянда ва афзоиши самаранокии 
истењсолоти љамъиятиро доранд. Масъалаи истењсоли сармояи инсонї дар адабиёти 
иќтисодї  тез-тез тањлил карда мешавад. Табиатан инсон дар навбати аввал худ барандаи 
як ќатор ќобилият ва хусусиятњои модарзодї мебо шад ва баъдан сифатњои андухташуда. 
Аз рўи наќши иќтисодияшон онњоро ба захирањои табиї ва сармояи љисмонї муќоиса 
намудан мумкин аст. Чунки инсон дар шакли ибтидоии худ њамчун захирањои табиї ягон 
самараи иќтисодї намеорад, аммо баъди харољотњои муайян ва тайёрии муайян сармояи 
инсонї ташаккул меёбад, ки ќобилияти даромад оварданро дорад. Раванди ташкили 
ќобилияти истењсолии инсонро тавассути маблаггузорї ба равандњои хосаи фаъолияти 
фард истењсоли сармояи инсонї номидан мумкин аст. Њамзамон, маблаѓгузорињо 
метавонанд духела, яъне њамчун гузоштани воситањои молиявї ва њамчун шакли фаъолияти 
муайян баррасї гарданд. Дар шакли умум ба маблаггузории сармояи инсонї тамоми 
маблаѓгузорињоро ба инсон њам дар шакли пулї ва дигар шаклњо фањмидан мумкин аст, ки 
хусусияти маќсаднок доранд, яъне ба афзоиши њосилнокии мењнат мусоидат намуда, ба 
афзоиши даромади одам кумак мекунанд. Аз дигар тараф чунин шаклњои асосии фаъолият 
ба монанди маориф, тайёрии касбї, бењдошти саломатї, афзоиши захираи иттилоот  ин 
фаъолияти маблаѓгузории афзункунандаи сармояи инсонї мебошанд. Аз њамаи самти 
афзалиятноки маблаѓугзорї ба сармояи инсонї ин маблаѓгузорї ба тандурустї ва маориф 
мебошад. 

Дар шароити муосир аллакай мусаллам аст, ки таќдири ояндаи натанњо шахси 
алоњида, балки ин ё он давлат аз сатњи маълумотнокї (маориф) ва њолати солимии ањолї 
вобаста мебошад. Аз рўи як ќатор маълумотњо ва бањодињии мављудбуда дар давлатњои 
тараќќикарда 60%и даромади миллї аз њисоби дониш ва маълумотнокии љамъият сурат 
мегирад. Байни унсурњои сармояи инсонї ба монади маориф ва тандурустї алоќамандии 
зич вуљуд дорад. Барои инсони солим омўзиш ва кор кардан нисбатан осонтар мебошад.  
Инчунин, инсони соњибмаълумот ба саломатии худ бештар таваљљуњ зоњир менамояд. Ягон 
одам агар надонад, ки омўзиш ва кор барояш дар њаќиќат зарур аст ва фоидаовар аст, ба 
омўзиш ва кор машѓул намешавад. Маблаѓњо барои баландбардории такмили ихтисос ва 
ќобилияти коргар равона карда шаванд, чунки ин харољотњо ба монанди харољот барои 
дастгоњњо бо даромади зиёд дар оянда рўйпўш мегарданд. Хусусияти маблаѓгузорї ба 
сармояи инсонї аз он иборат аст, ки боздењи онњо бевосита аз давомнокии умри барандааш 
вобаста мебошад. Ин шакли сармоя ба фарсоиши љисмонї ва маънавї дучор мегардад ва 
њамзамон имконияти андухт ва афзоишро доро мебошад. Маълумоти умумї ва махсус 
сифати маълумотнокии одамро бењтар намуда, сатњ ва захираи дониши инсонро афзун 
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намуда, њаљм ва сифати сармояи инсониро афзун менамоянд. Маблаѓгузорї ба маълумоти 
олї ба ташаккулёбии мутахассисон, мењнати баландихтисос мусоидат менамояд, ки ба 
суръати рушди иќтисодї таъсири назаррас мерасонанд. Сармояи инсонии маънавї ва 
марифатї  ин маљмўи ќобилияти интелектуалї, мањорату малака, сифати маънавиёт, 
касбият мебошад, ки истифода шуда истодаанд ё дар раванди фаъолияти мењнатї истифода 
мегар данд. Сатњи тараќќиёти сармояи инсонии маърифатї ва маънавї аз сатњи тараќќиёти 
чунин соњањо ба монади маориф, илм, фарњанг ва санъат вобаста мебошад.  

Сатњи тараќќиёти соњањои он бевосита ба њосилнокии мењнати коргар ва 
мукаммалгардонии ќобилияти мењнатии коргар таъсир мерасонад. 
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САРМОЯИ ИНСОНЇ ВА МАБЛАЃГУЗОРЇ БА ОН ЊАМЧУН ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

ЊАМКОРИИ ИЛМИЮ ТЕХНИКЇ 
Дар шароити густариш ёфтани алоќањои байнисоњавї, яъне алоќамандии бахши илм ва истењсолот, ки 

дар аксари мамлакатњои љањон ин раванд назаррас мебошад, омўзиш ва дарк намудани таљрибаи онњо барои 
мо шарти муњим ва сариваќтї  мањсуб меёбад. Ташкили минтаќањои озоди инкишофи илмї-техникї њамчун 
элементи таркибии инфрасохтори фаъолияти иноватсионї ба шумор рафта, дар асоси моделњои 
таќвиятбахши ин раванд амалї карда мешавад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки њаёти имрўзаи инсониятро бе 
табодули ахборотї ва татбиќи дастовардњои илмї дар истењсолот тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Њаминро 
ба инобат гирифта, дар кулли мамлакатњои пешрафта њамоњангосозии фаъолияти соњањои илмї ва истењсолї 
ривољу равнаќ дода мешавад. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, маблаѓгузорї, содирот, воридот, тиљорат, иќтидор. 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ВЛОЖЕНИЯ В НЕГО КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВО 

В контексте развития межотраслевых отношений, то есть взаимозависимости науки и производства, что 
имеет большое значение для многих стран мира, изучение и понимание их опыта является для нас важным и 
своевременным условием. Создание свободных зон научно-технического развития является неотъемлемой 
частью инфраструктуры инновационной деятельности и основывается на усиливающих моделях этого 
процесса. Следует отметить, что современную жизнь человека невозможно представить без обмена 
информацией и применения научных достижений в производстве. С учетом этого во всех развитых странах 
будет развиваться координация научной и производственной деятельности. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, экспорт, импорт, торговля, потенциал. 
 

HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN IT AS A FACTOR FOR THE EXPANSION OF SCIENTIFIC 
AND TECHNOLOGICAL COOPERATION 

In the context of the development of intersectoral relations, ie the interdependence of science and industry, 
which is significant in many countries around the world, the study and understanding of their experience is an 
important and timely condition for us. Establishment of free zones of scientific and technical development is an 
integral part of the infrastructure of innovative activity and is based on the strengthening models of this process. It 
should be noted that it is impossible to imagine modern human life without the exchange of information and the 
application of scientific achievements in production. With this in mind, coordination of scientific and industrial 
activities will be developed in all developed countries. 

Keywords: human capital, investment, exports, imports, trade, capacity. 
 

Сведения об авторе: Сафиев Абубакр – Таджикский национальный университет, магистр второго курса 
мировой экономики. Телефон: 918744456. Электронная почта - abu2020@mail.ru 
 

http://www.president.tj/Паём
mailto:abu2020@mail.ru


118 
 

Information about the author: Safiev Abubakr – Tajik National University, second-year master's student in World 
Economy. Phone: 918744456. E-mail - abu2020@mail.ru 
 
 

ДИПЛОМАТИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Умаров А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дипломатияи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондани робитаҳои 

мутақобилан судманди иқтисодӣ бо кишварҳои ҷаҳон ва истифодаи онҳо барои рушди 

устувори иқтисодиёт бо назардошти шароити табиӣ, демографӣ, меҳнатӣ ва шароити 

дигари кишвар равона шудааст. Дар сиёсати хориҷии  Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати 

"Дарҳои боз" дар соли 2002 самаранокии худро нишон дод. Ин сиёсат дар солҳои 

истиқлолият нишон дод, ки барқарор намудани муносибатҳои дӯстона ва мутақобилан 

судманд бо кишварҳои гуногуни ҷаҳон ва созмонҳою институтҳои сиёсию иқтисодии 

ҷаҳони муосир ба таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ 

мусоидат мекунад. Сиёсати  “дарҳои боз” ба рушди кишвар, таъмини амнияти миллӣ 

оварда расонид  ва имкон дод, ки дар арсаи байналмилалӣ Тоҷикистон мавқеъи худро 

нишон диҳад [16, с.1]. Идомаи ин сиёсат, ки муносибатҳои башардустонаи Тоҷикистонро бо 

тамоми миллатҳо ва кишварҳои ҷаҳон, ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

бо тамоми шарикони минтақавӣ ва байналмилалиро дар назар дорад, дар давраи гузариши 

кунунӣ барои ҷаҳони муосир дар сатҳи баландтарин ҷавобгӯ буда, манфиатҳои давлатӣ ва 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳимоя менамояд. Натиҷаи муҳими ин иқдом вуруди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо аз 2 марти соли 2013 мебошад. 

Узвият дар ин ташкилотро ба таври қонунӣ метавон дастоварди муҳими сиёсати кишвар 

арзёбӣ кард. Тоҷикистон ба як иштирокчии комилҳуқуқи ҳамкориҳои байналмилалии 

иқтисодӣ табдил ёфт ва ба иқтисодиёти муосири ҷаҳонӣ ворид гардид. Дар айни замон, 

Тоҷикистон яке аз иштирокчиёни фаъоли ин созмони бонуфуз ба шумор меравад ва дар 

доираи талаботҳои худ ҳамкориҳои иқтисодиро бо кишварҳои узв тавсеа ва рушд медиҳад. 

Дар шароити ҷаҳонишавии босуръати замони муосир ва мунтазам баланд шудани 

нақши мушкилотҳои иқтисодӣ дар сиёсати байналмилалӣ, татбиқи самараноки 

дипломатияи иқтисодӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ ва давлатӣ яке аз самтҳои 

афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон  ба ҳисоб меравад. Ҳадафи дипломатияи 

иқтисодии Тоҷикистон ташаккули иқтисодиёти самаранок тавассути ҷалби сармояи 

хориҷӣ, ҳамгироии иқтисоди минтақавӣ ва байналмилалӣ, инчунин таъмини амнияти 

иқтисодии кишвар мебошад. Тоҷикистон субъекти фаъоли ҳамкориҳои минтақавӣ ва 

ҷаҳонӣ буда, дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ саҳми назаррас дорад. То имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ 

4 ташаббуси ҷониби Тоҷикистонро ҷонибдорӣ намудааст, аз ҷумла: 2003 - Соли 

байналмилалии оби тоза, 2005-2015 - Даҳсолаи байналмилалии амал "Об барои ҳаёт", 2013 

- Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, Даҳсолаи байналмилалии амал "Об барои 

рушди устувор, 2018-2028". Дар шароити тағирёбии иқлим, вақте ки масъалаи ҳифзи муҳти 

зист ва захираҳои оби тозаи нӯшокӣ барои сокинони сайёра ба як мушкили асосӣ табдил 

ёфтааст, Тоҷикистон дар ин самт ҳамчун як ташаббускор ва пешво дар арсаи ҷаҳон шинохта 

шудааст. Дар бораи ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон дар доираи татбиқи самарабахши 

сиёсати хориҷӣ сухан ронда, бояд қайд кард, ки пешниҳодҳо ва ӯҳдадориҳои кишвари мо 

танҳо бо масъалаҳои марбут ба об маҳдуд нестанд [5, с.150-154]. Имрўзҳо ба дипломатияи 

иқтисодӣ аҳамияти калон дода шуда, дар консепсияи нави сиёсати хориҷии Тоҷикистон  он  

дар пункти алоҳида таъкид шудааст. Бо мақсади пешбурди манфиатҳои иқтисодӣ, 

Президенти кишвар муҳтарам Эмомлаӣ Раҳмон бо гурӯҳҳои соҳибкорон ва 

сармоягузорони кишварҳои гуногун ҳамеша мулоқотҳои судманд ба анҷом  мерасонад. 
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Ҳамин тариқ, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли 30 соли Истиқлолияти давлатӣ дар 

пешбурди сиёсати хориҷӣ ва мустаҳкам намудани ҷойгоҳи худ дар арсаи ҷаҳонӣ натиҷаҳои 

назаррасро ба даст овард, ки ин аз хизматҳои бузурги Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Вусъат ва таҳкими 

муносибатҳо бо кишварҳо ва ташкилотҳои ҷаҳон мутобиқи манфиатҳои миллӣ ва шарикӣ 

асоси сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Кишвари мо дар асоси сиёсати 

"Дарҳои боз" робитаҳои бисёрҷонибаро бо тамоми давлатҳо ва ташкилотҳое, ки 

манфиатҳои миллии моро эҳтиром мекунанд, густариш додааст ва дурнамои чунин 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд, ки ҳадафи башардӯстона доранд идома дорад. Дар 

давраи соҳибистиқлолӣ дипломатияи тоҷик ба муваффақиятҳои бузург ноил гардида, 

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як кишвари посдори сулҳ ва ташаббускори 

ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ шинохта шудааст. 

Дипломатияи иқтисодии Тоҷикистон бо кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай 

(СҲШ) 

Дар партави рӯйдодҳои солҳои охир мо шоҳиди афзоиши нақши Созмони ҳамкории 

Шанхай дар ташкили ҳамкорӣ дар фазои муносибатҳои байналмилалӣ  мебошем. 

Натиҷаҳои назарраси ин ташкилоти бонуфуз дар соҳаи амният, таҳкими ҳамкориҳои 

гуногунҷабҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарии миёни иштирокчиёни он бараъло дида 

мешавад. Аз сабабе, ки мушкилоти ҷаҳони муосир мураккаб ва ба ҳам алоқаманд 

мебошанд, хусусияти ҳамкории кишварҳои аъзои созмон, амалӣ гардонидани чораҳои 

зарурӣ ва таъмини  соҳаҳои иқтисодӣ, молиявӣ, энергетикӣ ва амнияти озуқаворӣ дар 

доираи СҲШ мебошад. Ба туфайли ҳамкории зич дар доираи СҲШ рушди 

нишондиҳандаҳои иқтисодии кишварҳои СҲШ, афзоиши доимии ММД, баланд гаштани  

ҳаҷми сармоягузорӣ ба иқтисоди кишварҳои СҲШ ба назар мерасад. Барои Тоҷикистон 

шомил шудан ба СҲШ бо кушодани самтҳои нав, дар соҳаи ҳамкориҳои иқтисодӣ 

алоқаманд аст. Бо кӯмаки қарздиҳии имтиёзноки Фонди Рушди СҲШ дар Тоҷикистон 

роҳҳо таъмир карда шуда, системаҳои баландшиддати барқӣ ба Шимол ва Ҷануб сохта 
шуданд. 

Ҳамкорӣ бо Федератсияи Россия. Тоҷикистон ва Руссияро таърихан анъанаи 

чандинасраи наздик ҳамкорӣ ва дӯстии халқҳо, фарогирии амиқи фарҳангҳо ба ҳам 

мепайвандад. Русия яке аз аввалинҳо шуда истиқлолият ва соҳибихтиёрии Тоҷикистонро 

эътироф кард. Асос барои  муқаррар намудани муносибатҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Федератсияи Россия дар шароити рушди мустақил Протокол  дар бораи муносибатҳои 

дипломатӣ байни ду давлат, 8 апрели соли 1992 дар Душанбе ба имзо расидааст[1, с. 1-2]. 
Тоҷикистон ва Россия аз ҳама бештар масъалаҳои консептуалии сиёсати байналмилалӣ, 

минтақавӣ ва ҳамгироиро ҷонибдорӣ мекунанд. Дар баробари ин, ба масъалаҳои муассир 

ҳамкорӣ дар доираи чунин ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ба монанди СММ, 

САҲА, ИДМ, СҲШ, ЕВРАЗЭС, СПАД  аҳамияти махсус дода мешавад [7, с. 8-10]. Нақши 

калидӣ дар рушд ва таҳкими иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ ҳамкорӣ ба Комиссияи 

байниҳукумати дар бораи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистону Россия тааллуқ 

дорад. Россия шарики асосии тиҷорию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳисоб рафта,  

ҳиссаи Федератсияи Россия дар тавозуни савдои ҷумҳурӣ ба беш аз 20% мерасад. Яке аз 

самтҳои муҳими ҳамкориҳои иқтисодии Россия ва Тоҷикистон, ки ҳам ба иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам ба ҳамгироӣ таъсир мерасонад, бешубҳа, сармоягузории 

мустақими Россия ба соҳаҳои иқтисодиёти Тоҷикистон, ба монанди энергетика, 

истеҳсолоти саноатӣ, истихроҷи маъдан, саноати металлургӣ ва сохтмон, нақлиёти 

ҳавопаймоӣ ва роҳи оҳан, соҳаи технологияҳои баланд, кишоварзӣ ва ғайра мебошанд. 

Ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии халқииЧин. Дар рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии Тоҷикистон 

нақши муҳимро муносибат бо Ҷумҳурии халқии Чин мебозад. Кушодани алоқаи мустақими 

роҳи автомобилгард байни Тоҷикистон ва Чин, инчунин оғози татбиқи барномаи калони 

қарздиҳӣ  Пекин барои иқтисодиёи Тоҷикистон натанҳо ба якбора афзоиши миқёси савдо 

оварда расонид, балки ба бахши  воқеии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон такони ҷиддӣ 
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бахшид. Чин бо истифодаи барномаи қарздиҳӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон фаъолона 

шурӯъ кард. Қарзҳои имтиёзноки Чин барои баъзе лоиҳаҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ 

дошта дар Тоҷикистон  заминаи асосиро ташкил медиҳанд. Дар ин робита, имрӯз ҶХЧ 

бузургтарин қарздиҳандаи Тоҷикистон ба шумор меравад. Маблағҳои қарзиро Пекин, чун 

қоида, тавассути бонки содироти-воридотии ҶХЧ дар ширкатҳои чинӣ дар Тоҷикистон бо 

ҷалби таҷҳизот ва қувваи кории худ ҷудо мекунад. Дар натиҷа, ҷумҳурии мо аксаран ягон 

ҷойи кори нав ё рушди технологияро ба даст намеорад. Аз ин рӯ, сарфи назар аз сохтмонҳое, 

ки ширкатҳои чинӣ анҷом медиҳанд, шумораи муҳоҷирати муҳоҷирони тоҷикро ба Россия 

кам намекунад. Бо мақсади боз ҳам васеъ кардани ҳамкориҳои иқтисодӣ бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Чин ният дорад, ки сиёсати қарздиҳиро ба иқтисодиёти кишвар идома диҳад 

[9, с. 1-2]. Тақрибан 70% гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ба кишварҳои аъзои Созмони 

ҳамкории Шанхай рост меояд. Ҳаҷми мубодилаи мол миёни Тоҷикистон ва кишварҳои 

аъзои СҲШ аз аввали соли 2019 беш аз 927,3 миллион долларро ташкил додааст, ки 69,4% 

ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷиро ташкил медиҳад. Гардиши молу маҳсулоти 

Тоҷикистону аксари кишварҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар нӯҳ моҳи аввали 

соли 2019 коҳиш ёфт. Тибқи маълумотҳои оморӣ, ҳаҷми табодули мол миёни Тоҷикистон 

ва кишварҳои аъзои Созмони ҳамкориҳои Шанхай дар ин давра беш аз 2 миллиарду 187,9 

миллион долларро ташкил додааст, ки беш аз 1 миллиарду 860 миллион доллар аз ҳисоби 

воридоти мол аз кишварҳои дигари СҲШ мебошад. Дар ин давра гардиши савдо бо 

Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Ҳиндустон мусбат арзёбї гардидааст. Аммо, ҳаҷми мубодилот 

бо дигар кишварҳои СҲШ - бо Чин - 4,6%, Россия - 0,6%, Қирғизистон - 15,9% ва Покистон 

- 20,5% коҳиш ёфтааст. Шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон дар СҲШ Россия, 

Қазоқистон, Чин ва Узбекистон мебошанд. Ҳаҷми мубодила бо ин кишварҳо дар ин давра 
беш аз 2 миллиарду 93,9 миллион долларро ташкил додааст [10, с. 243-245]. Гардиши савдои 

байни Тоҷикистон ва дигар кишварҳои аъзои СҲШ, ба ҷуз Узбекистон, дар ин давра манфӣ 

шуд, яъне воридоти молҳо аз ин кишварҳо ба Тоҷикистон баъзан нисбат ба содирот 

бартарӣ дошт. Дар панҷ моҳи соли 2020 низ ҳаҷми мубодилот бо панҷ кишвари Созмони 

ҳамкориҳои Шанхай коҳиш ёфт. Бо такя бо маълумотҳои оморӣ, дар ин давра нисбат ба 

ҳамин давраи соли гузашта тиҷорат бо Қирғизистон - 25,3%, Ӯзбекистон - 12,5%, Ҳиндустон 

- 0,6%, Чин 22,2% ва Покистон - 58,2% коҳиш ёфтааст. Ҳаҷми мубодилот бо кишварҳои 

аъзои СҲШ дар давраи муайяншуда беш аз 1 миллиарду 158,1 миллион долларро ташкил 

додааст, ки беш аз 1 миллиарду 13 миллион доллари он ба воридоти мол аз кишварҳои 

дигари СҲШ рост меояд. Дар ин давра гардиши мол танҳо бо Қазоқистон ва Россия мусбат 

арзёбӣ мегарад. Ҳаҷми мубодила бо Россия, Қазоқистон, Чин ва Узбекистон дар ин давра 
(соли 2020) 1 миллиарду 118,7 миллион долларро ташкил додааст [11. с.43-45].. Гардиши 

савдои байни Тоҷикистон ва дигар кишварҳои аъзои СҲШ дар соли 2020 манфӣ шуд, яъне 

воридоти молҳо аз ин кишварҳо ба Тоҷикистон баъзан нисбат ба содирот бартарӣ дошт. 
Сабаби асосии манфї гардидани гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон бо давлатҳои аъзои  

СҲШ  баста гаштани сарҳадҳо бо сабаби паҳншавии бемории сироятии каронавируси 

COVID-19  мебошад. Бемори  сироятии каронавируси COVID-19, ки минтақа ва ҷаҳон фаро 

гирифт, ба вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва молиявиии аксари кишварҳои ҷаҳон, ҳамчунин ба 

ҷараёни рушди муносибатҳои байнидавлатии давлатҳои аъзои  СҲШ дар соҳаҳои 

мухталифи ҳамкорӣ таъсири манфӣ расонид. 

Новобаста аз баъзе мушкилиҳои иқтисодии ду соли охир, мо метавонем хулоса 

барорем, ки ҳамкории зичи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои аъзои СҲШ метавонанд 

ба раванди рушди пай дар пайи он ва боз ҳам баланд бардоштани нақши он дар таъмини 

сулҳ ва шукуфоӣ дар минтақа мусоидат менамояд. 
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ДИПЛОМАТИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур муаллиф  дипломатияи  иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо давлатҳои ҷаҳон, 

созмону институтҳои байналмилалӣ баррасӣ намудааст. Сиёсати хориҷии ҳар як давлат ба манфиатҳои 

давлатӣ ва миллии он асос ёфта, ба ҳадафҳо, вазифаҳо ва самтҳои он   равона карда шудааст, ки бо талаботи 

вазъи ҷории геополитикӣ ва гео-иқтисодӣ мувофиқ бошанд. Дар ин замина, ҳадафи дипломатияи иқтисодии 

Тоҷикистон рушди иқтисодиёти муассир тавассути ҷалби сармояи хориҷӣ, ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба иқтисодиёти минтақавӣ ва ҷаҳон, инчунин таъмини амнияти иқтисодии кишвар мебошад.  Бо мақсади 

густариши робитаҳои иқтисодии дуҷониба ва бисёрҷониба ва ҳамкории байналмилалии иқтисодӣ чораҳои 

зарурӣ андешида шуда истодаанд. 

Калидвожаҳо: дипломатияи муосир, дипломатияи иқтисодӣ, муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ, 

тиҷорати ҷаҳонӣ, сиёсати иқтисодӣ. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ТАДЖИКИСТАНА 
В этой статье автор обсуждает экономическую дипломатию Республики Таджикистан со странами 

мира, международными организациями и учреждениями.  Внешняя политика каждого государства 
основывается на его государственных и национальных интересах и направлена на его цели, задачи и 
направления, отвечающие требованиям текущей геополитической и геоэкономической ситуации. В этом 
контексте целью экономической дипломатии Таджикистана является развитие эффективной экономики за 
счет привлечения иностранных инвестиций, интеграции Республики Таджикистан в региональную и мировую 
экономику, а также обеспечение экономической безопасности страны.  Принимаются необходимые меры для 
расширения двусторонних и многосторонних экономических связей, и международного экономического 
сотрудничества. 

Ключевые слова: современная дипломатия, экономическая дипломатия, международные экономические 
отношения, мировая торговля, экономическая политика. 
 

ECONOMIC DIPLOMACY OF TAJIKISTAN 
In this article, the author discusses the economic diplomacy of the Republic of Tajikistan with countries of the 

world, international organizations and institutions.  The foreign policy of each state is based on its state and national 
interests and is aimed at its goals, objectives and directions that meet the requirements of the current geopolitical and 
geo-economic situation. In this context, the goal of Tajikistan's economic diplomacy is to develop an efficient economy 
by attracting foreign investment, integrating the Republic of Tajikistan into the regional and world economy, as well 
as ensuring the country's economic security.  The necessary measures are being taken to expand bilateral and 
multilateral economic ties and international economic cooperation. 

Keywords: modern diplomacy, economic diplomacy, international economic relations, world trade, economic 
policy. 
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ТАНЗИМИ ГУМРУКИЮ ТАРИФЇ ЊАМЧУН ФИШАНГИ СИЁСАТИ  ФАЪОЛИЯТИ 
ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ МАМЛАКАТ 

 
Файзуллоев У.А.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Низоми гумрукии танзими фаъолияти иќтисодии хориљї   тавассути чорањои 

танзими тарифї ва ѓайритарифї ба амал бароварда мешавад. Танзими ѓайритарифї 

низоми чорањое мебошад, ки мутобиқи усулҳои (шаклњои) маъмурї ва иќтисодии 
танзими давлатии фаъолияти иќтисодии хориљї дар мавриди барасмиятдарории 
гумрукии амалиёти содироту воридот истифода мешаванд. Ба ин чорањо 

мањдудиятҳои миќдорї, экспертизаи ќарордодҳо, квотаю литсензиякунонї ва 
монеањои техникї дохил мешаванд. Чорањои ѓайритарифї метавонанд боиси мањдуд 
сохтани фаъолияти иќтисодии хориљї гарданд. Системањои мухталифи назорати 
содироту воридот ва чорањои дигаре, ки љомеъаи љањонї онњоро њамчун мањдудкунии 
тиљорати хориљї арзёбї менамояд, мисоли чунин чорањо бошанд. Танзими таснифи 
низоми чорањои танзими фаъолияти иќтисодии хориљї мебошад, ки ба ситонидани 

бољу хирољи гумрукї бо роҳи истифодаи мизонњои тарифї асос меёбад. Тарифи 

гумрукї ҳамчун воситаи муњимтарини танзими гумрукї, маљмўи муназзами мизони 

бољу хирољи гумрукиест, ки мутобиқи номгўи молҳои фаъолияти иќтисодии хориљї 
нисбати молњои аз ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќолшаванда 
татбиќ мегардад. Тарифи гумрукї, инчунин усулњои муайян намудани арзишї 
гумрукии мол ва ситонидани бољу хирољи гумрукї, механизми љорї намудан, таѓйир 
додан ва бекор кардани онњо, ќоидањои муайян намудани кишвари асли баромади 

молро дар бар мегирад. Дар Љумҳурии мо он мутобиќи Қонуни Љумњурии Тољикистон 

"Дар бораи тарифи гумрукї" танзим мегардид. Тарифи гумрукї аз лиҳози иќтисодї 
категорияи арзишї, танзими бозаргонии фаъолияти иќтисодии хориљї мебошад. 
Танзими тарифї бо роњи ситонидани пардохтњои гумрукї ба амал бароварда 
мешавад. Яъне, танзими гумрукию тарифї маљмўи тадбирњои ташкилї, иќтисодї ва 
њуќуќиест, ки мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун аз љониби маќомоти 
давлатї амалї гардида, ба танзими фаъолияти иќтисодии хориљї равона гардидааст. 

Мутобиқи  Кодекси гумруки Љумҳурии Тољикистон ҳангоми интиқоли мол (кору 

хизматрасонї) аз сарҳади гумрукии Љумњурии Тољикистон ва дар њолатњои дигар 
пардохтњои гумрукии зерин супорида мешаванд: 

- бољи гумрукї; 
- андози арзиши иловашуда (НДС); 
- аксиз; 
- њаќќи додани литсензия аз тарафи маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон ва 

барќарор намудани эътибори литсензияњо; 
- њаќќи додани шањодатномаи ихтисосии мутахассиси барасмиятдарории 

гумрукї ва барќарор намудани эътибори шањодатнома; 
- бољу хирољи гумрукї барои барасмиятдарории гумрукї; 

- бољу хирољи гумрукї барои нигоҳдории мол; 
- бољу хирољи гумрукї барои мушоияти гумрукии мол; 
- музд барои ќабули ќарори ибтидої;  
- музд барои иштирок дар музоядањои гумрукї.  
Бољу хирољи гумрукї мутобиќи низоми гумрукии муайяннамудаи маќомоти 

гумруки Љумҳурї пардохта мешаванд. Барои пурра тасаввур кардани пардохтњои 
гумрукї љанбањои муњимтарини танзими гумрукию тарифии фаъолияти иќтисодии 

хориљиро баррасї менамоем. Яке аз шаклњои асосии пардохтҳои гумрукї бољу хирољи 
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гумрукї мебошад. Бољу хирољи гумрукї навъи пардохтест, ки аз љониби маќомоти гумрук 
њангоми ворид сохтани мол (кору хизматрасонї) ба ќаламрави гумрукии кишвар ё содир 
намудани мол (кору хизматрасонї) аз ин ќаламрав ситонида шуда, шарти чунин воридот ё 

содирот мебошад. Ҳангоми содирот ва воридот мутобиќан бољу хирољи содиротї ва 
воридотї супурда мешавад. Онњо ќисми муњими таркибии системаи танзими иќтисодии 
содирот ва воридоти мол ба хориљи кишвар буда, аз љониби давлат барои 
њавасмандгардонии тањвили савдои хориљии мол, ки дар вусъати содироти он давлат 

манфиатдор аст, татбиқ мешаванд. Ғайр аз ин, давлат љорї намудани бољу хирољи 
гумрукиро ба сифати роњи мањдуд кардан ё боздоштани молњое истифода менамояд, ки 
воридоти онњо дар давраи мазкур мувофиќи маќсад нест. Мизони бољу хирољи содиротї ва 

воридотиро Ҳукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамояд.  
Бољу хирољи гумрукї воситаи муњимтарини танзими нархи молњои содиротї ва 

воридотї мебошад. Истифодаи оќилонаи он аввал барои бењбуди фаъолияти иќтисодии 
хориљии содиркунанда ва њифзи молистењсолкунандагони ватанї аз молњои хориљии 
раќобаткунандаи шабењ, шароити мусоид фароњам меорад, дувум вазифаи фискалиро иљро 
карда, буљети давлатии кишварро ба таври назаррас афзун мегардонад. Чунин њолат бо 

андозаи мизони бољу хирољи гумрукї, ки аз љониби Ҳукумати Љумњурии Тољикистон 
муайян мешавад, таъмин мегардад. Навъњои зерини мизони бољу хирољ истифода бурда 
мешаванд: 

- адвалорї, ки ба њисоби фоизи арзиши гумрукии молњои мавриди бољбандї ҳисоб 
карда мешаванд;  

- махсус, ки ба андозаи муќарраргардида барои воњиди мол мавриди бољбандї ҳисоб 
карда мешавад. Агар нисбати мол мизони махсуси бољу хирољи гумрукї муќаррар шуда 
бошад, асоси њисоб кардани бољу хирољи гумрукї миќдори мол мебошад; 

- омехта, ки њарду навъи номбаршудаи бољбандии гумрукиро дар бар мегирад.  

Ҳоло дар Љумхурии Тољикистон мизонњои махсус ва омехтаи бољу хирољи гумрукї 
барои молњои воридотї истифода бурда намешаванд, зеро гузариши оммавї ба мизони 
адвалории бољу хирољи гумрукии низоми таснифоти тарифии молро хеле содда карда, 

калонию људоии онро камтар мекунад. Бољу хирољи гумрукї аз рўи намудњои худ фарқ 

мекунад. Онњоро аз рўи хусусиятҳои иќтисодї ва мавсимї, инчунин соњањои истифодаашон 
ба гурўњои зерин таќсим кардан мумкин аст: 

- мавсимї; 

- хоса; 

- танзимшавандаи минтаќавї 
Бољу хирољи мавсимии гумрукї барои танзими фаврии воридоту содироти мол 

муќаррар карда мешавад. Дар айни замон мизони бољу хирољи гумрукии дар тарифи 
гумрукї пешбинигардида истифода намешавад. Мўњлати амали он ба таври тафриќанок 
барои гурўњњои мол, вале на зиёдтар аз 6 моњ, муќаррар карда мешавад.  Бо маќсади њифзи 
манфиатњои иќтисодии Љумњурї нисбати баъзе молњои воридотї мумкин аст бољу хирољи 
хоси воридотї истифода бурда шавад. Бољу хирољи хосаи гумрукї чунин гурўњи бољу 
хирољест, ки дар њолатњои мустасно њангоми воридот ва содироти мол (кору хизматрасонї) 

истифода бурда мешавад. Бољу хирољи хосаи гумрукї ба 3 намуд тақсим мешавад:  

- махсус; 
- зиддидемпингї; 

- љубронї.  
Бољу хирољи махсуси гумрукї дар мавридњои зерин истифода бурда мешавад: 
 - ба сифати тадбири муњофизат, агар мол ба ќаламрави гумруки Љумњурии 

Тољикистон ба чунин миќдор ва шартњое ворид шавад, ки он ба истењсолкунандагони 
ватании моли шабењ ва ё моли бевосита раќобаткунанда зарар расонад ё расонида тавонад; 

 - њамчун тадбири љавобї ба амалњои табъиз (дискриминатсионї) ва амалњои дигари 
баъзе кишварњо ва ё иттињодияњои онњо, ки манфиати Љумњурии Тољикистонро халалдор 
месозанд. 
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Бољу хирољи зиддидемпингї дар сурати ба ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон бо нархи нисбат ба нархи муќаррарии мол дар кишвари содиркунанда дар 
аснои воридот хеле пасттар ворид намудани мол, агар чунин воридот ба 
истењсолкунандагони ватании моли шабењ зарар расонад ё тањдиди зарар расонида 
тавонад ё ба ташкил ва ё ба бештар истењсол намудани чунин мол дар Љумњурии  
Тољикистон мамониат кунад, истифода бурда мешавад. Бољу хирољи љубронї дар 
њолати ба ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ворид намудани моле истифода 
бурда мешавад, ки  њангоми истењсол ё содироти он бевосита ё ба таври ѓайримустаќим 
аз субсидия истифода шуда бошад ва агар чунин воридот ба истехсолкунандагони 
моли шабењ, зарари моддї расонад ё расонида тавонад, ба ташкил ва ё ба истењсоли 

бештари моли шабењ дар Љумњурии Тољикистон мамониат кунад. Қабл аз истифодаи 
намудњои хосаи бољу хирољ (махсус, зиддидемпингї ва љубронї) Хадамоти гумруки 

назди Ҳукумати Љумњурии Тољикистон бо ташаббуси худ ё ташаббуси дигар маќомоти 
давлатии идораи Љумњурии Тољикистон тафтишот мегузаронад. Карорњо дар љараёни 
тафтишот бояд ба миќдори маълумоти муайяншаванда асос ёбанд. Мизони бољу 

хирољи дахлдорро Ҳукумати Љумњурии Тољикистон дар мавриди алоњида аз рўи 
натиљаи тафтишот муќаррар менамояд ва андозаи он бояд ба андозаи дар натиљаи 
тафтишот муайянгардидаи камкунии нарх, субсидия ва зарари ошкоршуда мутобиќ 
бошад. Истифодаи бољу хирољи хосаи гумрукї љараёни мураккабу диќќатталаб аст. 
Масалан, то замоне ки факти демпинг муќаррар нашудааст ва ба таври мушаххас 
ошкор нагардидааст, ки амалиёти содироту воридот зарари моддї расонидаанд ё 
расонида метавонанд, маќомоти гумрук барои татбиќи сиёсати зиддидемпингї њуќуќ 

надоранд. Ҳамчунин, бояд таъкид кард, ки иќтисодшиносони кишварњои мухталиф 
дар мавриди фоиданокии истифодаи бољу хирољи зиддидемпингї фикру андешаи 
гуногун доранд. Баъзеи онхо чунин мешуморанд, ки истифодаи онњо асоснок 
намебошад, зеро демпинг (кам кардани нарх) њамчун воситаи бунёди заминаи 
мустањкам дар бозорњои нав фаъолияти маъмули тиљоратї мебошад. Дар љараёни ин 

гуфтушунид хадамот оид ба тадбирњои зиддидемпингї таъсис гардид ва кишварҳои 
аъзои СГТС/ТУС ўњдадор шуданд, ки дар хусуси њар њодисаи истифодаи демпинг ин 
Хадамотро огоњ созанд. Бољу хирољи гумрукї аз рўи хусусияти пайдоиши худ ба 
бољњои мухтор (автономї) ва конвентсионї таќсим мешаванд. Бољу хирољи мухтор 
(автономї) навъи бољу хирољест, ки сарфи назар аз њар гуна шартномаю 

созишномаҳои бисёртарафа ва дуљониба бо ќарори махсуси маќомоти њокимияти 
давлатї нисбати интиќоли мол аз сарњади давлатї истифода мешаванд. Онњо танњо 
дар ќаламрави кишваре амал мекунанд, ки чунин навъи бољу хирољро истифода 
менамояд. Бољу хирољи конвентсионї чунин бољу хирољи гумрукиест, ки мизони он 
дар натиљаи бастани шартномаю созишномањо миёни кишварњо муќаррар ва 
истифода мешавад. Мизони бољу хирољи мазкур ба таври протоколї дар шартномаю 
созишномањои баимзорасида сабт мегардад. Истифодаи ин навъи бољу хирољ 
метавонад ба андозаи бољу хирољи мухтор (автономї) таъсири назаррас расонад. Дар 
љараёни гуфтушунид ва ба имзо расонидани шартнома ё созишномањо мизони бољу 
хирољи мухтор (автономї) маъмулан бар ивази гузаштњои давлатњои дигар кам карда 
мешавад. Тарифи гумрукї воситаи бештар пањнгардидаи танзими давлатии савдои 
хориљї тавассути механизми нархгузорї амал мекунад. Хусусиятњои асосии тариф дар 

вазифаҳои тарафгирї (протексионистї) ва хазинаи давлатї (фискалї) он ошкор 
мегарданд. Вазифаи тарафгирї (протексионистї) бо њимояи молистењсолкунондагони 
миллї вобаста аст. Гап дар он аст, ки зиёд кардани мизони бољу хирољи воридотии 
гумрукї аз моли хориљї ба боло рафтани нархи он дар бозори дохилї мусоидат 
мекунад ва дар натиља бо моли шабењи дар кишвар истењсолшаванда раќобат карда 
наметавонад. Вазифаи дигари муњими тарифи гумрукї вазифаи хазинаи давлат 

(фискалї) мебошад. Дар натиљаи татбиқи ин вазифаи тарифи гумрукї воридоти 

маблағ аз ситонидани бољу хирољи гумрукї ба ќисми даромади буљети кишвар таъмин 

карда мешавад. Механизми илман асоснокшудаи ин вазифаҳои тарифи гумрукї, ки 
якдигарро пурра месозанд, метавонад ба истифодаи самараноки иќтидори мављудаи 
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истеҳсолї, афзун гардонидани њаљми содироти мол ва љалби асъори хориљї ба Љумњурии 
Тољикистон мусоидат намояд. Аксарияти кишварњои љањон аз маљмўи бољу хирољи гумрукї 
истифода намуда, ба намудњои алоњидаи моле, ки барои инкишофи истењсолоту 

истеъмолоти дохилї заруранд, мизони камтарини бољу хирољи воридотї муқаррар 

менамоянд. Ғайр аз ин мувофиқи ќарори Ҳукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
мизони бољу хирољи воридотии гумрукї", бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид 
барои молистењсолкунандагони ватанї, њавасманд гардонидани истењсолоти ивазкунандаи 
моли воридотї ва ба содирот равонагардида, барои чунин гурўњњои мол, ба монанди 
њайвоноти зинда, спирти этилии денатуратсиянашуда, сирко ва барои гурўњњои зиёди моли 
саноатї, ба монанди собуни љомашуї, маводи шуст, декстрин ва крахмалњои гуногуншакл, 
ширањои (экстракт) мухталиф, тасмањои транспортёр, коѓазу картон, наху риштањои 

химиявї, металли сиёњ, инчунин дегхонањо, мошину механизмҳои гуногун барои 

чамъоварии њосили зироатњои кишоварзї бољу хирољи воридотии гумрукї муқаррар карда 
шуд. 
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ТАНЗИМИ ГУМРУКИЮ ТАРИФЇ ЊАМЧУН ФИШАНГИ СИЁСАТИ  ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ 

ХОРИЉИИ МАМЛАКАТ 
Дар маќолаи мазкур танзими тарифию гумрукї њамчун шакли асосии танзими давлатии фаъолияти 

иќтисоди хориљии мамлакат дида баромада шудааст. Танзими тарифию гумрукии фаъолияти берунаи 
иќтисодї,  яке аз шаклњои асосии танзими давлатии иќтисодиёт ба њисоб меравад. Дар таљрибаи байналхалќї 
амалисозии танзими тарифию гумуркї бо истифодаи  фишангњои зерин  ба монандаи тарифи гумрукї, 
имтиёзњои гумрукї ва сабукињои гумрукї амалї карда мешавад. Дар баробари ин дар амалия дигар 
воситаињои танзимкунии фаъолияти иќтисодии хориљии мамлакат бо истифодаи дигар усулњо мавриди 
истифода ќарор мегиранд. Ба маќсадњои танзимии кори гумрукї ба воситаи муќаррар намудани бољњои 
гумрукии содиротї ва воридотї, бољњо барои молњое, ки аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќол 
дода мешаванд, инчунин бо роњи љорї намудани мамнуниятњо ва мањдудиятњо барои воридот ва содироти 
молњо, литсензиякунонї, додани иљозат барои содирот ва воридоти молњои дигар ва чорањо ноил шудан 
мумкин аст.  

Калидвожањо: содирот, сиёсати гумрукї, тарифи гумрукї, бољњои гумркї, имтиёзњои гумркї, воридот, 
сарњади гумукї, литсензиякунонї 

 
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК РЫЧАГ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ 
В данной статье таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

рассматривается как основная форма государственного регулирования. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности является одним из основных методов государственно регулирования 
экономики. В международной практике таможенно-тарифное регулирование осуществляется с применением 
таких инструментов как таможенные тарифы, таможенные льготы и таможенные преференции. Также для 
регулирования внешнеэкономической деятельности используются другие меры нетарифного характера. 
Регулятивные цели таможенного дела достигаются посредством установления ставок экспортных и 
импортных пошлин, пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Таджикистан, 
а также путем установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров, лицензирования, выдачи 
разрешений на ввоз и вывоз отдельных товаров и рядом иных мер. 
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CUSTOMS AND TARIFF REGULATION AS A TOOL OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE 
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МУАММОҲОИ НИЗОМИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Гулов Ш.М., Хабиров Т.М. 
Донишгоњи милии Тољикистон 

 

Муаммоҳои низоми андозбандӣ дар ҳама давру замон фикрҳои иқтисодчиёни чаҳон, 

файласуфон ва инчунин кормандони сохторҳои гуногуни кишварро ҷалб месозад. Пўшида 

нест, ки барои беҳбудии зиндагии мамлакат пеш аз ҳама ба эътидол овардани ҳолати 
молиявии хазинаи кишвар шарту зарур аст. Хушбахтона дар ин самт давлати мо низ ба 

пешравиҳо бо тадриҷ ноил гашта истодааст, ки бо муваффақият ҷамбаст гардидани риштаи 

молиявии нақшаҳои ҳукумат далели ин гуфтаҳост. Вале барои боз ҳам беҳбудї бахшидан 

ба ин соҳаи муҳими ҳаёт муаммоҳо ва омилҳои зиёде сади роҳи молиячиёни мамлакат 

мегардад.Ба ҳамаи мо маълум аст, ки барои ғанї гардонидани буҷети кишвар пеш аз ҳама 

солимгардонии баъзаи молиявӣ, сарчашмаҳои боэътимоди андозсупор зарур аст, ки бояд 

қисми воридоти буҷети ҷумҳуриро таъмин намояд. Яъне, бештари воридоти буҷет бояд аз 

ҳисоби гардиши моли дохила ва фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ таъмин гардад, на аз 

ҳисоби хариду фурўши молҳои ба ҷумҳурӣ воридшаванда. Зеро давлатҳое, ки аз онҳо мол 

ворид карда мешавад, дар ҳолати ба кризис дучор гаштан барои ҳимояи бозори дохилии 

худ метавонанд содироти молро аз қаламрави худ кам намоянд ва ин ба воридоти андози 

ба чунин фаъолият мансуббудаи ҷумҳурӣ таъсири манфӣ мерасонад. Муаммоҳои асосии 

солимгардонии базаи молиявӣ ва беҳдошти фаъолияти гардиши дохила ҳам дар соҳаи 

саноат ва ҳам дар соҳаи хоҷагии қишлоқ аз гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ вобаста аст. 

Вале ин ислоҳот бе гузаронидани ислоҳоти бонкӣ, бе дигаргунсозии сиёсати пулию 

қарздиҳӣ ва андозу буҷавӣ имконнопазир мебошад, зеро барои ворид намудани воситаҳои 

нави истеҳсолӣ ҳам қарзи камфоизаи бонкӣ ва ҳам сабукиҳои андозбандӣ зарур мебошад. 

Яке аз муаммоҳои пурра ворид нагардидани андоз ба буҷет ин набудани ҳисоби аниқи 

андозсупорандагон ва манбаҳои андозситонӣ мебошад. Масалан, бисёре аз манбаҳои 

андозсупор солҳои сол фаъолият накарда, дар ќайди давлат меистанду муҳрҳои идораву 

ташкилоти худро барои амалиёти қалбакӣ ва даромади муфт истифода мебаранд. Дар 

натиҷа манбаи андозбандӣ кам нишон дода мешавад ва дар вақти гузаронидани санҷишҳо 

муайян намудани чунин ҳуҷҷатҳо хеле душвор аст. Аз ин рў бояд суратҳисоби чунин 

корхонаҳои бефаъолият баста шуда, ба амалиёти қалбакии онхо хотима дода шавад. 

Муаммои дигари ба буҷет кам ворид гардидани маблағҳо аз арзиши аслии амволи 

ғайриманқули шахсони воқеи (хонаҳои истиқоматӣ, офисҳо, биноҳои фурухташавандаи 

соҳаҳои савдо  ва  хизмати маишӣ) он аст, ки чунин ашхос дар ҳуҷҷатҳои 
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инвентаризатсионї  арзиши биноҳои истиқоматӣ ва ҳукуматиро якчанд баробар кам нишон 

дода, ба ин восита ба буҷети давлат маблағҳои ночиз ворид месозанд. Яъне, ин рўйдоди 

номатлуб ба воридоти андоз аз амволи ғайриманқул ва инчунин воридоти боҷи давлатӣ 

таъсири манфӣ мерасонад. Дар сурати муайян намудани арзиши аслии бозории ин амвол 
воридоти ин ду сарчашмаи воридотї якчанд баробар зиёд мегардад. Барои ба низом 

даровардани арзиши амволи ғайриманқул Карори Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти  

№16,аз 18.01.2000  қабул гардида буд, вале мутаассифона барои иҷрои саривақтию дурусти 

он ташкилотҳои масъул кам фаъолият нишон медиҳанд. Бояд қайд кард, ки рафти татбиқи 

амалии Дастури методӣ дар бораи тартиби маҷбуран ситонидани андозҳо ва таъмини 

иҷрои қарорҳои Раиси Кумитаи андоз дар ин самт, инчунин рафти татбиқи Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар аксари мақомоти ҳудудии андоз 

нокифоя мебошад. Масъалаи зиёдшавии бақияи қарзи андозҳо ва пардохтҳо ва самаранок 

татбиқ намудани чораҳои маҷбуран ситонидани онҳо яке аз муаммохои муҳимтарини соҳа 

ба ҳисоб мераванд. Бояд қайд намуд, ки то ҳол аз ҷониби мақомоти ҳудудии андоз ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба нақшаҳои тасдиқнамудаи Кумитаи андоз идома ёфта 

истодааст, ки ин ба иҷроиши андозҳо дар мувофиқа бо нақшаҳои тасдиқнамудаашон 

таъсири манфӣ мерасонад. 

Раёсатҳои андоз дар вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳрҳои Ваҳдату Турсунзода ва ноҳияи 

Рӯдакӣ иҷроиши нақшаи андоз аз амволи ғайриманқулро дар натиҷаи тағйир додани он 

таъмин намудаанд. Ҳолатҳои тағйир додани нақша аз ҷониби мақомоти ҳудудии андоз доир 

ба андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, аксизҳо, андоз аз арзиши иловашуда, андози 

замин, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андози ҳадди ақал аз 

даромад, андоз аз даромад низ ба назар мерасанд. Дар соҳаи хоҷагии кишоварзӣ ҳангоми 

таҳлили андози иҷтимоӣ пурра нишон надодани шумораи саҳмдорон низ ба кам ворид 

шудани андози иљтимоӣ оварда мерасонад.  Камбудиву норасоиҳо ва қонунвайронкуниҳои 

ошкоргардида нишондиҳандаи фаъолияти ғайриқаноатбахши нозиротҳои андоз доир ба 

ҷамъоварии андози иҷтимоӣ ва мавҷуд будани захираҳои воқеии он мебошанд. Бинобар 

ҳамин, мақомоти ҳудудии андоз бояд аз имкониятҳои воқеӣ самаранок истифода намоянд 

ва иҷрои нақшаи андози иҷтимоиро таъмин созанд. Гарчанде ки нақшаи андози иҷтимоӣ 

дар маҷмӯъ иҷро шуда бошад ҳам, иҷрои нақшаи андози иҷтимоӣ аз ҳисоби ташкилотҳои 

буҷетӣ таъмин нагардидааст, ки он аз мушкилот ва проблемаҳои маъмурикунонии ин 

намуди андоз дар қисмати ташкилотҳои буҷетӣ вобастагӣ дорад. Бояд қайд намуд, ки 

мафҳум ва меъёрҳои ташкилотҳои буҷетӣ барои мақсадҳои андозбандӣ дар Кодекси андоз 

муқаррар шудааст ва бинобар ҳамин, ҳангоми баҳисобгирии бақайдгирии ташкилотҳои 

буҷетӣ дар мақомоти номбурдаи давлатӣ бояд ягон мушкилӣ ва нофаҳмӣ ба миён наояд. 

Дар натиҷаи вайрон кардани талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 

андозсупорандагон гарчанде, ки ба гурӯҳи ташкилотҳои буҷетӣ дохил шаванд ҳам, дар 

шӯъбаҳои Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва мақомоти андоз ба сифати 

ташкилотҳои ғайрибуҷетӣ ва баръакс ташкилоти ғайрибуҷетӣ ба сифати ташкилотҳои 

буҷетӣ  ба қайд гирифта шудаанд. Масъалаи дигар ин зиёда аз меъёрҳои муқарраршуда 

нодуруст ба ҳисоб гирифтани маблағи хароҷоти ин ташкилотҳо мебошанд, ки онҳо дар 

ҳолатҳои дахлдор ба кормандони худ пардохт карда, онро ҳамчун хароҷот дар эъломияи 

андози иҷтимоӣ дарҷ менамоянд ва дар натиҷа маблағи андози иҷтимоӣ дар ҳамин ҳаҷм ба 

буҷети суғуртаи иҷтимоӣ кам ворид мегардад. 

Масалан, тибқи тартиби муқарраршуда хароҷот оид ба табобати санаторию курортӣ 

(роҳхатҳо), ки ба таркиби хароҷот дохил карда мешавад, набояд аз 1,4 фоизи маблағи 

ҳисобшуда зиёд бошад. Аммо дар рафти санҷиши гурӯҳи корӣ муайян гардид, ки дар як 

қатор ташкилотҳо маблағи хароҷоти табобати санаторию курортиро ба ҷои 1,4 фоиз, аз 2,5 

то 4,9 фоиз ба ҳисоб гирифта, дар ҳамин ҳаҷм маблағи андози иҷтимоии 

пардохташавандаро кам кардаанд. Таҳлили рафти андозсупории супорандагони андоз аз 

арзиши иловашуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки як қисмати калони онҳо бо баҳонаи доштани 

изофапулӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда аз пардохти андозҳо ва пардохтҳо саркашӣ 
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намуда, солҳои дароз ба маблағҳои ночиз андоз месупоранд. Аз оғози соли 2009 сар карда, 

бо назардошти дар маъмурикунонии андоз аз арзиши иловашуда аҳамияти ҳалкунанда 

доштани истифодаи ҳисобнома-фактураҳо ва бо мақсади пешгирї намудани амалҳои 

ғайриқонунии андозсупорандагон ҳангоми барасмиятдарории муомилот, аз ҷониби 

мақомоти андоз як қатор чораҳо андешида шуданд, ки ҳоло ҳам идома доранд. Таҳлили 

парвандаҳои ҳисоботии андозсупорандагон нишон дод, ки аз тарафи андозсупорандагон 

ҳангоми пешниҳоди эъломияҳои андоз аз арзиши иловашуда ба он ҳисобнома - фактураҳое  

замима карда шудаанд, ки дар онҳо  рақами мушаххаси андозсупоранда, мӯҳри корхона 

гузошта нашуда, дар баъзе ҳолатҳо санаи тартиб додани ҳисобнома-фактураҳо, ё номи 

харидори мол, кору хизматрасониҳо дарҷ карда  нашудааст, ки бар хилофи муқаррароти 

Кодекси андоз ва Дастурамал оид ба тартиби таҳия (навиштан) ва пешниҳод намудани 

ҳисобнома-фактураҳо аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ҳамчун хуҷҷатҳои 

ҳисоботашон қатъӣ мебошад. Ҳангоми қабули эъломияҳо аз тарафи шахсони масъули 

Нозирот ва шӯъбаҳои он ба пуррагии замимаҳо, дурустии таҳия ва пешниҳоди ҳисобнома-

фактураҳо аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, маълумотҳо дар бораи имтиёзҳо 

ва дигар маълумотҳо диққати зарурӣ дода намешавад. Гузаронидани назорати камералии 

ҳисоботҳои андозсупорандагон низ айни замон ҷавобгӯи талабот нест, зеро на ҳамаи 

ҳисоботҳои андозсупорандагон мавриди назорати камералӣ қарор дода шуда, на ҳамаи 

масъалаҳо ва намудҳои андоз таҳлил мегарданд. Бинобар ҳамин, Нозиротро зарур аст, ки 

ҳамаи камбудиҳои дар рафти санҷиш ошкоршударо ислоҳ карда, аз он хулосаҳои даркорӣ 

бароварда, ҳиссаи маблағҳои аз ҳисоби корхонаҳои калон воридшавандаро бештар намояд. 

Масъалаи бо андозбандӣ фаро гирифтани шаҳрвандони хориҷиро, ки дар қаламрави шаҳру 

ноҳияҳои чумхурӣ   фаъолият мебаранд, ба роҳ монанд. Кумитаи андоз қаблан тибқи 

мактубҳои тавзеҳотию дастурӣ аз 28 декабри соли 2009 (№3658/9.21), аз 25 январи соли 2010 
(№198/9-1), аз 7 парели соли 2010 (№1066/9-21), аз 25 майи соли 2010 (№1684/9-1) ва аз 2 

сентябри соли 2010 (№ 3184/9) ҳатто рӯйхати шаҳрвандони хориҷиро бо нишон додани ному 

насаб, суроғаи зист ва намуди фаъолият барои ба андозбандӣ ҷалб кардани онҳо ба 

мақомоти ҳудудии андоз ирсол намуда буд. Дар рӯйхат танҳо ҳамон шаҳрвандони хориҷӣ  

нишон дода шуда буданд, ки барои бо фаъолият машғул шудан иҷозат доранд. 

Мутаассифона, маълумотҳои пешниҳодшуда нопурра буда, характери умумӣ дошта, 

ҳақиқати ҳолро дуруст инъикос наменамоянд, назоратии мақомоти ҳудудии андоз ҳоло ҳам 

ба талаботи рӯз ҷавобгӯ намебошад. Хулоса, муаммоҳои ҷойдошта вобаста ба ҳисоботҳои 

расмии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуда, ҷиҳати 

бартараф намудани он тадбирҳои гуногун андешида шуда истодаанд. Ҳалли ин масъалаҳо 

ба рушди низоми андоз сабаб гардида, ба инкишофи иқтисодӣ метавонад мусоидат намояд. 
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Дар мақолаи мазкур оид ба муаммоҳо, назария ва рушди андозҳо маълумот дода шудааст. Назарияҳои 

гуногун оид ба андозҳо аз нигоҳи мактабҳои мухталифи иқтисодӣ шарҳ дода шуда, хусусиятҳои он дар 

шароити имрӯза асоснок гардидааст. Инчунин, оид ба муаммоҳои андозбандӣ, сари вақт ворид нагардидани 

андозҳо ба буҷети давлатӣ, мушкилот ва камбудиҳо дар ситонидани андозҳо маънидод карда шудааст. 

Инчунин, роҳҳои ҳалли ин муаммоҳо пешниҳод гардида, таъсири онҳо ба рушди иқтисодӣ асоснок шудааст. 

Калидвожаҳо: андоз; буҷаи давлатӣ; сиёсати андоз;, андозситонӣ; даромадҳои буҷаи давлатӣ; 

хароҷотҳои буҷаи давлатӣ; сиёсати фискалӣ; сиёсати молиявӣ. 
 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В этой статье представлена информация о теории и развитии налогов. Разные теории налогообложения 

объясняются с точки зрения разных экономических школ, а его особенности оправдываются в современных 
условиях. Также разъяснены проблемы налогообложения, несвоевременная уплата налогов в госбюджет, 
трудности и недостатки в сборе налогов. Также предлагаются пути решения этих проблем, и их влияние на 
экономическое развитие обосновано. 

Ключевые слова: налог; бюджет государства; налоговая политика; налогообложение; доходы 
государственного бюджета; расходы государственного бюджета; фискальная политика; финансовая 
политика. 

 
PROBLEMS OF THE TAX SYSTEM IN MODERN CONDITIONS 

This article provides information on the theory and development of taxes. Different theories of taxation are 
explained from the point of view of different economic schools, and its features are justified in modern conditions. The 
problems of taxation, late payment of taxes to the state budget, difficulties and shortcomings in collecting taxes were 
also explained. Ways to address these issues are also proposed, and their impact on economic development is justified. 

Keywords: tax; state budget; tax policy; taxation; state budget revenues; state budget expenditures; fiscal policy; 
financial policy. 
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НАЌШИ НИЊОДЊОИ ДАВЛАТЇ ДАР ДАСТГИРИИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ  
 

Њаёт М.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Шароити иќтисодиёти бозорї, ки бо равандњои љањонишавї ва информатизатсияи 

љомеа муайян мешаванд, талаботи махсусро ба сифати ќувваи корї, ба сатњи тањсилоту 
тахассуси кадрњо пешнињод мекунанд, ки зимни он «...низоми муносибатњои иќтисоди 
бозорї комилу худтанзимшаванда нест ва шуѓлу рушди иќтисодии бештаринро фаќат 
дахолати фаъолонаи давлат ба иќтисодиёт таъмин карда метавонад». Дар ин њангом барои 
бозорњои мењнат тањияи моделњои афзоиш додани самаранокии шуѓл: таќсими захирањои 
мењнатї, ба вуљуд овардани шароиту ангезањо барои истифодабарии самараноки онњо ва 
такрористењсоли кадрњои соњибихтисос ањамияти махсус доранд. Наќши давлат дар ин 
шароит дар тањияи механизму воситањое зоњир мешавад, ки истифодабарии онњо 
имконияти эљоди шароити иќтисодї барои њавасмандкунии мањсулнокии мењнат, 
такрористењсоли захирањои мењнатї ва истењсолоти таъминкунандаи рушди сатњи зисти 
ањолї ва самаранокии иќтисодиётро муњайё мекунад. Дар ин миён таъмини афзоиши 
сармоягузорї ва рушди ба он вобастаи даромади миллї ва шуѓли ањолиро чун самараи 
иљтимої-иќтисодии мувофиќ баррасї кардан мумкин аст. Ин љустуљўи самтњои такмили 
механизмњои таъсиррасонии давлат ба самаранокии шуѓли ањолиро дар назар дорад, ки 
таносуби таќозо ва арза дар бозори ќувваи корї, таќвияти њавасмандии иќтисодї ва дигар 
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ангезањои мењнат, мутобиќшавии ањолї ба муносибатњои таѓйирёбандаи бозорї, ташкили 
шароитро барои истењсоли босамар ва такрористењсоли захирањои мењнатї муайян 
мекунанд. Дар ин низом давлат ба сифати танзимгар, офарандаи шарту њудуди фаъолияти 
љузъњои зикршуда (танзимгарњо)-и низом баромад карда, бо пешбурди сиёсати шуѓл 
њадафњои стратегї ва тактикиро пайгирї менамояд. Давлат дар шароити нав аз танзими 
мустаќиму бештар маъмурї - мутамарказии шуѓл даст кашида, низоми нави таъсиррасонї 
ба шуѓл – низоми танзими давлатии шуѓли ањолиро ташаккул медињад. Бо кўшиши 
муштараки субъектони муносибатњои иљтимої-мењнатї самтњои асосии шуѓл, таѓйири 
сохтори он, бењшавии сифати ќувваи корї, афзоиши раќобатпазирии он дар бозори дохилї 
ва байналмилалии мењнат бояд муайян карда шаванд. Дар шароити иќтисоди бозорї њалли 
масъалањои шуѓли пурмањсули ањолї дар шароити минтаќаи  ќувваи кориаш барзиёд 
вазифаи муњим ва беш аз пеш мавзўи муњими тањќиќоти илмї ќарор гирифта дар амалияи 
танзими давлатї омўхта мешавад. Хусусан, дар бозори мењнатии Љумњурии Тољикистон ва  
минтаќањои он дар шароити дастрасии пасти  кадрњои баландихтисоси  баъзе самтњо, 
афзоиши сусти таъсиси нокифояи  љойњои  корї,  норасоии  захирањои  молиявї  ва  љалби  
сармоя, пастшавии сатњи зиндагонии ањолї ва самаранокии пасти њосилнокии мењнат 
масоили мазкур рўзмара ва хеле зарур мебошад.   

Механизми танзими шуѓли ањолї заминаи муњимтарини рушди устувори иќтисод ба 
маќсади нигоњдорї ва такрористењсоли захирањои инсонї ва баландбардории сифату сатњи 
зисти ањолї, инчунин барои пешгирї кардани буњрони иљтимої-демографї, фаъолияти 
хољагидорї ва дигар намуди фаъолиятњо, тањкими ќонуният дар соњаи мењнат, ки ба 
ќонеъгардонии талаботи шахсї, дастаљамъї ва љамъиятї равона шудаанд. Ин њадаф ба 
воситаи такмили механизми танзими давлатии шуѓли ањолї ва асоснокии илмии он аст. Ин 
муаммо масъалаи муњим буда, тањќиќи амиќ ва тавсияњои дахлдорро оид ба танзими бозори 
мењнат, бекорї, инчунин шароити зисту зиндагонии мардум, баландбардории мањсулнокии 
мењнатро дар ин ё он соњаи иќтисоди миллии кишвар талаб мебошад. Хусусиятњои 
ошкоршуда ва принсипњои раванди шуѓли ањолї имконияти тањияи назарњои методологиро 
ба ташаккулу рушди механизми танзими бозори мењнат ва арзёбии самаранокии шуѓл 
медињанд, ки онњо маљмўи масъалањо, тартиби асосноки баррасии онњо, интихоби усулу 
равишњои њалли амалии онњоро муайян мекунанд. Љињати муњимтарини усули механизми 
танзими давлатии шуѓли ањолї ва бозори мењнат иљрои оќилонаи фаъолияти иќтисодии 
одамон, пурњаракатии ќувваи корї, таќвияти њавасмандии иќтисодї ва дигар ангезањои 
мењнат, мутобиќшавии ањолї ба муносибатњои тањйирёбандаи бозорї, эљоди шароит барои 
истењсол ва такрористењсоли босамари кадрњои баландихтисос мебошад. Ба ин ќисмат 
танзими давлатии шуѓли ањолї чун маљмўи тадбир, усул ва василањои таъсиррасонї ба 
равандњои ташаккул, таќсимот, мубодила ва истифодабарии ќувваи корї, ки ба афзудани 
самаранокии шуѓли ањолї ва коњиш додани бекорї то њадди равои иљтимої равона 
шудаанд, баромад мекунад. Дар ин замина, омўзиши илми иќтисодї бояд њамроњ бо 
баррасии муаммоњои танзими шуѓл њамчун омили муњимтарини самаранокии иќтисод дар 
шароити иќтисодии минтаќањо анљом пазирад.  

Асоси методологияи тањиякардаи моро ѓояву принсипњои самаранокии шуѓл, инчунин 
назарияи комплексї ташкил медињанд, ки имконияти баназаргирии таѓйири њолату сифати 
захирањои мењнатиро дар натиљаи фаъолияти хољагї муњайё мекунанд. Чунин равиши 
њалли проблемаи мазкур имкон медињад, ки аз як тараф, захирањои мењнатї ва дигар 
захирањо самаранок истифода бурда шаванд ва иќтидори онњо боќї монад, аз тарафи дигар 
маљмўи чорабинињои оид ба афзоиши самаранокии шуѓл, сифат ва шароити њаёти ањолї 
таъмин гардад. Дар робита бо ин мо дар ин тањќиќот мазмуни механизми танзими шуѓлро 
шарњ додаем ва ба андешаи мо, тањти ин мафњум маљмўи василањои ташкилї-иќтисодї, 
иљтимої-њуќуќї ва маъмурї-давлатии танзими шуѓл ба маќсади нигоњдорї ва 
такрористењсоли иќтидори мењнатї, бењсозии сифати зисти ањолї ва афзоиши самаранокии 
иќтисодї фањмида мешавад. Самтњои асосии он низоми санадњои меъёрї-њуќуќї ва 
ќонунњои танзимкунандаи равандњои шуѓли ањолї мебошанд. Гузариш ба рушди босамари 
иќтисод амалњои њамоњангро дар тамоми соњањои њаёти љомеа талаб мекунад, аз љумла дар 
самти равандњои шуѓл, мутобиќати институтњои иљтимої ва иќтисодии давлат, ки наќши 
асосиро дар танзими ин равандњо мебозад. Њалли ин масъалањо бе таѓйирдињии маќсадноку 
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тарњрезишудаи вазифањои давлат тибќи њадафу принсипњои рушди босамари иќтисод 
имконнопазир аст. Зимнан, наќши вазифањои зерини давлат бояд боризтар гардад: паст 
кардани сатњи бекорї ва муњољирати ањолї; таъмини њуќуќии фаъолияти мењнатї, тарбия 
ва таълим, омодасозї ва бозомўзии кадрњо ва ѓайра.Самтњои асосии сиёсати далватии 
шуѓли ањолї бояд чунин бошанд: - мувофиќ кардани сиёсати иљтимої, муњољиратї, 
демографї бо њадафу афзалиятњои сиёсати шуѓли ањолї; - мувофиќ кардани сиёсати 
сохторї, инвеститсионї, молиявї-ќарзї, иќтисодии берунї бо низоми маќсадњои сиёсати 
шуѓли ањолї; - таъмини дастгирии иљтимоии ањолии бешуѓл ё шуѓли нопурра. Сиёсати 
давлат дар бозори мењнат бе тањияи тадбирњои босамари танзими соњаи шуѓл дар њама 
сатњњо натиља нахоњад дод. Кишварњои мутараќќї ва созмонњои байналмилалї масъалањои 
шуѓл ба он масъалањое нисбат медињанд, ки њаллашон ба таъмини босуботи иљтимоии 
љомеа таъсир мерасонад. Танзими шуѓли ањолї дар чандин самт анљом мепазирад. Дар 
сатњи якуми умумидавлатї ё сатњи макро, њуќуќи кормандону кордењон танзим ёфта, 
асосњои ќонунгузории мењнатї ва иљтимої гузошта мешаванд. Ѓайр аз ин, дар сатњи давлат 
тадбирњое андешида мешаванд, ки ба механизми татбиќи сиёсати шуѓл таъсири 
ѓайримустаќим мерасонанд. Ин, пеш аз њама сиёсати андозї ва пулию ќарзї мебошад.  
Сатњи дуюм - минтаќавї ё њудудї нисбат ба сатњњои дигар замина ба њисоб меравад. Дар ин 
сатњ тањлили амиќи самтњои рушди соњањои хољагии халќ сурат мегирад ва ин дар навбати 
худ, асоси тањќиќоти бозори мењнат мегардад ва имконияти ояндабинии тамоюлоти асосии 
шуѓлро таъмин мекунад. Сатњи дигар - корхонањо, ташкилот ва иттињодияњои ононро сатњи 
мањаллї ё сатњи микро меноманд. Дар ин сатњ љойњои корї ташкил карда мешавад, 
интихоби кормандон, таълим ва такмили ихтисоси онњо амалї мегардад. Вобаста ба ин, дар 
шароити бозорї зарурати рушди системаи шуѓли ањолї дар асоси рушди илмии љомеа ва 
инсон, дастовардњои технологияњои пешќадами ба њалли якљояи масъалањои сиёсї, 
иљтимої-иќтисодї ва демографї равонашуда ба миён меояд.  

Азбаски сиёсати шуѓл дар сатњи макроиќтисод муайянкунанда аст, мањз мушкилоти 
он таваљљуњи махсусро металабанд. Танзими давлатии шуѓл бо истифода аз усулу воситањои 
гуногуни таъсиррасонї амалї карда мешавад. Усулњои асосии он, одатан, усулњои њуќуќї, 
маъмурї ва иќтисодї ба њисоб мераванд. Инчунин, воситањои ташкилї, василањои 
комплексии танзими давлатї, тадбирњои илмии танзими давлатї људо карда мешаванд. 
Маќсади дастгирии давлатї дар ин шароит ба воситаи усулњои иќтисодї, њуќуќї ва 
маъмурии ташкилї фароњам овардани шароит барои шуѓли то њадди аксар имкопазири 
ањолї ва баландбардории мањсулнокии мењнат мебошад.  
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НАЌШИ НИЊОДЊОИ ДАВЛАТЇ ДАР ДАСТГИРИИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ 

Дар маќола масъалањои танзими давлатии муњољирати мењнатї дар шароити муосир мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтааст. Сабабњои пайдоиш ва оќибатњои мусбию манфии муњољирати мењнатї тањќиќ шудаанд. 
Усулњои танзими давлатии муњољирати мењнатї дар шароити љањонишавї мавриди омўзиш ќарор гирифта, 
наќши давлат дар танзими муњољирати мењнатї асоснок гардидааст.  Оид ба наќши барномањои давлатї дар 
танзими муњољирати мењнатї маълумоти муфассал пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: танзими давлатї, муњољирати мењнатї, шуѓл, ќувваи корї. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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В статье исследуются вопросы государственного регулирования трудовой миграции в современных 
условиях. Исследованы причины, положительные и отрицательные последствия трудовой миграции. 
Исследованы методы государственного регулирования трудовой миграции в условиях глобализации и 
обоснована роль государства в регулировании трудовой миграции. Подробная информация представлена о 
роли государственных программ в регулировании трудовой миграции. 

Ключевые слова: государственное регулирование, трудовая миграция, занятость, рабочая сила. 
 

STATE REGULATION OF LABOR MIGRATION IN MODERN CONDITIONS 
This article examines the issues of state regulation of labor migration in modern conditions. The reasons, 

positive and negative consequences of labor migration are investigated. The methods of state regulation of labor 
migration in the context of globalization have been investigated and the role of the state in the regulation of labor 
migration has been substantiated. Detailed information is provided on the role of government programs in the 
regulation of labor migration. 

Keywords: government regulation, labor migration, employment, labor force. 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ СУЃУРТА ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Њусайнов М.Н., Шамсуллоев Ш.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони муосир фаъолияти суѓуртавї яке аз унсурњои муносибатњои истењсолї 

мебошад, ки он њамаи соњањои гуногуни иќтисодиро фарогир аст. Ин низом ба 

баргардонидани (ҷуброн намудани) талафоти моддї алоќаманд аст, ки барои љараёни беист 
ва бетанаффуси такрористењсол асос мегардад. Њанўз Карл Маркс дар асари машњури худ 
«Капитал» ташаккул ва фаъолияти фонди суѓуртавиро њамчун зарурати умумиљамъиятї 
баён намуда,чунин ибрози аќида кардааст: «сармояи доимї дар љараёни такрористењсол 
мумкин аст ба њолатњои тасодуфї ё хатарнок дучор гардад, ки метавонад њиссаи онро кам 
гардонад ва ё тамоман нобуд созад. Андозаи муайяни мењнати иловагї чун суѓурта ба 
муќобили њодисањои ногањонї, зарурати рушди талабот ва васеъгардонии доимии љараёни 

такрористењсолро талаб менамояд.Дар ин замина дар қатори соҳаҳои дигари иқтисодиёт 

яке аз самтҳои афзалиятноки ислоҳот дар мамлакат рушди бахши суғурта маҳсуб 

меёбад. Зеро муҳити имрўзае, ки мо дар он ҳаёт ва фаъолият менамоем, пур аз 

ҳодисаҳои ғайричашмдошт аз қабили  обхезї,  сўхтор,  заминларза, садамаҳо, 

муфлисшавї ва дигар ҳолатҳо мебошад ва ба  вуқуъ  омадани онҳо боиси расидани 

зарари зиёди моддї ба шахсони ҳуқуқї ва воқеї мегардад. 
Соњаи суѓурта ва рушди бозори суѓурта дар љумњурї аз инфраструктурае, ки ба њамаи 

соњањои фаъолияти соњибкорї мусоидат намуда, самаранокии онро баланд мебардорад, 
иборат мебошад.  Олимон таърифи суѓуртаро њар хел шарњ медињанд. 
1. Суѓурта њамчун категорияи иќтисодї маљмўи муносибатњои пулиеро ифода мекунад, 

ки аз њисоби шахсони воќеъї ва њуќуќї ба вуљуд омада, њангоми рўй додани њодисањои 
нохуш ва офатњои табиї (њодисањои суѓуртавї) ба худи онњо љуброни зарар пардохт 
карда мешавад;   

2. Суѓурта – маљмўи муносибатњои махсуси пўшидаи таќсимотї байни иштирокчиёни он 
аз њисоби аъзопулии фонди маќсадноки суѓуртавї барои баргардонидани зарари 
имконпазири субъектњои хољагидорї ё талафи шахсони воќеї мебошад. 

3. Суѓурта – ќисми таркибии низоми молиявї мебошад. Њаминро ќайд кардан лозим аст, 
ки вазифаи суѓурта танњо дар соњаи муносибатњои азнавтаќсимкунї мебошад. Молия 
бошад, дар њарду, њам таќсимотї ва њам азнавтаќсимотї. 
Страхование - калимаи руссї буда, тарљумааш бо забон тољикї, суѓурта. бим, тарс ва 

њаррос мебошад. Ё ин ки суѓуртаро бо таври оддї чунин маънидод менамоянд: пешгирї 
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кардан аз њодисањои тасодуфї табии, пешакї њимоя намудан, пеши чизеро гирифтан, эњтиёт 
кардан мебошад. Њаёти инсон дар рўйи замин тавре ташкил ёфтааст, ки дар давраи 
фаъолияташ ба шуѓле ё касбу коре вобаста мебошад. Ин касбу корњо аз шахсони бузургу 
мўътабар, пайѓамбарон, авлиёњо ва олимони гузашта то ба имрўз ба мо мерос мондаанд ва 
ворисони анъанањои гузаштагонро идома дода истода, дар зидагии њаррўза њар кадоме 
мавќеъи хоси худро дорад. Ба сифати мисол чунин ададњоро меорем. Зарар аз фалокатњои 
табиие, ки дар дањсолаи охир дар љањон ба вуќўъ омадааст, тахминан 955 млрд.$-ро ташкил 
медињад. Дар Тољикистон зарари солона аз садама ва фалокатњо тахминан 15-20 %- и ММД- 
ро ташкил медињад. Дар мамлакат њар сол њазорњо сўхтор мешавад, дар садамањои наќлиётї 
њазорњо нафар љон аз даст медињанд, њазорњо нафар захмдор мегарданд, дар истењсолот 

њазорњо одамон захмњои гуногун мегиранд ва маъюб эътироф мешаванд. Њамаи воќеъањои 
дар боло номбаршуда ба одамон хатари љиддї доранд. Аз давраи ќадим дар назди одамон 
масъалањое пайдо шуд, ки худро аз оќибатњои ин ногуворињо эмин созанд. Дар натиља, 
якчанд тадбирњое коркард намуданд, ки бар зидди ин њодисањои ногувор равона шуда, 
бањри паст намудани зарарњо майл мекард. Суѓурта яке аз љузъњои муњими иќтисодї аст, ки 
марбут ба форматсияњои  гуногуни иќтисодї  буда, дар шароити иќтисоди бозоргонї 
бештар ва пурратар татбиќи худро меёбад. Дар мамолики хољагии бозоргониашон 
тараќќикарда суѓурта бахши стратегии иќтисод мањсуб меёбад. Мутаассифона суѓурта дар 
Љумњурии Тољикистон њанўз ба љузъи  људонашавандаи иќтисоди миллї табдил наёфтааст. 
Дар тафаккури бисёр шањрвандон ва соњибкорон фањмиши дурусти моњият  ва таъйиноти 
суѓурта мављуд нест.  Дар давраи Иттифоќи шуравї, яъне дар системаи ѓайрибозории 
хољагидорї, љуброни зарар аз офатњои табиї ва дигар њодисањои ѓайричашидошт асосан аз 
љониби давлат пардохта мешуд,  барои ин давлат аз буља маблаѓ људо мекард, яъне системаи 
суѓурта наќши ёрирасонро мебозид. Дар натиљаи раванди ѓайридавлатикунонї ва 
гузаштани ќисми назарраси фондњои асосї ба моликияти шахсї ва сохторњои ѓайридавлатї 
дар Љумњурии Тољикистон  ба бозори мутараќќии суѓурта зарурияти объективї  ба амал 
омад. Бозори суѓурта мавќеи сазовори худро дар зерсохтори бозории мамлакат  бояд пайдо 
намуд. Њангоми дар љумњурї мављуд будани системаи босуботи кафолатњои молиявї дар 
шахси ширкатњои суѓуртавї, зарари аз офатњои  табиї, садамањо, сўхторњо ва дигар 
њодисањои ѓайричашмдошт расонидашаванда, ки метавонанд ба ќуввањои истењсолии 
ташаккулёбанда таъсири манфї расонида, дар соњањои иќтисодиёт монеа ворид созанд, 
бояд љуброн карда шавад. Њодисањои номбаршудаи хислати фавќулода дошта, њаёти 
муътадили инсонро вайронсозанда ногањонї ва пешбининашавандаанд.  Яъне, њаёти 
одамон, амволи онњо, арзишњои моддї дар раванди истењсолї, фаъолияти иљтимої, сиёсї 
ва фарњангї њамеша мавриди хатари  ќисман ё пурра нобудшавї ќарор мегиранд. Дар њаёти 
муќаррарї дар зери мафњуми  тањти хатар будан на танњо хавфи имконпазире аз ягон чиз, 
инчунин таваккал ва бо бебарорї анљом ёфтани амали ба умеди бурде иљро кардашаванда 
фањмида мешавад. Дар суѓурта бошад, таваккал ќатъитар муайян карда  мешавад; ин 
воќеаи имконпазир ё маљмўи воќеањоест, ки бо њуљуми онњо  ба арзишњои моддї, саломатї 
ва њатто њаёти инсон хавфи расонидани зарари муайян тањдид мекунад (расми1). Баъдтар  
ба суѓурта доираи  наву васеи объектњо фаро гирифта шуданд: таъминоти моддии 
шањрвандон њангоми марги саробони оила,  инчунин хавфи бо бебарорї анљом ёфтани ягон 
амали ба умеди бурде иљрокардашаванда, гум кардани ќобилияти корї њангоми рух додани 
њодисањои  махсус дар њаёти шахсї (ба синни муайян расидан, ба нафаќа баромадан ва ѓ.). 

Барои таъмини раванди мунтазами такрористеҳсол тавассути пардохти ҷубронпулиҳои суғуртавӣ 

ба ҷабрдидагон аз ҳодисаҳои суғуртавӣ дар ҳолати сар задани ҳолатҳои фавқулодда инкишоф 

додани бозори рушдёфтаи суғурта зарур аст. 
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Расми 1. Унсурҳои асосии муносибатҳои суғуртавӣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
Манбаъ: Тањияи муаллифон. 

Дар муносибатҳои суғуртавӣ ду тараф баромад мекунанд: суғурташаванда дар симои 

шахсиятҳои воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва суғуртакунанда дар симои ширкати суғуртавӣ. Унсурҳои 

асосии муносибатҳои суғуртавӣ дар расми 1 оварда шудааст. Аз ин лиҳоз, мо тафсири 

муаллифии худро изҳор доштем: суғурта – қисмати таркибии муносибатҳои молиявӣ буда, 

байни суғуртакунанда ва суғурташаванда барои ҳифзи манфиатҳои моликияти 

суғурташавандагон дар сурати сар задании ҳодисаи муайян дар раванди ташаккул, тақсим 

ва истифодаи фондҳои суғуртавӣ ба вуҷуд меоянд. Мавҷуд набудани заминаи ягонаи 

қонунгузории системаи суғурта мушкилии асосӣ дар соҳаи танзими ҳуқуқии бозори суғурта 

мебошад. Дар баробари ин пойгоҳи ҳуқуқии фаррохи муносибатҳои суғуртавиро дар бозори 

суғурта шартҳо ва қоидаҳои суғуртаи ширкатҳои суғуртавии мухталиф ташкил медиҳанд. 

Барои беҳтар гардонидани кори танзими бозори суғурта мумкин аст, ки таҷрибаи Фаронса 

мавриди истифода қарор гирад, зеро дар он мамлакат танзими ҳуқуқии бозори суғурта 

тавассути кодекси суғурта амалӣ мегардад. Ин кодекс соли 1976 қабул гашта буд ва ҳамаи 

масъалаҳои марбут ба суғуртаро ба танзим медароварад. Солњои охир рушди устувори 
иќтисодиёти мамлакат дар баробари тадбирњои амалинамудаи давлат дар самти ислоњоти 
бахши суѓурта ба рушди босуръати он мусоидат намуд, ки динамикаи мусбии 
нишондињандањои асосии бозори суѓурта шањодати он мебошад. Аммо бо вуљуди ин, дар 
мамлакат бозори суѓуртаи њаёт ва дигар намудњои суѓуртаи дарозмуддат нокифоя рушд 

ёфтаанд [9]. Зарур аст, ки тартиби андозбандии ширкатҳои суғуртавӣ мукаммал гарданд. 

Мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки алҳол амал мекунад, ширкатҳои 

суғуртавӣ бо меъёри тадриҷан баланд андоз аз фоида пардохт мекунанд. Истифодаи 

таҷрибаи андозбандии ширкатҳои суғуртавӣ, ки дар кишварҳои хориҷӣ ҷорӣ аст, ба мақсад 

мувофиқ мебошад. Дар мамлакатҳое, ки бозори рушдкардаи суғурта доранд ва ҳамчунин 

дар кишварҳои хориҷаи наздик ба ҷои андоз аз фоида, андоз аз мукофоти суғуртавӣ пардохт 

мешавад, ки он натиҷаҳои хушояндро нишон дод: 

а) бо назардошти ҳаҷми пардохтҳои суғуртавии воридшуда муайян намудани 

пардохтҳои андоз;   

б) объекти андозбандӣ феълан аз пардохтҳои суғуртавии воридшуда аз кулли 

намудҳои суғурта мебошанд, ба истиснои намудҳои ҳатмии суғурта, ки маблағгузории он аз 

ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ амалӣ мегардад; 
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в) вобаста ба навъи суғурта мумкин аст, ки меъёри андоз тафриқа дошта бошад; 

г) андозҳо бояд ба буҷетҳои маҳаллӣ, дар ҷои баста шудани шартномаи суғурта ворид 

гарданд. Ҳамин тавр, мубодилаи андозбандии пардохтҳои суғуртавӣ бар ивази андоз аз 

фоида барои буҷетҳои маҳаллӣ имкон пайдо мекунанд, ки соҳиби захираҳои андоз шуда, 

онро барои рушди ноҳия ва ё шаҳр равона кунанд. 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ СУЃУРТА ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур муаллифон мубрамї будани фаъолияти суѓуртавиро яке аз унсурњои муносибатњои 

хизматрасонињои суѓуртавї мебошад, мавриди тањлил ќарор додааст. Ин низом ба баргардонидани (ҷуброн 
намудани) талафоти моддї алоќаманд аст, ки барои љараёни беист ва бетанаффуси такрористењсол асос 
мегардад. Соњаи суѓурта ва рушди бозори суѓурта дар љумњурї аз инфраструктурае, ки ба њамаи соњањои 
фаъолияти соњибкорї мусоидат намуда самаранокии онро баланд мебардорад, иборат мебошад.  

Калидвожањо: рушди устувор, моњияти суѓурта, бозори суѓурта, суѓуртакунонї, хизматрасонињои суѓуртавї, рушди 
суѓурта, раќобатпазирї, зарари суѓуртавї, тарифи суѓуртавї, фаъолияти суѓуртавї, рекламаи суѓурта. 

 
СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье авторы рассматривают актуальность страховой деятельности как одного из элементов 
взаимоотношений страховых услуг, охватывающего все различные отрасли экономики. Эта система связана с 
возмещением материальных потерь, что является основой непрерывного и бесперебойного процесса 
воспроизводства. Сектор страхования и развитие страхового рынка в стране состоит из инфраструктуры, 
которая способствует развитию всех сфер бизнеса и повышает его эффективность. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сущность страхования, страховой рынок, страхование, 
страховые услуги, развитие страхования, конкурентоспособность, страховые убытки, страховые тарифы, 
страховая деятельность, страховая реклама. 

 
THE CONCEPT AND NATURE OF INSURANCE IN MODERN TIMES 

 In this article, the authors consider the urgency of insurance activity as one of the elements of the relationship 
of insurance services, which covers all different sectors of the economy. This system is associated with the 
reimbursement of material losses, which is the basis for a continuous and uninterrupted process of reproduction. The 
insurance sector and the development of the insurance market in the country consist of infrastructure that promotes 
all areas of business and increases its efficiency.  

Keywords: sustainable development, nature of insurance, insurance market, insurance, insurance services, 
insurance development, competitiveness, insurance losses, insurance tariffs, insurance activity, insurance advertising. 

 
Сведения об авторах: Хусайнов Манучехр Нуруддинович - Таджикский национальный университет, к.э.н., старший 
преподаватель кафедры финансов и страхование. Телефон: 989-12-13-18, 93-107-13-18. E-mail: manu-nuri@mail.ru 
Шамсуллоев Шамсиддин Саидумарович - Таджикский национальный университет, магистр второго курса 
кафедры финансов и страхование. 
 
Information about the author: Husaynov Manuchehr Nuruddinovich – Tajik National University, Senior Lecturer of 
Department of finance and insurance. E-mail: manu-nuri@mail.ru 
Shamsulloev Shamsiddin Saidumarovich – Tajik National University, second-year master`s student of Department of finance 
and insurance. 

 
 

mailto:manu-nuri@mail.ru
mailto:manu-nuri@mail.ru


136 
 

ГУНОГУНШАКЛИИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ, НАЗАРИЯЊО ВА РУШДИ ОН 
 

Ибодат Шарифзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њамгироии иќтисодии байналхалќї яке аз хусусиятњои хоси муосир дар рушди 

иќтисодиёти љањон мебошад. Дар охири асри ХХ њамгироии иќтисодии байналхалќї 
њамчун олоти рушди иќтисодиёти минтаќавї, ба баландшавии раќобатпазирї дар бозори 

љањонї, аз тарафи мамалакатњои аъзои гурўњњои њамгироӣ оварда расонид. Худи калимаи 
њамгирої (интегратсия) аз лотинї гирифта шуда, маънояш integratio – якдигарро пур 
кардан, ё ин ки integer – ягона, як узви мустаќил мебошад. Њамгироии иќтисодии 
байналхалќї – ин љараёни њамљояшавии иќтисодиёти мамлакатњои њамсоя ба як комплекси 
хољагидорї, дар асоси робитањои мустањками иќтисодии ширкатњои онњо мебошад. 
Њамгироии иќтисодии пањн шудаистода ба њамгироии глобалї, яъне ба глобализатсия 
(оламшумулї) оварда расонида истодааст. Љараёни њамгирої дар иќтисоди љањон ин 
њодисаи объективии дарозмуддат буда, ќуввањои истењсолкунанда, њаракати сармоя, 
муњољирати ќувваи корї ва тиљорати байналхалќиро дар бар мегирад. Дар дањсолањои 

охир љараёни њамгироӣ элементи људонашавандаи низоми муносибатњо дар доираи 
хољагии љањонї мебошад, ки дар он дигаргунињои глобалї ба чашм мерасад. Маќсадњои 
љараёни њамгироиро дида баромада, бояд ќайд намуд, ки њар яке аз иштирокчиёни љараёни 
њамгирої маќсадњои худро доранд ва њаракат мекунанд то мушкилињои худро бартараф 

созанд. Чунин мушкилињо бисёр мебошанд, ба монанди роњ ёфтан ба бозори хориљӣ, 
наздик шудан ба захирањои арзони истењсолї, бењтар намудани шароити тиљоратї, ноил 
шудан ба рушди мустањками иќтисодї, љалби сармоягузорињои (инвеститсияњои) 
мустаќими хориљї ва ѓайра. Маќсадњои ѓайрииќтисодї низ муњим мебошанд, аз ќабили ба 

роњ мондани муносибатњои дӯстона миёни мамлакатњои њамсоя, мустањкам намудани 

њамкорињо дар соњаҳои саноат, кишоварзӣ, маданият, илм ва зиёд намудани таъсири худ 
дар арсаи сиёсат ва иќтисодиёти љањонї ба њисоб мераванд. Ѓайр аз ин, бисёри 
мамалакатњои рў ба инкишоф дар њамгирої усули баробар шудан ба инкишофи иќтисодию 
технологии мамалакатњои тараќќикардаи њамсояро пеша мекунанд ва гарави мустањкамии 
иќтисодию сиёсиро дар љараёни ислоњоти бозорї мебинанд. Рушди љараёни њамгирої 
хусусияти асоситарини инкишофи хољагии љањонї мебошад. Байналмилалишавии њаёти 

хољагидорї дар нимаи дуюми асри ХХ яке аз тамоюлҳои инкишофи хољагии љањонї ба 
њисоб меравад. Яке аз тамоюлњои асосии байналмиллалишавии глобалии хољагии љањонї, 
њамчун оќибати инкишофи таќсимоти байналхалќии мењнат ва њамкории байналхалќии 
истењсолотї, дар ташкилёбии минтаќањое, ки зери таъсири ин ё он мамлакатњои 
абарќудрат, ё ин ки гурўњи мамлакатњои тараќќикарда ќарор доранд, ба њисоб мераванд.  

Аз нимаи дуюми асри ХХ оѓоз карда, тавсеабахшии равандњои интегратсионї яке аз 
шартњои њамкорињои мутаќобилан судманди байни давлатњои љањон ба шумор меравад. 
Њамин аст, ки рушди љараёни њамгироиро яке аз нишондињандањои асоситарини 
хољагидории љањонии муосир арзёбї мекунанд. Вобаста ба ин равандњои њамгирої дар 
шароити муосир аслан хислати минтаќавиро касб намудаанд, ки суръатпайдокунии он аз 
нимаи дуюми асри ХХ дар минтаќањои гуногуни кураи замин назаррас гашт. Дар аввали 
асри XХI мафњуми минтаќашавии нав пайдо шуд. Яку якбора баланд шудани раќобати 
байни фирмавї ва байни давлатї, соњањои нави раќобат дар бозорњои анъанавї аз тарафи 
мамлакатњои алоњида ва ширкатњои фаромилалї ба амал бароварда шуданд. Дар ин замина 
имконияти њамгироии мамлакатњо бо маќсади зери назорати худ гирифтани сиёсати 
иќтисодии минтаќа ва раќобати  якљоя бурдан нисбати мамлакатњои сеюм ба вуљуд меояд. 

Чараёни чаҳонишавии хољагии љањонї дар заминаи минтаќашавї, яъне њамљояшавии 
мамлакатњои минтаќа ба амал меояд. Худи истилоњи њамгироии иќтисодї (economic 
integration) дар ибтидои солњои 30-юми асри ХХ дар асарњои илмии олимони олмонї ва 
шведї ба вуљуд омадааст ва дар замони муосир низ оид ба ин масъала назарияњои гуногун 
пайдо шуданд. Яке аз чунин назарияњои муосир «Назарияи фазоњои калон» (теория 
больших пространств) мебошад, ки аз тарафи њуќуќшинос ва таърихшиноси намоёни 
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олмонї К.Шмидт дар солњои 30-юми асри ХХ пешнињод шудааст. К.Шмидт дар назарияи 
худ нишон додааст, ки дар инкишофи ояндаи хољагии љањонї наќши мамлакатњои алоњидаи 
абарќудрат суст мешавад ва аз њамин лињоз ў тарафдори ташкилнамоии минтаќањои калони 
љуѓрофї (геопространство), њамчун субъектњои нави хољагидорї дар муносибатњои 
байналхалќии иќтисодї ва њуќуќї буд. Љараёни њамгирої асосан дар натиљаи рушди 
тиљорати озоди байнињамдигарї, бартараф кардани монеањо дар роњи њаракати молњо, дар 
пешнињоди хизматрасонињо, њаракати сармоя ва ѓайра, ки ба њамљояшавии тарафњо дар 
сатњи минтаќа оварда мерасонад, пайдо мешавад ва дар хољагии љањонї сифати нави 
муносибатњои иќтисодиро ба вуљуд меорад.  Дар баробари ин њамгирої љараёни ѓайри 
фавќуллода мебошад. Њамгирої пешбинї менамояд, ки дар асоси ќонунгузории 
мувофиќакардашудаи мамлакатњои узв, гурўњи минтаќавии њамгирої ташкил карда шавад. 
Мафњуми њамгироии минтаќавї на танњо маънои сарњадоти љуѓрофии ин ё он ташкилотро 
надорад, балки дар назар муносибатњо ва маќсадњои таърихан дар минтаќаи додашуда ба 

амал омадаро мефањмонад. Аз њамин сабаб гурўњҳои минтаќавии њамгирої ташкил карда 
мешавад. Аз рўи нишондињандањои Созмони умумиљањонии савдо дар замони муосир беш 
аз 200 созишномањои тиљоратии минтаќавї ба имзо расонида шудаанд, ки кулли онњо пас 
аз соли 1995 баста шудаанд. Тайи дањсолањои охир дар иќтисодиёти байналхалќии муосир 
«таркиши њамгирої» ба назар мерасад. Гурўњи минтаќавии њамгироиро асосан аз рўи 
маќсад ва хусусиятњои интихобнамудаи стратегияи њамгирої, аз рўи сохтори 

институтсионалї, аз рўи соњаи миќёси фаъолият ва аз рўи мамлакатҳои аъзо фарќ мекунанд. 
Љараёни њамгироии минтаќавї сохторњои алоњидаи як низоми пурраро фаро мегирад: 
1) Гузариш ба иќтисодиёти бозорї (дар асоси либерализатсияи тиљорат ва рушди 

омилњои истењсолкунанда), бо назардошти њамлу наќли озоди молњо, хадамот, њаљми 
пулї, ќоѓазњои ќиматнок ва ѓайра, ки мафњуми њамгироии ноустуворро (shallow 
integration) гирифтааст; 

2) Истењсолоти хусусї (њамгироии мустањкам - deep integration); 
3) Сатњи ќабули ќарор (дар сатњи фирмањо, иттињоди сохибкорон, њукуматњои миллї, 

созмонњои байналхалќї, байнињукуматї ва миллї). 
Асоси назариявии рушди раванди њамгироии иќтисодии байналмилалиро дар 

шароити муосир як ќатор назарияњои аз тарафи олимон коркардшуда ташкил менамоянд, 
ки дар мењвари асосии онњо назарияњои классикї љои намоёнро ишѓол мекунанд.  

Намояндагони назарияи классикї (А.Смит, Д.Рикардо, Т.Милл) тарафдорони 
тиљорати озод (фритрейдерство) буданд. Асоси назарияи онњоро махсусгардонии 
мамлакатњо дар истењсоли ин ё он молњо ва таќсимоти байналхалќии мењнат ташкил 
медоданд. Дар асоси назарияи онњо мамлакат молеро бояд истењсол кунад, ки дар истењсоли 
он бартарии мутлаќ дошта бошад ва ин молро бо дигар мамлакат бо моли дигар иваз кунад. 
Ин назария дар асоси њамгироии иќтисодии байналхалќї ба вуљуд омадааст, гарчанде ки 
дар он равандњои гуногун вуљуд надошта бошад. Ин равияњо (назарияњои Смит, Рикардо 
ва Милл асосан ба тиљорати озод такя мекарданд) пеш аз њама аз сатњи бањогузории 
механизми интегратсионї фарќ мекунанд. Тарафдорони «неолиберализм» (В.Репке, 
М.Аллэ) њамгироии пурраро њамчун як фазои ягонаи бозорї, дар миёни якчанд мамлакат, 
ки дар он љо ќонунњои бозорї (арза ва таќозо), новобаста аз сиёсати давлатњо ва санадњои 
ќонунгузории байналхалќї амал мекунанд, дарк мекарданд. Намояндагони дигари 
«неолиберализм», аз љумла Б.Баласс ба љараёни њамгироие, ки дар асоси љараёнњои 
иќтисодї ва сиёсии мамлакатњои гуногун ба вуљуд меомаданд, ањамияти калон медоданд.  
Тарафдорони «корпоратсионализм» бошанд, (С.Ролф, У.Ростоу) аќида доштанд, ки 
њамгироии иќтисодии байналхалќиро механизми бозорї ва танзими давлатї таъмин карда 
наметавонад, балки ширкатњои байналхалќї таъмин мекунанд. Тарафдорони 
«структуриализм» (Г.Мюрдал) аќида доштанд, ки њамгироии иќтисодї њамчун љараёни аз 
нав бавуљудоии сохтории мамлакатњо мебошад. Оќибати ин таѓйиротњо аз рўи аќидаи онњо 
сифати нави фазои њамгироиро бо механизми хољагидории боз њам бењтар ба вуљуд меорад. 
«Кейнстаборони нав» (Р.Купер) аќида доштанд, ки барои муфиднок истифода бурдан аз 
њамгироии иќтисодї бояд тарафњои њамгирошаванда ќонунгузории дохилї ва хориљиро 
мувофиќа кунонанд ва дар ин њолат истиќлолиятро аз даст надињанд. Гуногунии моњияти 
консепсияњои њамгироии иќтисодии байналхалќиро дарк карда, бояд дар назар дошт, ки 
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њар як назария аз дигар фарќ карда, маќсадњо ва проблемањои худро дошта, дар даврони 
худ њар яке аз ин назарияњо оптималї буданд. Њамгироии иќтисоди байналхалќї дар 
мавриде вуљуд дошта метавонад, ки агар се шарти зерин љой дошта бошанд: 

1) Сатњи иќтисодии мамлакатњои њамгироишаванда бояд баробар бошад, ки яке 
дигареро пур кунад. Њамгирої дар мавриде љой дошта метавонад, ки агар сатњи 
истењсолоти тарафњои њамгироишавнда дар сатњи баланд тараќќї карда бошанд. Дар миёни 
мамлакатњои рў ба инкишоф бошад, љараёни њамгирої дар сатњи хеле паст сурат мегирад. 
Байни онњо муносибатњои тиљоратї ва пешнињоди ќарзњои содиротї хеле паст инкишоф 
ёфтааст ва содироту воридоти онњо асосан бо мамлакатњои тараќќикарда рост меояд; 

2) Њамгирої байни мамлакатњое ба вуљуд омада метавонад, ки дар ин мамлакатњо 
иќтисодиёт марказонидашуда набошад ва дар ин мамлакатњо иќтисодиёти наќшавї мављуд 
набошад. Мамлакатњои њамгироишаванда бояд муносибатњои озоди бозорї дошта 
бошанд, яъне дахолати давлат кам карда шавад ва бозор аз тарафи корхонањои давлатї 
монополия карда нашавад; 

3) Раванди њамгирої дар мавриде мустањкам мешавад, ки агар дар мамлакатњои аъзо 
демократикунии љомеа љой дошта, дар ин маврид бо кушодани сарњади гумрукї нисбати 
мамлакатњои аъзо тиљорати озод, њаракати омилњои истењсолкунанда ва ѓайра сурат гирад. 

Дар замони муосир ба заминањои таќвияти њамгироии иќтисодї инњоро дохил кардан 
мумкин аст: 
1. Наздик будани сатњи иќтисодиёти мамлакатњои њамгироишаванда; 
2. Мављуд будани сарњади миёни мамлакатњои њамгироишаванда; 
3. Ягона будани проблемањои давлатњо; 
4. Хоњиши мамлакатњои њамгироишаванда; 
5. «Таъсири намоишї»; 
6. «Таъсири домино». 

1) Мамлакатњои њамгироишаванда бояд сатњи баробари инкишофи иќтисодї ва 
бозорї дошта бошанд. Механизмњои хољагидории мамлакатњои аъзо бояд ба якдигар 
монанд бошанд. Чун анъана њамгирої миёни мамлакатњои тараќќикарда ва ё миёни 
мамлакатњои рўбаинкишоф, яъне миёни мамалакатњое, ки сатњи баробари инкишофи 
иќтисодї доранд, хуб ба вуљуд меояд (мисол ИА); 

2) Њамгироии иќтисодї дар мавриде ба вуљуд меояд, ки агар мамлакатњои аъзо 
сарњади ягона дошта бошанд. Дар ин маврид асосан мамлакатњои дар як ќитъа ва ё минтаќа 
бо маќсади осон гардонидани проблемањои забонї ва урфу одатї њамгиро мешаванд. Бояд 
ќайд кард, ки асосан ин мамлакатњо дар заминаи муносибатњои таърихан бавуљудомада 
њамгиро мешаванд;   

3) Ягона будани проблемањои хољагидорї ва дигар проблемањои дар назди 

мамлакатњои ин ё он минтаќа истода. Њамгироии иќтисодӣ гурўњи проблемањои дар назди 
мамлакатњои њамгирошаванда истодаро бартараф мекунад. Аз њамин сабаб, мамлакатњо 
байни худ њамгиро шуда наметавонанд, агар дар наздашон проблемањои гуногун бошад. 
Мисол: мамлакате, ки проблемааш таъмини ањоли бо озуќаворї ва оби нўшокї мебошад, 
бо мамлакате, ки проблемааш њаракати сармоя ва њаракати ќуввањои истењсолкунанда 
мебошанд, њамгиро шуда наметавонад. Барои њамин мамлакатњои њамгироишаванда бояд 
проблемањои ягона дошта бошанд; 

4) Хоњиши сиёсии мамлакатњо, мављуд будани пешсафии њамгирої. Њар як мамлакати 
аъзои гурўњи њамгирої бояд бо хоњиши худ ба гурўњи њамгирої аъзо шавад. Дар њар як 
минтаќа бояд мамлакате бошад, ки љараёни њамгироиро дар минтаќа тезонад; 

5) «Таъсири намоишї» («демонстрационный эффект»). Чунин маъно дорад, ки 
мамлакатњои сеюм аз бартариятњои њамгирої бархурдор шуда, хоњиши аъзо шуданро ба 
гурўњи њамгирої пешнињод мекунанд. Чунин њодиса дар Иттињоди Аврупо ба вуљуд омада 
буд, ки яку якбора 10 мамлакати Аврупои Марказї ва Шарќї ба Иттињоди Аврупо аъзо 
шуданд; 

6) «Таъсири домино» («эффект домино»). Чунин маъно дорад, ки њамгироии иќтисодї 
ба дигаргунии муносибатњои иќтисодї оварда мерасонад ва мамлакатњои сеюми аз доираи 
њамгирої берун монда ба як ќатор душворињо рў ба рў мешаванд. Дар ин маврид њатто 
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тиљорат байни гурўњи њамгирої ва мамлакати алоњидаи сеюм суст мегардад ва мамлакати 
сеюм маљбур мешавад, ки ба гурўњи њамгирої аъзо шавад. 

Заминањои дар боло зикр гардида асоси такомули њамгироии иќтисодии байналхалќї 
ба њисоб мераванд. Вобаста ба ањамияти иќтисодию иљтимоии равандњои интегратсионї 
дар доираи Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ-СНГ) низ таъсиси гуруњњои 
интегратсионї як самти њамкорињои давлатњои узви он ба њисоб мераванд.  
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ГУНОГУНШАКЛИИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ, НАЗАРИЯЊО ВА РУШДИ ОН 
Дар маќолаи мазкур љараёни њамгирої, ки дар натиљаи рушди тиљорати озоди байни њамдигарї, 

бартараф кардани монеањо дар роњи њаракати молњо, дар пешнињоди хизматрасонињо, њаракати сармоя ва 
ѓайра, ки ба њамљояшавии тарафњо дар сатњи минтаќа оварда мерасонад, пайдо мешавад ва дар хољагии 
љањонї сифати нави муносибатњои иќтисодиро ба вуљуд меорад, тањлил карда шудааст. Мафњуми њамгирої 
на танњо маънои сарњадоти љуѓрофии ин ё он ташкилотро надорад, балки дар назар муносибатњо ва маќсадњои 
таърихан дар минтаќаи додашуда ба амал омадаро мефањмонад.  

Калидвожањо: њамгирої, рушди тиљорати озод, ќонунгузории мувофиќа, мамлакатњои узв, 
муносибатњои иќтисодї, минтаќа, њаракати сармоя.  

 
МНОГООБРАЗИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, ТЕОРИИ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

В этой статье рассматривается процесс интеграции возникающее в результате развития свободной 
торговли, устранения барьеров для движения товаров, предоставления услуг, движения капитала и т. д., что 
приводит к созданию региональной интеграции и новому качеству экономических отношений в мировой 
экономике. Интеграция означает не только географические границы организации, но также отношения и 
цели, которые исторически существовали в данном регионе. 

Ключевые слова: интеграция, развитие свободной торговли, примирительное законодательство, 
государства-члены, экономические отношения, регион, движение капитала. 

 
DIVERSITY OF ECONOMIC INTEGRATION, THEORY AND ITS DEVELOPMENT 

This article examines the process of integration resulting from the development of free trade, the elimination of 
barriers to the movement of goods, the provision of services, the movement of capital, etc., which leads to the 
creation of regional integration and a new quality of economic relations in the world economy. Integration means 
not only the geographical boundaries of an organization, but also the relationships and goals that have historically 
existed in a given region. 

Keywords: integration, development of free trade, conciliation legislation, member states, economic relations, 
region, capital movement. 
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ЗАМИНАЊОИ ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАКУНЇ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ 
СОХТМОНЇ ВА ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ 

 
Шарифиён А.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ќабули ќарорњои идоракунӣ оид ба амалинамоии сармоягузорињо дар ширкатњои 

сохтмонӣ бояд ба таври боварибахш ќабул карда шавад, хусусан дар мавриди 

молиякунонии сармоягузорӣ аз њисоби воситањои ќарзӣ (ќарзњо, вомбаргњо ва ѓ.). Масалан, 

агар сармоягузорӣ дар сохтмон ва хариди объектњои нави воситањои асосӣ гузаронида 
шавад, даромаде, ки аз истифодабарии объекти нав ба даст меояд, бояд харољоти 

нигоњубини воситањои асосӣ, харољоти фоизи ќарзи барои сармоягузорӣ гирифташударо 
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руйпӯш намояд ва баргардонидани маблаѓи ќарзро дар муњлати муќарраргардида таъмин 
созад.  

Њангоми амалигардонии маблаѓгузории асосӣ набояд фаромӯш кард, ки объектњои 

сохташудаи воситањои асосӣ активњои дарозмуддат њисоб меёбанд. Онњоро дар муддати 

кӯтоњтарин ба воситањои пулӣ табдил додан номумкин аст. Аз ин рӯ, дар сурати таѓирёбии 

вазъи иќтисодӣ ва суст гаштани њолати молиявӣ фурӯши таъљилии объекти сохташуда 

барои пардохтани уњдадорӣ метавонад ба корхона мушкилї эљод намояд.  

Мисоли оддӣ оид ба ќабули ќарори сармоягузорӣ меорем. Корхонаи «А» барои 

дастрас намудании масолењ барои истењсолот аз хизмати корхонаи автомобилӣ истифода 
мебурд. Бо маќсади кам кардани харољоти боркашонии масолењ, ки ба арзиши аслии 
моњсулот дохил мешавад, корхонаи «А» ќарор ќабул кард, ки автомобили боркаши навро 

барои дастрас намудани масолењ харидорӣ кунад. Тарафњои мусбӣ ва манфии ќарори 

ќабулшударо тањлил менамоем. Амалӣ намудани маблаѓгузории асосӣ дар ширкатњои 

сохтмонӣ бо роњи харидани автомобили боркаш ба корхона шароит фароњам меорад, ки 
харољоти дастрас кардани масолењро, ки ба арзиши аслии сохтмон дохил мешавад, барњам 

дињад. Акнун, бар ивази ин корхона дигар харољоте, ки ба арзиши аслӣ њамроњ мешаванд, 

амалӣ менамояд: фарсудашавии воситањои асосии харидашуда, музди мењнати ронанда, 

харољоти таъмири љорӣ ва нигоњубини автомобил, сузишворӣ, суѓуртапулӣ ва ѓ. Агар 

љамъи харољоти номбаршуда аз маблаѓи харољоти хизмати корхонаи наќлиётӣ камтар 

шавад, он гоњ маблаѓгузории асосӣ ба автомобили харидашуда барои сарфа кардани 
харољот ва мувофиќан баланд шудани андозаи фоида мусоидат мекунад. Илова бар ин, 

њаминро набояд фаромӯш кард, ки амалӣ кардани маблаѓгузории асосӣ дар сохтмон 
маблаѓи зиёди пулиро, ки гардиши онњо ба корхона нафъи бештаре медињанд, ишѓол 

мекунад. Аз ин рӯ, њангоми гузоришоти капиталӣ њолати молиявии корхона, пањлӯњои 

гуногуни самаранокӣ, зарарнокии объектњои корхона ва захирањои паст кардани арзиши 

аслиро њаматарафа бояд тањлил намуд. Омӯзиши ин масъалањо ба уњдаи фанни 

бањисобгирии молиявӣ њисобгирии идоракунӣ, тањлилии фаъолияти хољагидорӣ ва ѓайра 
вогузор карда шудааст. 

Вобаста ба хусусияти сармоягузории асосӣ дар ширкатњои сохтмонӣ ва тарзи 
амаликунии он сарчашмањои молиякунонии фаъолияти сохтмонро чунин њисобидан 

мумкин аст: захирањои хусусии молиявӣ ва дохилихољагии сормоягузор (фоида, 

њиссаљудокунии омартизатсинонӣ, маблаѓњои ѓуншуда ва амонатњои шањрвандон ва 

шахсони њуќуќӣ, пардохтњои органњои суѓурта барои зарари офатњои табиӣ ва ѓайра);  

воситањои молиявии ќарзии сармоягузор (ќарзњои бонкӣ ва буљавӣ, вомбаргњо, зайёмњо ва 

ѓайра); воситањои молиявии љалбкардашудаи сармоягузор (маблаѓи фурӯши сањмия, 

аъзопулии аъзоёни коллектив, шањрвандон, шахсони њуќуќӣ ва ѓайра); воситањои пулии 
ташкилотњои марказонидашуда бо тартиби муќарраргардида; воситањои молиявии буљети 

давлат, буљети мањалл ва дигар фондњои ѓайрибуљавӣ; сармояи хориљӣ. Маќсади асосии 

њисобгирии фаъолияти сохтмон чунин аст: инъикоси сариваќтӣ, пурра ва њаќќонии 

харољоти истењсолӣ њангоми сохтани объектњо; таъмини назорат аз рӯи рафти иљроиши 

сохтмон, ба кор додани объектњои истењсолӣ, ва дигар объектњои воситањои асосӣ; дуруст 
муайян кардан ва инъикос кардани арзиши инвентари сохташуда, замин ва захирањои 

табиӣ; таъмини назорат аз рӯи мављудият ва истифодабарии сарчашмањои молиякунонии 

сармоягузорӣ. Мувофиќи наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявӣ-

хољагии субъектњои хољагидорӣ ва Нишондоди методӣ оид ба татбиќи наќшаи њисобњои 

бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявӣ-хољагии субъектњои хољагидорӣ, ки бо 
Фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз «27» майи соли 2011 № 41 тасдиќ 
гардидааст, барои ширкатњои сармоягузор дар сохтмони биною иншоот сармоягузории 

дарозмуддат дар ќисми 11500 «Сармоягузорӣ ба моликияти ѓайриманќул» ба њисоб гирифта 

мешавад [6]. Мувофиќи ин њуљчат сармоягузорӣ чунин шарњ дода шудааст: Сармоягузории 
моликияти ѓайриманќул – моликияти ѓайриманќул (замин, бино ё як ќисми бино), ки дар 

ихтиёри молик ё иљорагир аз рӯи шартномаи иљораи молиявӣ бо маќсади гирифтани 
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пардохти иљора, даромад аз афзуншавии арзиши сармоя ё ин, ки њам аз ину њам аз он, аммо 
на барои: 

а) истењсол ё тањвили мол, хизматрасонӣ, барои маќсадњои маъмурӣ; 

б) фурӯш дар фаъолияти муќаррарии хољагидорӣ. 

Субъектони идоракунандагони моликияти ѓайриманќул аз рӯи њуќуќи моликият 

њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул» барои љамъбасти иттилоот оид ба 
мављудият ва њаракати чунин дороињо истифода мебаранд: моликияти ѓайриманќулї бо 
маќсади гирифтани даромад аз афзуншавии ё арзиши сармоя нигоњдошташаванда; 

моликияти ѓайриманќули ба иљораи амалиётӣ бо маќсади гирифтани даромад дар намуди 
пардохти иљора супурдашаванда; 

Субъектњои идоракунандагони моликияти ѓайриманќул аз рӯи њуќуќи моликият 

њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул»-ро барои љамъбасти иттилоот оид 

ба мављудият ва њаракати чунин моликияти ѓайриманќул, ки ба иљораи амалиётӣ супурда 
шудааст, истифода мебаранд. 

Ба наќшаи њисобњо њисобњои алоњида барои бањисобгирии сармоягузорињо аз 

гурӯњњои бештари њаммонанд: 
11510 «Бино ва иншоот» 

11520 «Таљдиди объектњои сармоягузорӣ ба моликияти ѓайриманќул» - пешбинӣ 
шудааст. 

Аз рӯи дебети њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул» харољотњои 

воќеӣ барои харидорӣ (дарёфт) инъикос мешаванд. Харољоти воќеӣ барои харид, нархи 
харид ва харољоти воќеии дилхоњ, вобаста бо хариди дороиро дар бар мегиранд, мисол 

арзиши хизмати миёнарав ва маслињатчиён, бољи давлатӣ ва њоказо. Дар ширкатњои 

сохтмонӣ харољоти воќеӣ барои харидории сармоягузорињо ба моликияти ѓайриманќул бо 

тарзи омодашудаи хољагӣ арзиши он ба санаи анљом додани сохтмон (омодакунӣ) ё аз нав 

барќароркунӣ мебошад. Аз рӯи њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул» 

харољоти минбаъда вобаста ба сармоягузорӣ дар њисобот ифодашуда ваќте, ки 

эњтимолияти гирифтани фоидаи иќтисодӣ зиёда аз нишондињандањои меъёрии аввал њисоб 
карда шуда вуљуд дорад, арзиши тавозунии дороиро афзун мекунад. Баъд аз нахуст 

эътирофи сармоягузорӣ ба моликияти ѓайриманќул ё аз рӯи арзиши одилона ё аз рӯи 

харољоти воќеии фурӯш ба њисоб гирифта мешавад. Субъект бояд бањисобгирӣ аз рӯи 
арзиши яке аз намунањои бањисобгириро интихоб кунад ва онро барои њамаи объектњои 

сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул истифода барад. 

Намунаи бањисобгирӣ аз рӯи арзиши одилона. Баъд аз нахуст эътирофшавӣ њамаи 

объектњои сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул аз рӯи арзиши одилона ба санаи њисоботї 
инъикос карда мешаванд. Њангоми муайян намудани арзиши одилона, харољоти дар назар 

дошта шуда, ки бо фурӯши минбаъда ва дигар хориљшавии дороӣ алоќаманданд, 

нархгузорӣ намешаванд ва тарњ карда намешаванд. Таљњизоте, ки ќисми људонашавандаи 

биноро (мисол, лифтњо ва системаи њавотозакунӣ) ташкил мекунад, ба таркиби 

сармоягузорӣ ба моликияти ѓайриманќул дохил карда мешавад ва алоњида дар таркиби 

воситањои асосӣ инъикос карда намешавад: аз рӯи дебети њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба 

амволи ѓайриманќул» дар мукотибот бо њисоби 66070 «Дигар даромадњои ѓайриамалиётӣ» 

њангоми зиёдшавии арзиши дороӣ; аз рӯи дебети њисоби 66170 «Дигар харољоти 

ѓайрималиётӣ» дар мукотибот бо њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул» 

њангоми камшавии арзиши дороӣ. Њисобњои 66070 ва 66170 аз тарафи субъектњое истифода 

бурда мешаванд, ки барои онњо амалиёт бо сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул 

фаъолияти амалиётӣ намебошад. Вобаста аз талаботи амалӣ њисобњои 66070 ва 66170 
метавонанд сарчашма барои љамъбасти иттилоот дар бораи таѓйирёбии арзиши одилонаи 

сармоягузорӣ ба моликияти ѓайриманќул бошанд. 

Њангоми ќатъ гардидани эътирофи объекти сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул 

фарќият байни маблаѓи њаќќонии фурӯш ва арзиши тавозунии объект гирифта шудааст, 

њамчун фоида ё зарар аз фаъолияти ѓайриамалиётӣ ба њисоб гирифта мешавад. Дар поён 

яке аз љадвалњои имконпазири мукотиботи њисобњо оид ба бањисобгирии амалиёт аз рӯи 
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фуруши объекти сармоягузорӣ ба моликияти ѓайриманќул, ки аз рӯи арзиши одилона ба 
њисоб гирифта шудааст, оварда шудааст (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. 

 
Мундариљаи амалиёт 

Раќами њисоби мукотиботӣ 
Дебет кредит 

Пули фурӯш ба маблаѓе, ки бояд гирифта шавад (бе 
ААИ) 

10590, 10400 66060 

Пули фурӯш ба маблаѓе, ки бояд гирифта шавад (бе 
ААИ) 

66170 11500 

Хараљот њангоми фуруш амалигардида (ба харидор 
бурда расонидан, таљзия ва ѓ.) 

66170 22010 ва дигар 

 

Њангоми истифода бурдани мукотиботи мураккаби њисобњои бањисобгири муњосибӣ 
миќдори навишт (ќайдњо) хеле кам мешавад (љадвали 2). 

 
Љадвали 2. 

НОМИ ЊИСОБ 
№ њисоби 

мукотиботӣ 

МАБЛАЃ 

Дебет Кредит 

Дигар ќарздории дебиторӣ  10590 ***  

Зарар аз хорич шудани дороињои 

дарозмуддат (агар натиљаи хориљшавӣ 
зарар бошад) 

66160 ***  

Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул 11500  *** 

Даромад аз хорич шудани дороињои 

дарозмуддат (агар натиљаи хориљшавӣ 
фоида бошад) 

66060  *** 

Њангоми супурдани объекти сармоягузории амволи ѓайриманќул ба иљораи молиявӣ 

аз кредити њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул» ба дебети њисоби 11660 
«Дигар сармоягузорињои дарозмуддат» маблаѓи сармоягузорињои соф ба иљора навишта 
мешавад. Фарќият байни сармоягузории соф ба иљора ва арзиши балансии объект њамчун 

фоида ё зарар аз фаъолияти ѓайриамалиётӣ инъикос карда мешавад (агар дигар њолат дар 

СБЊМ (IAS) 17 «Иљора», ки ба фурӯш аз иљораи мутаќобила дахл дорад, муќаррар нашуда 
бошад) (љадвали 3). 

Љадвали 3. 

 НОМИ ЊИСОБ 
№ њисоби 

муросилотӣ 

МАБЛАЃ 

Дебет Кредит 
Дигар сармоягузорињои дарозмуддат  11660 ***  
Зарар аз хориљ шудани дороињои 
дарозмуддат (агар натиљаи хоричшавй зарар 
бошад) 

66160 ***  

Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул 11500  *** 

Даромад аз хорич шудани дороињои 
дарозмуддат (агар натиљаи хоричшавй фоида 
бошад) 

66070  *** 

 

Гузаронидани объект ба гуруњи «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул», ки аз рӯи 

арзиши одилона ё хориљ кардан аз гурӯњи мазкур инъикос мешавад, танњо њангоми 
таѓйирёбии таъйиноти объект ба љо оварда мешавад. Њангоми гузаронидани объект ба 

гурӯњи «Воситањои асосӣ» ё «Захирањо» ба сифати харољоти воќеӣ барои харидорӣ барои 
бањисобгирии минбаъда арзиши одилонаи он ба санаи таѓйирёбии таъйиноти объект ќабул 

карда мешавад. Арзиши одилона аз кредити њисоби 11500 «Сармоягузорӣ ба амволи 

ѓайриманќул» ба дебети њисоби 11000 «Воситањои асосӣ» ё њисоби 10700 «Захирањо» 
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навишта мешавад. Њангоми гузаронидан аз гуруњи «Захирањо» ба гуруњи «Сармоягузорињо 

ба амволи ѓайриманќул» дорои аз рӯи арзиши одилона ба санаи таѓйирёбии таъйиноти он 

нархмонӣ карда мешавад. Дар поён яке аз љадвалњои имконпазири мукотиботи њисобњо аз 

рӯи бањисобгирии амалиётњо доир ба гузаронидани дороӣ аз гуруњи «Молњо» ба гуруњи 

«Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул» оварда шудааст (љадвали 4). 
Љадвали 4 

Мазмуни амалиёт Раќами њисоби мукотиботӣ 
Дебет Кредит 

1.Аз њисоббарории арзиши мол дар маблаги 

харољоти воќеӣ барои харидорӣ 

11500 10710 

2.Фарќият байни арзиши одилонаи дорои ва 

арзиши тавозунӣ ба санаи гузаронӣ  

11500 
66170 

66070 
11500 

 

Њангоми истифода бурдани мукотиботи мураккаби њисобњои бањисобгирии муњосибӣ 
миќдори навишт (ќайдњо) хеле кам мешавад (љадвали 5). 

Љадвали 5. 

НОМИ ЊИСОБ 
№ њисоби 

мукотиботӣ 

МАБЛАЃ 

Дебет Кредит 

Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул 11500 ***  

Дигар харољоти ѓайриамалиётӣ 

(агар натиљаи хориљшавӣ зарар бошад) 
66170 ***  

Молњо 10710  *** 

Дигар даромадњои ѓайриамалиётӣ (агар 

натиљаи хориљшавӣ фоида бошад) 
66070  *** 

 

Агар амволи соњибмулк (аз љониби молик истифодашаванда) аз гурӯњи «Воситањои 

асосӣ» ба гурӯњи «Сармоягузорӣ ба амволи ѓайриманќул» гузаронида шавад, он гоњ мављуд 

будани фарсудашавӣ ва эътирофи зарар аз коњишёбии арзиш то санаи гузарониш давом 

мекунад. Фарќият байни арзиши тавозунии дороӣ ва арзиши одилонаи он ба санаи 

таѓйирёбӣ њамон тавре, ба монанди аз нав нархмонӣ тибќи СБЊМ (IAS) 16 «Воситањои 

асосӣ» ба њисоб гирифта мешавад: 

а) камшавии арзиши тавозунӣ аз рӯи дебети њисоби 66170 «Дигар хараљотњои 

ѓайриамалиётӣ» инъикос карда мешавад. 

б) зиёдшавии арзиши тавозунӣ аз рӯи кредити њисоби 66070 «Дигар даромадњои 

ѓайриамалиётӣ» дар он андозае, ки он зарари пеш эътирофшударо аз рӯи фуромадани нархи 
объекти мазкур љуброн мекунад, инъикос карда мешавад. Ќисми боќимондаи маблаѓи 

зиёдшавии арзиши тавозунӣ ба кредити њисоби 33120 «Тасњењот аз рӯи азнавбањодињии 

воситањои асосӣ» мансуб аст. 

Гузаронидани объект аз гуруњи «Воситањои асосӣ» ба гуруњи «Сармоягузорињо ба 
моликияти ѓайриманќул» ба таври зерин инъикос карда мешавад. 

а) ба санаи таѓйирёбӣ азнавбањодињии объект то арзиши одилона гузаронида 

мешавад, њамзамон фарсудашавии ба санаи азнавбањодињӣ њисоб карда шуда дар муќобили 

арзиши тавозунии дороӣ то нигоњдории фарсудашавӣ бо тартиб додани мукотиботи 
њисобњои зерин навишта мешавад. 
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6. Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявӣ-хољагии субъектњои хољагидорӣ ва 

нишондоди методӣ оид ба татбиќи наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявӣ-

хољагии субъектњои хољагидорӣ, ки бо Фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз «27» майи 
соли 2011 № 41. 

 

ЗАМИНАЊОИ ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАКУНӢ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ СОХТМОНӢ ВА 

ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБӢ 

Муаллиф дар маколаи мазур ўайд намудааст, ки ќарорњои идоракунӣ оид ба амалинамоии 

сармоягузорињо дар ширкатњои сохтмонӣ бояд ба таври боварибахш ќабул карда шавад, хусусан дар мавриди 

молиякунонии сармоягузорӣ аз њисоби воситањои ќарзӣ (ќарзњо, вомбаргњо ва ѓ.). Масалан, агар 

сармоягузорӣ дар сохтмон ва хариди объектњои нави воситањои асосӣ гузаронида шавад, даромаде, ки аз 

истифодабарии объекти нав ба даст меояд, бояд харољоти нигоњубини воситањои асосӣ, харољоти фоизи ќарзи 

барои сармоягузорӣ гирифташударо руйпӯш намояд ва баргардонидани маблаѓи ќарзро дар муњлати 

муќарраргардида таъмин созад. Њангоми амалигардонии маблаѓгузории асосӣ набояд фаромӯш кард, ки 

объектњои сохташудаи воситањои асосӣ активњои дарозмуддат ба њисоб мераванд. Онњоро дар муддати 

кӯтоњтарин ба воситањои пулӣ табдил додан номумкин аст.  
Калидвожањо: ќабули ќарор, сармоягузорї, бањисобгирии муњосибї, фаъолияти сохтмонї. 
 

ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Автор в данной статье отметил, что принятие управленческих решений по осуществлению инвестиций 
в строительные компании должно быть приняты надлежащим образом, особенно в случае финансирования 
инвестиций за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.). Например, если инвестиции осуществляются 
в строительство и покупку новых основных объектов, доход, получаемый от использования нового объекта, 
должен покрывать расходы по хранению основных средств, начисление процентов по кредиту, полученному 
для инвестиций, и обеспечить возврат суммы долга в установленный срок. При осуществлении капитального 
финансирования не следует забывать, что созданные объекты основных средств считаются долгосрочными 
активами. Их невозможно преобразовать в наличные деньги в кратчайшие сроки. 

Ключевые слова: принятие решений, инвестиции, учет, строительная деятельность. 
 

FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT DECISION-MAKING IN CONSTRUCTION ACTIVITIES AND 
ACCOUNTING ORGANIZATION 

In this article the author noted, that management decisions on investments in construction companies should 
be made properly, especially in the case of financing investments with borrowed funds (loans, bonds, etc.). For 
example, if investments are made in the construction and purchase of new fixed assets, the income received from the 
use of the new facility should cover the cost of storing fixed assets, accruing interest on the loan received for investment, 
and ensure the repayment of the debt amount within the established period. When implementing capital financing, it 
should not be forgotten that the created objects of fixed assets are considered long-term assets. They cannot be 
converted to cash in the shortest possible time. 

Keywords: decision-making, investment, accounting, construction activity. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА 

В  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

Зайниддинов У.М., Юсупов Б. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Экономическое развитие любой страны закладывает основу для увеличения доходов 

населения и повышения его покупательной способности, а также предоставляет возможности для 

формирования всех секторов национальной экономики, включая туризм. Если одним из 

важнейших вопросов, способствующих развитию туризма, является экономическая ситуация, то 

другим важным вопросом является всесторонняя государственная поддержка развития отрасли. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан обладает огромным потенциалом 

туристско-рекреационных ресурсов и имеет все возможности обеспечить устойчивый рост этой 
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приоритетной отрасли. В наше время развитие туризма может стать основой для развития всех 

других секторов национальной экономики.  

Конкретное описание. Формирование и развитие международного туризма зависит, 

прежде всего, от развития национального туризма. Анализ показывает, что если в 2005 году 

доходы от международного туризма составили 680 миллиардов долларов. В последующие годы, 

например, в 2010 году она составило около 928 миллиардов долларов США.  а в 2018 году около 

1 трлн. 254 миллиарда долларов США. К 2030 году это число достигнет 2 триллионов 110 

миллиардов долларов.  Другими словами, согласно прогнозу развития, размер доходов от 

туризма в мире будет выше, чем в других секторах мировой экономики. 

Например, Китай (вместе с Гонконгом) может стать крупнейшим туристическим 

направлением в мире, и его доля может составлять до 12,3% от общего объема международного 

туризма.                Таблица 1. 

Объем импорта от туристической деятельности в мире и в отдельных странах (млрд 

долларов США) 

Мес

то 

Стран

ы  

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

201

7 

201

8 

         

1 

США 12

6,2 

17

2,9 

19

1,3 

20

4,5 

205,

94 

203,

57 

2 Испан

ия 

55,

9 

62,

6 

65,

1 

56,

5 

60,6

1 

68,4

4 

3 Франц

ия 

53,

7 

56,

7 

58,

1 

45,

9 

42,6

4 

66,1 

4 Китай 50 51,

7 

10

5,4 

11

4,1 

124,

43 

56,6

6 

5 Итали

я 

41,

2 

43,

9 

45,

5 

39,

4 

40,3

7 

45,9

1 

6 Герма

ния 

38,

1 

41,

3 

43,

3 

36,

9 

42,1 55,2

1 

7 Брита

ния 

36,

4 

41,

0 

46,

5 

45,

5 

72,3

3 

74,5

8 

Составлено  автором на основе данных ЮНВТО. 

Из приведенных выше показателей видно, что благодаря правильной организации 

туристической инфраструктуры, признанию туризма одним из экономических приоритетов 

показатель доходов стран в этом секторе постоянно растет. 

На наш взгляд, для достижения стратегических целей развития туризма было бы уместно 

принять меры, влияющие на развитие туризма: 

1. Влияние на преобразование и модернизацию (реконструкцию) природных 

туристических объектов. Мы предлагаем разделить все туристические зоны по уровню ценности 

на пять категорий: категории A, 2A, 3A, 4A, 5A, и в процессе модернизации обеспечить 

преобразование более низких категорий в категорию 5A. Категоризация зависит от уровня 

обслуживания, организации и инфраструктуры. 

2. Расширение предложения новых видов туризма. Адаптация к развитию 

популярного туризма, оптимизация структуры туристических продуктов и внедрение 

инновационной системы туристических продуктов. Исходя из этого, мы предлагаем создавать 

новые туристические направления. 

3. Разработка различных культурных и туристических продуктов. Создание целевых 

парков, т.е. создание парков в разных регионах страны, таких как парки достижений культуры, 

народных промыслов, парки истории архитектуры таджикского народа и так далее. 

Содействовать строительству пилотных национальных парков культуры, модернизации или 

реконструкции деревень, расположенных в отдаленных районах и сохраняющих древнюю 

культуру, а также созданию специализированного парка великих таджикских мыслителей с 

описанием их жизни и деятельности. 
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4. Содействие развитию сельского туризма в отдаленных районах. Опыт ведущих 

туристических стран показывает, что в эпоху индустриального развития экологическая ситуация 

в крупных городах крайне бедна, а поток городского населения на окраины города 

увеличивается, что привело к появлению нового вида туризма. Поэтому, используя опыт таких 

стран как Австрия, Польша, Китай, Корея, Япония, Франция и др., важно уделять больше 

внимания сельскому туризму в нашей стране. Необходимо создать образцовые туристические 

поселки, которые должны быть полностью обеспечены централизованным финансированием и 

туристической инфраструктурой. 

5. Продвижение регионального туризма. Регулярная организация межрегиональных 

туристических поездок по Республике Таджикистан, т.е. организация туристических маршрутов 

(с привлечением административного персонала) из Бадахшана в Согд, из Хатлона в Рашт, из 

Душанбе в Согд и др. Совершенствование инструментов сотрудничества в сфере туризма. 

Создание элементов, отвечающих основным потребностям туристов (строительство столовых, 

магазинов, туалетов, ванных комнат, небольших гостиниц и т. д.) вокруг туристических 

маршрутов [3.c.129]. 

6. Отслеживание развития интеллектуального туризма. Создание специальных 

информационных центров, электронных туристических карт, предоставление системы 

бесплатного Wi-Fi на всех объектах туристической инфраструктуры (гостиницы, санатории, 

рестораны, развлекательные центры, транспортные базы, рекреационные объекты), создание 

национальной информационной платформы, организация национального путеводителя, 

реализация технологии VR (виртуальная реальность) с представлением туристического 

потенциала Таджикистана и истории формирования таджикской нации. 

7. Предоставление туристам качественных услуг. Предоставление пассажирского 

транспорта, соответствующего международным стандартам и повышенного комфорта, 

модернизация ресторанов и предоставление в ресторанах комплексного меню разных 

национальностей и этнических групп, оптимизация размещения туристской авиации, 

организация железнодорожных путешествий, железнодорожных перевозок. 

8. Обеспечение всестороннего развития туризма и культурной дипломатии. 

Увеличить количество конференций, симпозиумов, встреч государственных органов. Разработка 

стратегического плана «Доступ к мировому туристическому рынку» путем создания различных 

информационных пунктов о возможностях  туристической инфраструктуры Таджикистана в 

разных странах. Обеспечение сотрудничества с крупнейшими мировыми авиакомпаниями, 

международными туристическими ассоциациями и международными туристическими 

организациями. 

Следует отметить, что государство является важным менеджером в организации и 

предоставлении туристических услуг, а также ключевым рычагом развития сектора. 

Таким образом, процесс развития каждого сектора национальной экономики, наряду с 

наличием материальных ресурсов, также зависит от надлежащего управления, а реализация 

политики в этой области требует координации всех задействованных секторов. 
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ КУНУНӢ ВА ТАМОЮЛҲОИ РУШДИ САЙЁҲӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: 

МОҲИЯТ ВА САМТҲОИ ИННОВАТСИОНӢ 

Рушди иқтисодии ҳар як кишвар барои афзоиши даромади аҳолӣ ва баланд бардоштани қобилияти 

харидории он замина фароҳам меорад ва инчунин барои ташаккули тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ, аз ҷумла 
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туризм имконият фароҳам меорад. Агар яке аз масъалаҳои муҳиме, ки ба рушди туризм мусоидат мекунад, 

вазъи иқтисодӣ бошад, пас масъалаи дигари муҳим ин дастгирии ҳамаҷонибаи давлатӣ барои рушди соҳа 

мебошад. Дар замони мо, рушди туризм метавонад заминаи рушди тамоми соҳаҳои дигари хоҷагии халқ 

гардад. Суръатҳои баланди рушди туризм аз ҳисоби коэффитсиенти мултипликатсионӣ: рушди нақлиёт, 

саноати меҳмоннавозӣ, хӯроки умумӣ, саноати фароғатӣ ва ғайраро ба танзим медароранд.  

Калидвожањо: иқтисоди миллӣ, туризм, захираҳои туристӣ ва фароғатӣ, роҳи абрешим, тамоюли рушди 

туризм, ММД, усулҳои иқтисодӣ ва математикӣ, туризми зеҳнӣ, инфрасохтори сайёҳӣ. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В  РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН: СУЩНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Экономическое развитие любой страны закладывает основу для увеличения доходов населения и повышения 

его покупательной способности, а также предоставляет возможности для формирования всех секторов национальной 

экономики, включая туризм. Если одним из важнейших вопросов, способствующих развитию туризма, является 

экономическая ситуация, то другим важным вопросом является всесторонняя государственная поддержка развития 

отрасли. В наше время развитие туризма может стать основой для развития всех других секторов национальной 

экономики. Высокие темпы развития туризма за счет коэффициента мультипликатора регулируют развитие 

транспорта, индустрии гостеприимства, общественного питания, индустрии развлечений и так далее.  

Ключевые слова: национальная экономика, туризм, туристско-рекреационные ресурсы, шелковый путь, 

тенденция развития туризма, ВВП, экономико-математические методы, интеллектуальный туризм, туристическая 

инфраструктура.  

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TENDENCIES OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ESSENCE AND INNOVATIVE DIRECTIONS 

The economic development of any country lays the foundation for increasing the income of the population and 

increasing its purchasing power, and also provides opportunities for the formation of all sectors of the national economy, 

including tourism. If one of the most important issues contributing to the development of tourism is the economic situation, 

then another important issue is comprehensive government support for the development of the industry. In our time, the 

development of tourism can become the basis for the development of all other sectors of the national economy. High rates of 

tourism development due to the multiplier coefficient regulate the development of transport, hospitality industry, public 

catering, entertainment industry and so on. 

Keywords: national economy, tourism, tourist and recreational resources, the silk road, tourism development trend, 

GDP, economic and mathematical methods, intellectual tourism, tourist infrastructure. 

 

Сведения об авторах: Зайниддинов Усмон Мирзомуродович – Таджикский национальный университет, ассистент 

кафедры экономики и управление туризмом финансово-экономического факультета. Телефон: +992 919 29 55 00.  

Юсупов Бањром – Таджикский национальный университет,магистр второго курса кафедры экономика и управление 

туризмом финансово-экономического факультета. 

 

Information about the authors: Zayniddinov Usmon Mirzomurodovich – Tajik National University, assistant of 

Department of Economic and Tourism Management, Faculty of finance and Economic. Phone: +992 919 29 55 00.  

Yusupov Bahrom – Tajik National University, second-year master`s student of Department of Economic and Tourism 

Management, Faculty of finance and Economic. 

 
 

БАНАЌШАГИРЇ ВА ОЯНДАБИНИИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ 
 

Юсуфї Ќамариддин  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бояд ќайд намуд, ки тањияи барномањо ва ояндабинии иќтисодї яке аз масъалањои 

муњими идоракунии давлатї ба шумор меравад. Барномасозї ва банаќшагирии иќтисодї 

дар шароити муосир бояд самтҳои асосии рушди иќтисодиётро муайян карда, тамоми 
маљмўи омилњои берунаю дохилї, инчунин вобастагињои байни онњоро иниъикос карда 
тавонад. Дар шароити гузариш ба муносибатњои иќтисоди бозорї омили муњими таъмини 
рушди босуботи мамлакат низоми идоракуниест, ки фишангњои алоњидаи он барои баланд 
бардоштани сатњи истењсолот ва таъмини зиндагии арзандаи ањолї шароит муњайё 
месозанд.  Тањќиќотњои масъалаи мазкур исбот менамоянд, ки асосњои назариявии мафњуми 
ояндабинї њанўз дар аввали асри XX аз тарафи яке аз олимони иќтисодчї Кондратьев Н.Д. 
тањия гардида, њангоми коркардабароии наќшаи индикативии 5 - солаи инкишофи соњаи 
кишоварзї истифода шудааст [1, с.112].  Аммо бо сабаби мувофиќат накардан бо 
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принсипњои модели иќтисодии маъмурии идоракунї ин наќша дар амалия истифода 
нагардидааст. Бояд ќайд намуд, ки барномасозї ва ояндабинї дар асоси тањияи усулњои 
дурнамоњо ба даст меоянд. Дар асоси тањќиќотњо маълум гардид, ки дар адабиёти муосири 
иќтисодї ба таври умумї зиёда аз сад усулњои тањияи дурнамоњо пешнињод гаштаанд, ки 
дар амалия 10-15 тои онњо ба тавре васеъ истифода бурда мешаванд [2, с.89]. Бинобар ин, 
дар инљо мехостем оид ба моњияти худи усулњои ояндабинї каме маълумот пешнињод 
намоем. Мафњуми усулњои ояндабини дар асарњои олимон ба таври гуногун пешнињод 
гардидааст. Яъне, таърифи ягонаи он вуљуд надорад. Дар асоси тањќиќи корњои 
анљомдодашудаи олимони иќтисодшинос аз нигоњи мо усулњои ояндабинї чунин таъриф 
дода мешавад. Усулњои ояндабинї гуфта, маљмўи услубњои тафаккурро меноманд, ки 
имкон медињад дар асоси тањлили вазъи гузаштаи объект инчунин инкишофи њозира ва 
таѓйиротњои имконпазири оянда хулосањо оиди тараќќии минбаъдаи соњањои иќтисодї 
бароварда мешавад [3, с.391]. Маълум мегардад, ки њар як усул вобаста ба маќсади 
истифодабарии он ва дараљаи тањќиќшавї хусусятњои ба худ хосро дорад. Дар баробари ин, 
ин гуна методњо бо дараљаи асосноксозї ва таъйиноти илмиашон аз якдигар фарќ мекунанд. 
Вобаста ба объекти тањќиќшаванда интихоби усули тањќиќот ба роњ монда мешавад. Ба 
таври умумї, методњои коркарди дурнамоњоро ба ду гурўњи асосї људо менамоян:  

➢ њиссиётї; 
➢ зоњирї. 

Дар инљо мехостем оид ба моњияти ин мафњумњо каме равшанї андозем. Аз тањќиќоти 
гузаронидашуда маълум мешавад, ки усулњои  њиссиёти дар навбати худ ба ду гурўњи асосї 
људо мешаванд:   

- якум бањои коршиносони фардї; 
- дуюм бањои коршиносони гурўњї [4, с.288]. 
Бањои коршиносони фардї дар навбати худ аз инњо иборат аст: мусоњиба (интервю), 

мактубчаи тањлилї ва навиштани сенарияњо. Њар як усули номбаршуда вобаста ба 
хусусиятњояш дар марњилањои гуногун истифода карда мешаванд. Њагоми интихоби усули 
мусоњиба мавќеи муњимро гузаронандаи он ишѓол менамояд, чунки аз саволњои 
пешнињодшуда муайянсозии вазъи ояндаи обект вобастагї дорад. Бинобар ин пеш аз 
гузаронидани мусоњиба маљмўи саволномањо тањия гардида шахси мутассадї интихоб 
карда мешавад. Шахси гузаронандаи ин усул бояд мутахассиси соњаи худ бошад. Дигар 
шакли усул ин усули мактубчањои тањлилї мебошад, ки номгўи саволњо оид ба вазъи ояндаи 
соњањои иќтисоди миллї ва корхонањои истењсолї ба коршинос пешнињод шуда, ба ў 
имконият медињад, ки аз маводњои зарурї истифода намояд [5, с.42]. Аз инљо бармеояд, ки 
дар чунин њолат ба коршинос нисбатан шароити бењтар пешкаш карда мешавад. Чунин 
шароит метавонад ба дурустии ояндабинии соњаи тањќиќшаванда мусоидат намояд. Усули 
навиштани сенарияњо бошад, барои муайянсозии варианти инкишофи объект аз тарафи 
мутахассиси алоњида истифода мегардад.  Ин усул аз тарафи гурўњи мутахассисон низ 
истифода гардида, имкони истифодаи ќобилияти гурўњи мутахассисонро дорад. Яъне 
навиштани сенарияро њам аз љониби шахси алоњида ва њам аз љониби гурўњи мутахассисон 
тавсия медињад. Маълум мегардад, ки муайянсозии вазъи ояндаи объект аз мутахассисони 
сенариянавис вобастагї дорад. Чи тавре ки дар боло ќайд намудем барои муайянсозии 
вазъи ояндаи иќтисодиёт ва тањияи барномањои соњавї дар баробари коршиносони фардї 
инчунин бањогузории коршиносони гурўњи низ муњим ба шумор меравад. Дар ин љо 
хусусиятњои баъзе аз усулњои маъмулро шарњ медињем, ки бањои коршиносони гурўњи аз 
инњо иборат аст: усули бањои экспертї, усули шашсаду сию панљ, усули њуљуми фикрї, ва 
усули ташкили комиссияњо [6, с.137]. Корњои илмї-тањќиќотии гузаронидашуда исбот 
менамоянд, ки њар як усулњои номбаршуда хусусияти ба худ хос дошта, дар мавридњои 
муайян истифода мегарданд. Усулњои номбаршударо ба таври мухтасар дида мебароем.   
Усули делфї чунин пешнињод менамояд, ки гурўњи мутахассисон дар утоќњои алоњида љамъ 
карда шуда, фикру аќидаи онњо оиди вазъи ояндаи соњањои алоњидаи иќтисодї пурсида 
мешавад. Дар шароити муосир тараќќиёти илму техника муњайё месозад, ки фикру 
аќидањои мутахассисон бо ёрии барномањои махсус кор карда шуда, равияњои асосии 
инкишофи ин соњањо муайян гардад. Мутахассисон бо натиљањои тањлил шинос гардида, 
фикру аќидањои худро оиди обект аз нав баён месозанд. Ин раванд то њолате ки варианти 
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бењтарини инкишофи соња муайян нагардад давом меёбад. Маълум мегардад, ки 
бартарияти ин усул дар он аст, ки мутахассисони алоњида ки дорои обрўю нуфузи муайян 
мебошанд ба фикру аќидањои мутахассисони нисбатан љавон таъсир намерасонанд. 

Таљрибаи амалї исбот менамояд, ки усули шашсаду сиюпанљ яке аз усулњои маъмул 
ба шумор меравад.  Усули шашсаду сиюпанљ 6 нафар мутахассиси касбї 3 идеяи худро дар 
њар 5 даќиќа оиди вазъи ояндаи соња бояд дар коѓаз ба таври хаттї нависанд. Ин фикрњо 
дар давоми на камтар аз ним соат љамъ карда шуда дар асоси онњо дурнамоњои инкишофи 
бахшњои алоњидаи иќтисодї тањия мегарданд. Бояд ќайд намоем, ки истифодаи ин усул 
барои аниќ муайян кардани вазъи ояндаи соњањои гуногун мусоидат менамояд. Дигар 
намуди усул ин усули њуљуми фикрї буда, ба он асос ёфтааст, ки гурўњи мутахассисон ба 
мисли мизи мудаввар љамъ гардида, ба истифодаи нерўи мутахассисон такя менамояд. Яъне 
мутахассисон идеяњои худро пешнињод менамоянд ва онњо оиди равияњои гуногун ба 
њамдигар мутањњид карда шуда, аз тарафи мутахассисони дигар ин идеяњо аз нуќтаи назари 
танќидї тањлил карда шуда, фикрњои бењтарин људо карда мешавад. Аз инљо бармеояд, ки 
истифодаи усули мазкур ба тафаккури иштирокчиён такя менамояд. Бинобар ин, дар ин 
чорабинї бояд мутахассисони касбї даъват карда шуда, аз тафаккури онњо истифода бурда 
шавад. Тибќи аќидаи олимон усули ташкили комиссияњо низ ба љамбасти аќидањои 
мутахассисон асос ёфта, зинањои зеринро дар бар мегирад: 

- ташкили гурўњи корие, ки тайёр намудан ва гузаронидани пурсиши мутахассисонро 
ба ўњда гирифта, ин маводњоро кор карда, натиљањои онро љамъбаст менамояд; 

- аниќ намудани самтњои инкишофи обект ва дар ин замина људо кардани маќсади 
стратегї, зер маќсадњо ва роњњои ба даст овардани онњо; 

  - људо намудани гурўњи мутахассисоне, ки ба тањияи дурнамоњо машѓул мебошанд; 
- коркарди саволнома оиди пурсиши мутахассисон; 
- гузаронидани пурсиши мутахассисон ва коркарди маводњо; 
- асосноксозии варианти охирини инкишофи объекти тањќиќшаванда. 
Њамин тариќ, тањќиќоти мавзўи мазкур исбот менамояд, ки раванди барномасозї ва 

банаќшагирии иќтисодї яке аз масъалањои муњим мебошад. Бинобар ин, истифодаи 
бомавриди усулњои номбаршуда метавонанд, ки барои расидан ба њадафњои гузошташуда 
мусоидат намоянд.   
 

АДАБИЁТ 
1. Абдикеев Н.М. Долгосрочное прогнозирование макроэкономических показателей / Фундаментальные 

исследования. - 2017. - № 8-1. - С. 110-114.  
2. Дубровский Н.А. Прогнозирование и планирование экономики: Учебное пособие. Автор-сост. И.В. 

Зенькова. - Новополоцк: ПГУ, 2017. - 367 с.  
3. Рябоконь Н.А., Миленина А.В. Прогнозирование и планирование, как функция управления // Аллея науки. 

- 2017. - Т. 3. - № 15. - С. 389-392.  
4. Шаникова И.В. Современные проблемы прогнозирования экономического развития России // 

Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. - 2015. - № 1. - С. 288-290.  
5. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозирование национальной экономики: учеб. - метод. пособие. 

Екатеринбург, 2017. 
6. Юкиш, В.Ф. Макроэкономическое прогнозирование, планирование и программирование: учеб. пособие / 

В.Ф. Юкиш. - М.: МАДИ, 2016. - 204 с. 
7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва барномањои 

инкишофи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» (Ахбори МОЉТ, с. 2003, № 23, мод. 681, с. 2009, 
№ 3, мод. 87, с. 2011, № 12, мод. 845) 

 
БАНАЌШАГИРЇ ВА ОЯНДАБИНИИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ 

Дар маќола масъалањои банаќшагирї ва ояндабинї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Усулњои 
ояндабинї мавриди омўзиш ќарор гирифта, истифодабарии онњо њангоми тањияи барномањо пешнињод 
гардидааст.  Оид ба усулњои ояндабини маълумоти муфассал пешнињод шудааст.  

Калидвожањо: банаќшагирї, ояндабинї, усулњои ояндабинї, дурнамосозї. 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
В статье рассматриваются вопросы планирования и прогнозирование. Методы прогнозирования 

изучены и предложены для использования при разработке программ. Предоставляется подробная 
информация о методы прогнозирование. 

Ключевые слова: планирование, методы прогнозирования, прогнозирование. 
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FORECASTING AND PLANNING ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article deals with planning and forecasting. Forecasting methods have been studied and proposed for use 
in software development. Details on forecasting methods are provided. 

Keywords: planning, forecasting methods, forecasting. 
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ЊУЌУЌ ВА СИЁСАТ - ПРАВО И ПОЛИТИКА 

 

МЕЪЁРҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУҚУҚЇ ВА ҚОНУНГУЗОРИИ ХОРИҶА ОИД БА 

БЕТАРТИБИҲОИ ОММАВЇ  
 

Абдуллоев Ф.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Моҳияти устувории давлат ва иттиҳоди байналхалқӣ танҳо метавонанд  ҳуқуқҳои 

инсонро таъмин кунанд. Муассисаи ҳуқуқӣ оид ба ҳимоя ва истифодаи пешгирии 

бетартибиҳои оммавӣ ё ба таври дигар бетартибиҳои шаҳрвандон низ мегӯянд набояд бо 

меъёри ҳуқуқи  байналмилалӣ мухолифат кунад.  Маълум аст, ки на  ҳар  як ҳаракатҳои 

умуӣ ба муқобили ҳокимият даъват ба амал меорад. Мисол: мувофиқа бо созишномаҳои 

байналмилалӣ оиди шаҳрвандон ва ҳуқуқҳои сиёсӣ эътироф кардани ҳуқуқҳои ҳар як инсон 

дар намоишҳо ва ҷамъомадҳо ба тариқи сулҳҷуёна ба амал бароварда шудааст. Истифодаи 

ин ҳуқуқ ба ягон маҳдудият намерасонад ба ғайр аз ҳолатҳое, ки манфиатҳои давлат ё 

бехатарии ҷамъият, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи саломатӣ ва урфу одатҳои маҳалли ё 

ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои дигар шахсон. 

Мувофиқи моддаи созишномаи байналмилалӣ меъёрҳое, ки аз ҷониби давлат қабул 

карда мешаванд, набояд ба худ поймолкунии нажод, ранга пуст, ҷинс, забон, дин ва ҳолати 

иҷтимоиро дошта бошанд. Моддаи 21 созишномаи мазкур ҳуқуқҳои шахсро ҳангоми 

иштирок дар ҷамъомади сулҳҷуёна ё иттиҳодияҳо муайян  ҳимоя мекунад. Қувва бошад 

танҳо дар ҳолатҳои фавқулода истифода мешавад. Агар мақсад ҳимояи сохтори 

конститутсионӣ, қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ бошад худдорї аз истифодаи қувва натанҳо 

аз нигоҳи ҳуқуқи байналмилалї, балки дар шуури шаҳрвандон низ дарҷ мегардад.  

Ҳамин тариқ ба  истифодаи қувва нигоҳ накарда доира ва оқибати вазнини 

хавотирноки донишҷуён ки соли 1968 дар Фаронса шуда буд ягон эътирозро аз ҷониби 

Созмони Милали Муттаҳид наоварда буд. Дар мисоли таҳаммулї, шуъбаи милитсия 

вазифадор  мегардад, ки бо рафтори худ садди девори Берлинро ҷудо кунад. Баъзан ягон 

қарори бемулоҳизаи беақлона метавонад сабаби баҳона барои бетартибиҳо гардад. 

Вазъият бо иштироки аскарон ба шумораи тарафи деворҳо мураккаб мегардад. Бо ҳамаи 

ин бехатарии амният, ҳуқуқи инсон ва зиндагии одамизод бо тартиби муайян ҳифз мешавад. 

Бо дарназардошти ин ҳама меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалие мавҷуданд, ки ба танзими 

ҳуқуқи муҳофизавии қувваи зидди ҳуқуқи ва бетартибиҳои шаҳрвандон бахшида шудаанд. 

Қарордоди 217 Ассамблеяи генералии СММ, Декларатсияи (изҳорот) ҳуқуќи инсон 4 

декабри соли 1948 (ИҶШС-бетарафон ҳангоми овоздиҳї) "Аҳдномаи байналмилалї оид ба 

ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон" аз 16 декабри соли 1966 ва дар ИҶШС соли 1976 ба қувваи 

амал даромадааст [4 сањ 45]. Қарори 34 /169 Ассамблеяи Генералии СММ кодекси тартибот 

оид ба тарафдории вазифаҳои шахс 17 декабри соли 1979 қабул шудааст. Муҳимтарин 

принсипҳои тарафдории тартибот бо истифодаи қувва ва аслиҳаи оташфишон аст. Дар 

анҷумани 8-уми СММ оид ба пешгирии ҷинояткор ва муносибат бо 

ҳуқуқвайронкунандагон аз 27-уми август, 7-уми сентябри соли 1550 дар Гавана қабул 

шудааст моддаи 3-и Кодекси рафтори шахсони мансабдор бо тарафдории тартиботи ҳуқуқї 

қабул кардани қувва танҳо дар ҳолатҳои фавқулода ва дар ҳолатҳое, ки иҷро кардани 

уҳдадориҳояшон ҳатмї мебошад, қабул карда мешавад. Қонунгузории миллӣ бояд қабул 

кардани қувваро маҳдуд намояд, қувваро танҳо мувофиқ бо принсипи ҳолатҳои фавқулода 

ё мудофиаи зарурї тааллуқ доштан ба силоҳ, бо дараҷаи фавқулодавӣ қабул намояд. Ягона 

роҳи истифода бурдани силоҳ дар ҳолатҳое амалӣ мешавад, ба муқобили намояндагони 

ҳокимият силоҳ истифода бурда шавад ё ин ки таҳдиди хатар ба ҷомеа бошад ё дигар чораҳо 

барои дастгир кадани айбдоршавандагону ҳуқуқвайронкунандагон кофї набошад.  
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Қонуни ИМА «Оид ба бетартибии шаҳрвандон», ки соли 1968 қабул гардидааст, 

мафҳуми ҳуқуқвайронкунии федералиро чунин шарҳ додааст: "Ҳама намуди ҳаракатҳое, ки 

дар вақти иҷрои уҳдадориҳои хизматчиёни сухторнишонї ва милитсия монеъа ба вуҷуд 

меоранд, ҳуқуқвайронкунї мебошад."  Бетартибиҳои шаҳрвандї ин ҳаракатҳои эътирознок 

ё сарзадани саркашӣ мебошад, ки ҳамчун қоида иштирокчиёни он дар муносибат бо 

ҳокимият зуроварї нишон медиҳанд.  Дар ҳолатҳои фавқулода ҳамчун акти террористӣ 

қабул карда мешавад. 

Президенти ИМА мувофиқ бо конститутсия ва маҷмуъи қонунҳои ИМА вазифадор 

карда мешавад, ки барои барқарор кардани тартибот, шароит фароҳам овардан барои 

итоати қонунҳои ИМА, эмин нигоҳ доштани ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва ҳимояи 

манфиатҳояшон аз таҷовузкори чораандеши кунанд. Дар ин ҳолатҳо ӯ метавонад 

зӯроварии сахт нишон диҳад. Мисол: дар вақти бетартибиҳои шаҳрвандӣ дар Лос - Анҷелос 

моҳи марти соли 1992 рух дода, ки дар натиҷа зиёда аз 40 нафар ба ҳалокат расида буд. 

Мувофиқи Конститутсияи ИМА ҳукуматдорони ҳар як штат барои ҳимояи ҷони одамон, 

ки дар ҳудуди штат ҳастанд ҷавобгар мебошанд. Агар барои нигоҳ доштани тартибот 

фароҳам овардани қонунгузорӣ паст намудани бетартибиҳои шаҳрвандӣ қувваи 

мудофиавӣ зураш нарасад он гоҳ қушунҳои федералиро равона месозанд. Қонунгузории 

ИМА дар муқоиса бо меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ махдудияти иловагии қабул 

намудани силоҳро дар худ ворид намудааст. Ин танҳо дар ҳолатҳое рух медиҳад, ки тамоми 

воситаҳоро ба кор бурда бошанд. 

Мақсади қабули истифодаи силоҳ дар ҳолатҳои зерин муайян карда мешавад: 

● Мудофиаи зарурӣ. 

● Гурехтан аз марг ё ҷароҳатҳои вазнин. 

● Дастгир кардани гуреза дар ҳолатҳое, ки ба ҷони одамон хатар меорад. 

● Содир кардани ҷинояте, ки дар худ марг ҷароҳатҳои вазнинро ба амал меорад. 

Ҳаракати шахсони мансабдор бо тарафдории тартиботи ҳуқуқӣ ба танзим дароварда 

на танҳо бо қонунҳои шаҳрвандӣ (гражданӣ), балки аз тарафи маҷмуи қонунҳои ҳарбӣ низ 

ин вазъият дида баромада мешавад. Истифодаи ғайриқонунии силоҳ эҳтимол аст мувофиқ 

бо қонунҳои маҳалӣ масъулият пеш орад. Аммо, қонунҳои ИМА оиди тафтиши 

парвандаҳои судӣ дар яке аз судҳои штат барои тамоми намуди ҷавобгари бо ҳаракатҳои 

зиддиҳуқуқӣ ҳамаи ҳуқуҳоро фароҳам меоварад [2сањ 96-101]. 

Ҳаммувофиқа бо Конститутсияи ФРГ соли 1949 қабул гардида, мувофиқи моддаи 8, 

шаҳрвандонро иҷозат медиҳад то сулҳона ва бе силоҳу бе ариза (изҳорот) ё иҷозатнома 

пешаки ҷамъ шаванд. Барои нигоҳдорї ё баамалбарории тартиботи ҷамъиятӣ ва бехатарии 

замин мумкин аст, роњхат ба қисми ҳарбии федералии посбонҳои сарҳадӣ барои 

расонидани ёрӣ ба мақомоти корҳои дохила фиристода шавад, агар қувваи охирон аз уҳдаи 
вазифаи худ набарояд (моддаи 35). 

Октябри соли 1950 ҳокимияти федералии ФРГ ташкили милитсияро дар ҳолатӣ 

омодагӣ қарор дода буд, ки барои пешакӣ хомӯш нишондани бетартибиҳо инчунин оиди 

намоишу изҳороти корпартоён ҳукм тасдиқ шуда буд [5]. Воҳидҳои ҳарбї дар ҳар минтақа 

мавҷуд буда, онҳо ба таври шуморавӣ чун қойда дар ҳолати казармавӣ қарор доранд. Дар 

ҳолатҳои муқарари бошад онҳо ба ихтиёри Вазорати Корҳои Дохила гузашта ва ба 

минтақаи муайян равон карда мешаванд. Дар ҳолати таҳдид ба озодӣ ва сохти демократӣ 

бошад онҳо ба таҳти фармони Вазири корҳои дохилаи Федералӣ мегузаранд. Дар маҳаки 

санадӣ Британияи Кабир (Билль и правах1689 г.) таҳлили бетартибиҳои шаҳрвандӣ ва 

иштирок дар онҳоро надорад. Мафҳуми калимаи "бетартибиҳои оммавӣ" дар санади ҳифзи 

тартиботи ҷаъмиятӣ дар соли 1986 дарҷ гардидааст [3]. Кодекси ҷиноятии амалкунандаи 

Шветсия дар боби 16 ҷиноти муқобили бетартибиҳои ҷамъиятиро муайян кардааст, дар 

моддаи 1 бошад чунин омадааст: " агар гурӯҳи одамон тартиботи ҷамъиятиро вайрон 

кунанд, зуровариро нисбати ҳокимият ё ин ки бо дигар роҳоӣ фаҳмондадиҳи пароканда 

нашаванд, фармони ҳукуматдоронро иҷро накунанд, таҳриккунандагон ва роҳбарони 
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онҳоро на зиёда аз 4 сол ба ҳабс мегиранд ва дигар иштирокчиёнро тариқи ҷарима ва ё на 

зиёда аз 2 сол ба ҳабс гирифта мешаванд".  

Дар Кодекси ҷиноятии соли 1979 қабулшудаи Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷинояти 

аксулинқилобчӣ ҳаракатҳое ба ҳисоб мераванд, ки бо мақсади сарнагун кардани ҳокимияти 

сиёсӣ, диктатураи пролетариат ва сохти сотсиалистӣ ё ин ки дар умум зарар расонидан ба 

Ҷумҳурии Мардумии Чин эъроф карда мешавад.  

Роҳбарони иғвочиёни мусаллаҳ ё дигар ҷиноятҳои ба ин монанд ба ҷазои якумра ё ин 

ки маҳрум кардан аз озодӣ зиёда аз 10 сол ва дигар иштирокчиёнро бошад, бо маҳрум 

сохтан аз озодӣ аз 3 то 10 сол ҷазо дода мешаванд. Дар моддаи 105 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Мардумии Чин дарҷ гардидааст, ки зарар расонидан бо роҳи оташзанӣ ва 

ғарқкунї, таркондан ё бо дигар роҳњои ихтиёрӣ ба кони  маъдан, саноати нефт, бандар, 

ҳавзаҳову дарё, сарчашмаи об, амборхонаҳо, ҷойи зист, ҷангалзорҳову майдонҳо, воию 

чарогоҳо, ноқилҳои зарурӣ, иншоотҳои ҷамъиятӣ ва аҳли дигар ҷамъиятҳо ва амволи 

шахсии давлатӣ, нақши расонидани зарар ба бехатарии амнияти ҷамъиятӣ агар инҳо ба 

ҳолатҳои ҷиддӣ оварда нарасонанд  бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол 

ҷазо дода мешаванд. Мувофиқи моддаи 158 Кодекси ҷиноятии дар боло қайд карда шуда, 

истифодаи роҳу воситаҳое, ки барои вайрон кардани тартиботи ҷамъятӣ равона шудаанд, 

манъ кардааст. Вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳолатҳои бадтар кардани вазъият, 

дар ҳолатҳои имконнопазир аз тарафи даъватшудагон иҷро кардани амалҳои ғайриқонунї, 

инчунин халалдор намудани рафти корҳои тиҷоратӣ ва таҳсил, тадқиқоти илмӣ, 

расонидани зарари ҷиддӣ ба давлат ва ҷамъият, назорат ё маҳрум намудани ҳуқуқҳои 

сиёсии роҳбарони дастаҳо, бо маҳрум кардан аз озодӣ то 5 сол ҷазо дода мешавад. 

Бетартибиҳои оммавӣ дар роҳи оҳан, роҳњои обӣ, фурудгоњҳо, бозорҳо, боғҳо, 

кинотеатрҳо, ярмаркаҳо, майдонҳо, дар дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, тариқи оммавӣ бастани 

роҳои автомобилгард ё халал расонидан ба роҳсозон, монеа шудан ба корҳои кормандони 

давлатӣ, идоракунї ва бехатарии амният бо маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол 

дар ҷойҳои махсус, инчунин маҳрум намудани ҳуқуќҳои сиёсии роҳбарон. Занозании 

оммавӣ, барангехтани иғвою бетартибиҳо, таҳқир намудани зан ё иҷро намудани дигар 

ҳаракатҳои бадахлоқона, вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳолатҳои баъдтар 

намудани вазъият, бо кутоҳмуддати маҳрум намудан аз озодӣ ё ин ки тариқи назоратӣ ё 

маҳрум намудан аз озодӣ то 7 сол ҷазо дода мешаванд. Нисбати роҳбарони гуруњҳои 

ошубгар бошад, маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати аз 7 сол зиёд ҷазо таъин карда 
мешавад.  

Декларатсияи Фаронса оид ба ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, ки соли 1789 қабул 

шудааст, эълон мекунад, ки "ҳадафи ҳар як ҷамъият ин муҳофизати ҳуқуқҳои инсон 

мебошад". Барои кафолати қувваи мусаллаҳ донистани мавҷудияти умумии ин декларатсия 

лозим меояд. Қарорҳои ҳокимияти Олӣ с. 1935, ки эътибори қонунї доранд оид ба 

гузаронидани ҷашнҳои оммавӣ шарту шароит муайян намуда ва ба иштирокчиён ҳиссӣ  

масъулият оид ба вайрон накардани тартибот вогӯзор карда шудааст, инчунин оид ба 

тайёри ва гузаронидани ҷашнҳои оммавӣ ҳокимияти маҳаллиро пешакӣ хабардор мекунанд 

[3 сањ 90]. Тамоми он намоишҳои иғвогаронае, ки метавонад тартиботи ҷамъиятиро вайрон 

кунад, маъмурият ҳуқуқ дорад иҷозат надиҳад. Ба кор даровардани мафҳум ҳамчун 

"издиҳом" ин дар ҳолатҳои нобаҳангом ё қасдан дар ҳолатҳои маҷлиси халқӣ дар ҷойҳои 

ҷамъиятӣ метавонад бетартибиҳоро ба амал орад ё ин ки зарар расонад. Издиҳом ҳисоби 

бо силоҳ, агар маротибаи аввал як нафар бо нишон додани силоҳ зуровари намояд, 

маротибаи дуюм якчанд нафар бо пинҳон намудани силоҳ ба ҳайси таҷовузгарон худро 

нишон диҳанд, дар ин ҳолатҳо издиҳомгарон пароканда карда шуда ва бо силоҳбудаҳоро 

бошад дасгир карда шуда ба ҳабс мекашанд. 

Кодекси Ҷиноятии Фаронса издиҳомро на аз рӯи шумораи одамони дар он 

иштирокнамуда, балки аз рӯи ҳудудӣ вайрон намудани тартиботи ҷамъиятї муайян 

намудааст. Имконият доштан барои ин гуна баҳогузорӣ мақомотҳои маҳалию ҳокимият, 

гузаштани салоҳиятҳо ба милитсия вогузор карда шуда, барои бартараф намудани 
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бетартибиҳо қувваи худро ба амал мебарорад. Таҷриба ва илми муосир дар худ меъёрҳои 

ҳуқуқи ҷиноятиро дар ҷавобгарӣ оид ба ҳаракатҳои гурӯҳӣ вайрон кардани оромии 

ҷамъият ва муқобилият нишон додан бо ҳокимиятро дар таҷрибаи байналмилалӣ дар сатҳи 

муайян нишон медиҳад. Мисол: Кодекси Ҷиноятии Фаронса оид ба "вайрон намудани 

оромї дар минтақа", шахсе, ки ҳаракати зуровариро ба муқобили одамон ва молу 

мулкашон ба амал мебарорад, гурӯҳбози мекунад ё ин ки ба воситаи қувва ба тартиботи 

ҷамъиятӣ зарар расонида  бо гурӯҳо якҷоя мешавад, дар ин гуна ҷиноятҳо ба ҳайси 

иҷрокунанда ё инки иштирокчӣ баромад мекунад, ба ин намудҳои ҷиноят тайёри мебинад, 

бо маҳрум намудан аз озодӣ то 3 сол ё ба ҷазои ҷарима ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. 

Дар параграфи 125 б"а" - и Кодекси Ҷиноятии Фаронса ҳолатҳои вазнинкунандаи 
зерин пешбини шудааст: 

● Агар айбдоршаванда бо худ силоҳи оташфишон дошта бошад. 

● Бо роҳи ҳаракатҳои зӯроварӣ таҳдиди куштан ё ин ки зараи вазнин ба саломатӣ 

расониданро нишон диҳад. 

● Ба молу мулки ғайр расонидани зарар. 

Дар ҳолати вайрон намудани ҷашнҳои оммавӣ аз тарафи гурӯҳи одамон низ Кодекси 

Ҷиноятии Фаронса ҷавобгариро пешбинї намудааст.(с.1985) Санад оид ба ҳифзи тартиботи 

ҷамъиятӣ, ки апрели соли 1986 дар Британияи Кабир қабул шудааст, то ҳол амал карда, 

бетартибиҳои ҷамъиятиро ба ин зайл муқарар менамояд: агар зиёда аз 12 нафар таҳдиди 

зӯроварӣ ё ин кӣ зӯровариро нисбати дигар шахсон, нисбати ҷамъият ба фойдаи худашон 

истифода намоянд, ҳамчун иштирокчии бетартибиҳои оммавӣ гунаҳгор дониста шуда, 

нисбаташон ҷазои маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлатӣ то 10 сол таъин карда мешавад. 

Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Шветсия, таҳриккунанда ва ташкилкунандаи 

ҷиноят масулият фаъоли иштирокчиён дар якҷоягӣ бо гурӯҳи одамон амал намудан, агар 

онҳо бо ягон мақсади ғаразнок, ки дар моддаит 1 муқаррар шудааст, гузаштан ба гурӯҳи 

одамон, ки зуровариро дар муносибат бо одамон ё молу мулкашон анҷом медиҳанд, 

мустақилона аз он иҷроишиӣ амалҳоро амалӣ менамоянд ё не. (моддаи 2 -и КҶФаронса) 

Мувофиқи моддаи 6 бошад    шахс бо гуфтаҳои худ ба ҳолатӣ ногувор овардани омма ё бо 

дигар роҳе, ки оромиро халалдор месозад, инчунин тартибот ё бехатарии ҷамъиятиро дар 

хатар мемонад, ба ҷазои ҷарима ва ё ба ҳабс гирифтан на зиёда аз 2 сол ҷазо таъин карда 

мешавад. Якчанд қоидаҳову ҳаракатҳое, ки аз тарафи гурӯҳӣ иштирокчиёни ҷинояткорӣ 

дар рафти "бетартибиҳои оммавӣ " содир мешавад дар қонунгузории Ҷумҳурии Куба 

ҷойгир карда шудааст, ки моддаи 100 ин Кодекс оид ба исиён бардоштани дастаҳои ҷиноятӣ 

мебошад [8 сањ 19].  Инчунин, мувофиқ бо ин Кодекс изҳор менамояд, ки шахсони дар рафти 

тартиботи оммавӣ дар ҳолатҳои воқеӣ забон як кардан ва бо истифодаи зӯроварӣ вайрон 

намудани тартиботи ҷамъиятӣ, муқобилият нишон додан ба ҳокимият ҷазои маҳрум кардан 

аз озодӣ ба муҳлатИ аз 10 то 12 сол ё ин ки ҷазои ҳукми қатл таъин карда мешавад, агар 

ҷиноят дар ҳолати ҷангӣ ё дар вазияти дахолат кардан ба бехатарии давлат содир шуда 
бошад. 

Муқарароти модда, ҳамчунин ба назар гирифта шудааст, ки  иштирок дар ошубҳои   

гурӯҳӣ ҳолатҳои бе истифодаи зӯроварӣ ё дар вақтҳое, ки ғариқонунї нест,  бо маҳрум 

кардан аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 8 сол ҷазо таъин шудааст. 
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МЕЪЁРҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУҚУҚЇ ВА ҚОНУНГУЗОРИИ ХОРИҶА ОИД БА 

БЕТАРТИБИҲОИ ОММАВЇ 

Дар мақолаи мазкур таҳлил ва баҳодиҳии ҷиноятӣ бетартибиҳои оммавиро дар қисме аз  меъёрҳои  

Банмилалии  ҳуқуқӣ   мавриди омўзиш карор додем. Инчунин, ҷинояти бетартибиҳои оммавӣ  дар якќатор 

қонунгузории  давлатҳои  ҷањон  зери тањлил ва баррасӣ  карор гирифт,  ки ин ба дигаргун гаштани ҷамъият 

– ҷамъиятӣ  иљтимоию  иќтисодӣ, ба дигаргунии сиёсии сохти давлатхо тааллуќ дорад. Инчунин, бо рушд 

ёфтани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, дигаргун гаштани сохти иқтисодию иљтимоии ҷаҳони муосир  ва 

дигаргун шудани ҳаёти инсоният дар ҷамъият, давлатҳои ҷаҳонро  мебояд, самти мубориза бар зидди ҷинояту 

ҷинояткориро пурзӯр намуда, роњҳои нави гирифтани пеши ҷинояту ҷинояткориро коркард карда бароянд.  
Калидвожањо: меъёрњои  байналмилалї, њуќуќ, ќонунгузорї, бетартибињои оммавї, бехатарии љамъият, 

тартиботи љамъиятї, меъёр. 
 

НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ИНОСТРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МАССОВЫХ 

БЕСПОРЯДКАХ 

В этой статье мы изучили анализ и оценку преступного беспорядка в некоторых нормах международного 

права. Преступление массовых беспорядков также проанализировано и рассмотрено в ряде законов мира, что 

связано с трансформацией общества - социально-экономическими, политическими изменениями в структуре 

государств.Кроме того, с развитием новых социальных отношений, изменениями в экономической и социальной 

структуре современного мира и трансформацией человеческой жизни в обществе странам мира необходимо усилить 

борьбу с преступностью и разработать новые способы предотвращения преступности. 

Ключевые слова: Международные нормы, право, законодательство, общественные беспорядки, 

общественная безопасность, общественный порядок, нормы. 

 

INTERNATIONAL LAW AND FOREIGN LAW ON MASS DISORDERS 

In this article, we have studied the analysis and assessment of criminal disorder in some norms of international law. 

The crime of mass disorder has also been analyzed and considered in a number of laws of the world, which is associated with 

the transformation of society - socio-economic, political changes in the structure of states.In addition, with the development 

of new social relations, changes in the economic and social structure of the modern world and the transformation of human 

life in society, countries of the world need to strengthen the fight against crime and develop new ways to prevent crime. 

Keywords:  International norms, law, legislation, public disorder, public safety, public order, norms. 
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ЊИЗБЊОИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН: МАФЊУМ ВА НИШОНАЊОИ ХОС 
 

Аброр М.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њизби сиёсї гурўњи созмонёфтае мебошад, ки маќсади асосии он соњиб шудан ба 

ќудрати сиёсї ва муносиби њукуматї барои роњбарон ва аъзои худ мебошад. Маъмулан, 
њизби сиёсї, ки ба далели нисбатан нав будан он дар байни нињодњои сиёсї аз сўйи 
донишмандони сиёсї ба унвони гули сари сабади ин нињодњо талќин шуда, барои мутамоиз 
кардани худ аз соири ањзоби дорои як идеология њастанд [6, с.21]. Њизбњои сиёсї ба мисли 
дигар падидањои љомеа ташаккул ёфта, барои рушди љомеа ва пешравии иљтимоии он 
наќши муњим доранд. Њизбњои сиёсї аз замони авали пайдоишашон аз љониби ањли 
љамъият хуб пазируфта намешуданд ва њатто падидањои нолозим низ эътироф мегаштанд. 
Аввалин маротиба пайдоиши њизбњои сиёсї ба асрњои V-IV то солшумории мелодї дар 
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Юнони ќадим рост меояд. Њамчун ќоида, ин гуна созмонњо дар он давра бањри љонибдории 
шахси муайян, яъне лидер ташкил мешуд ва тарафдорони он њамаи кўшишњояшонро ба он 
равона мекарданд, ки ќудрат ва нуфузи ў зиёд гардад. Пайдоиши аввалин њизбњои сиёсиро 
ба асрњои XVII-XVIII мансуб медонанд. Дар мазмуни њозираи худ њизбњои сиёсї чун 
институти њуќуќї-сиёсї, чун аломати аврупоии фарњанги сиёсї ба Аврупо ва Амрико 
ташбењ дода мешавад [4]. 

Дар Љумњурии Исломии Афѓонистон ба падидаи мардумсолорї бартарии хос дода 
шуда, таъсис ва фаъолияти ањзоби сиёсї ба шањрвандони мамлакат кафолат дода мешавад. 
Бо вуљуди оне, ки таърихи таъсис ва фаъолияти њизбњои сиёсї дар Афѓонистон калон аст, 
аммо дар шакл ва мазмуни њозираи пешрафтаи њизби сиёсї ба он созгор нест.Дар бештар 
маврид њизбњои сиёсї дар Афѓонистон бо ёрии љамъомади мардум дар интихобот ширкат 
намуда, баъдан манфиатњои худ ва ќудрати сиёсї барои худ мељўянд. 

Дар Афѓонистон мо метавонем шумораи зиёди љараёнњои сиёсиеро мушоњида намоем, 
ки намунаи њизби сиёсї мебошанд. Ба андешаи муњаќќиќи шинохтаи афѓон Ањмад Басир, 
њизбњои сиёсї ва љараёнњои сиёсї дар Афѓонистон ба 169-то мерасад, ки ба шумули онњо 
иттињодия, иттифоќ, гурўњ, њаракат, фронт, ањолї ва њизб дохил мешаванд [2, с.85]. Дар 
маљмўъ, њизбњои сиёсии Афѓонистон аз рўйи ваќт дар кишвар ва шояд идеологияи њар 
кадоме аз онњо ба се давраи мустаќил таќсим карда мешаванд. Дар маќола мо кўшиш 
менамоем, ки муњимтарини ин њизбњо ва љараёнњои сиёсиро, ки бар таќсимоти иљтимої асос 
ёфтаанд, баррасї ва тањлил намоем. 

Дар ҷомеаи Афғонистон то пас аз Ҷанги якуми љаҳон бо сабабҳое, ба монанди; 

љамъияти пӯшида, бесаводии мутлақи мардум, зулми шахсии ҳокимони он замон, 

ҳукмронии баъзе қавмҳо бар дигар қавмҳо, набудани фазои мувофиқ барои озодии баён ва 

озодии ташкилотҳои ҳизбӣ ва институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, масофаи тӯлонї байни 

ҳукумат ва миллат ва дигар омилҳое, ки ба афзоиши ташкилотҳо халал мерасонанд, дар 

Афғонистон љой доштанд. Дар замони амир Абдурраҳмон, вазъ дар кишвар чунин буд, ки 

ҳар гуна иқдоме, ки зидди суд ва ё ба ҳеҷ ваҷҳ хилофи манфиатҳои шахсии амир буд, 
шадидан пахш карда мешуд. Намунаи инро дар куштори беш аз 63% мардуми њазора 

равшан дидан мумкин аст. Ҳамин гуна фазо дар аҳди Ҳабибуллоњхон, писари 

Абдурраҳмонхон низ љой дошт. 

Дар ҳамон давра (1818-1828 милодӣ), вақте ки як зумра зиёиён мехостанд як созмонеро 

таъсис диҳанд, баробари таъсис ёфтанаш, онҳо ҳама бидуни камтарин амали воќеї ба дор 

овехта мешуданд ё дар зиндони даҳшатноке, ки овози ҳама зиёиёни афғон ѓоиб шуданд, ба 

зиндон кашида мешуданд. Аммо аз соли 1444 пас аз Ҷанги дуюми љаҳон, дар давраи 

ҳукмронии Зоҳиршоҳ, бо истеъфои Ҳошимхон аз мақоми раёсати ҷумҳурӣ ва вориси 

Маҳмудхон фазои то андозае сунъӣ, вале нисбатан кушод аз ҷониби шоҳ ва атрофиёнаш 

фароҳам оварда шуд. Дар ин давра як қатор ташкилотҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ ба вуҷуд омаданд, 

ки ҳар кадоми онҳоро мухтасар дар зер тавсиф мекунем. 

Пас аз Ҷанги дуюми ҷаҳон, Русия рақиби деринаи худ Бритониёро аз рақобат дар 

Афғонистон хориҷ кард ва идеологияи марксизмро ҳамчун яке аз онҳо ҷорӣ кард он дар 

Афғонистон нуфузи бештар ба даст овард. Аксари одамоне, ки дар Русия таҳсил кардаанд 

ва аксаран дар артиш кор мекарданд, дар нуфузи Шӯравӣ дар Афғонистон нақш доштанд 

ва дар баробари ин коршиносони рус, ки дар соҳаҳои мухталиф дар Афғонистон кор 

мекарданд, низ омили дигари нуфузи Шӯравии собиқ буданд. Пеш аз табаддулоти 

Довудхон, дар Афғонистон тақрибан 1050 коршиноси рус дар соҳаҳои мухталиф кор 

мекарданд, дар ҳоле ки 889 коршиноси мулкӣ аз тамоми ҷаҳон дар Афғонистон кор 

мекарданд ва ин нишон медиҳад, ки нуфузи Шӯравӣ дар ин кишвар хеле бузург буд. 

Маҳз дар натиҷаи нуфузи густурдаи Русия дар Афғонистон бисёр ҳизбҳо бо 

гароишҳои коммунистии ленинӣ ва ақаллияти хурд бо эътиқоди коммунистии маочиён дар 

Афғонистон ба вуҷуд омаданд ва ба рӯйдодҳои ин кишвар дар даҳсолаи охир таъсири калон 

расониданд, ки ба таври мухтасар баррасӣ хоҳанд шуд. Дар байни ақидаҳо ва ҳизбҳои 

мухталиф, ки ҳар яке ғояҳо ва андешаҳои худро доштанд ва ба навъе дар арсаи сиёсии 

Афғонистон ҳам дар давраи истилои Шӯравӣ ва ҳам пас аз он нақши муҳим доштанд, 
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ҳизбҳои исломӣ буданд. Аммо он чизе, ки хеле муҳим аст, ин аст, ки ҳизбҳои исломӣ асосан 

вокуниш ба фаъолияти тарафдорони коммунизм ва ишғоли Афғонистон аз ҷониби русҳо 
буданд [3, с.132]. 

Роњбарон ва аъзои њизби сиёсї бо илтизом ба идеологияи њизб, ки маљмўаи аз арзишњо 
ва усули сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї аст зимни он ки худро аз соири ањзоб 
мутамоиз мекунанд, равиши идораи љомеа тавассути њизб худро низ ба шањрвандонашон 
медињанд. Ањзоби сиёсї бо эъломи идеологияи худ ба мардум мегўянд, ки чунончи дар 
интихобот ба аъзои онњо овоз дињанд, шеваи идораи умур низ он тавре, ки дар усули сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї идеологияи ин њизб тарсим шуда, хоњад буд. Ањзоби сиёсї 
бо гурўњњои фишор ва зинуфуз тафовути асосї доранд.  

Гурўњњои фишоровар бар хилофи њизби сиёсї, ки дар пайи ба даст гирифтани ќудрат 
барои роњбарон ва аъзои худ њастанд, бештар дар пайи таъсиргузории бар раванди љараёни 
умури идории љомеа мебошанд. Дар њоле ки ањзоби сиёсї барои интихобот, номзадњои 
худро мушаххас ва муаррифї мекунанд. Гурўњњои фишоровари зинуфуз маъмулан 
номзадњои барои муносиби умури кишвар ба исми худ муаррифї намекунанд, балки бархе 
мавоќеъ танњо ба њимоят аз номзадњои муаррифишуда аз сўйи њизбњо иктифо мекунад. Дар 
низоми сиёсии демократї, аввалан коркарди ањзоби сиёсї, гузиниши номзадњои муносиб 
барои њузур дар интихоботи мухталиф ба манзури касби муносиби сиёсї ва низ њидояти 
муборизот интихоботї аст. Њамчунин, ањзоби сиёсї пас аз пирузї дар интихобот наќши 
умдае дар таъйини афроди мавриди назари худ барои муносиб интисобї дар сохтори давлат 
ифо мекунанд [5, с.355]. 

Илова бар ин, ањзоби сиёсї ба манзури иљрои сиёсатњои мавриди назари худ наќши 
умдае дар њамоњангии рўзонаи фаъолиятњо ва тасмимоти сиёсии роњбарон ва аъзои худ, ки 
дар муносиби интихобї ва интисобии давлат љо гирифтаанд, бар ањдо доранд. Усули њизбњо 
ин вафизаро аз тариќи баргузории маљомеъ умумї ва низ сохтори рањбарї, фраксионї дар 
маљолиси аъмол мекунанд. 

Дар Афғонистон, пас аз созишномаи Бонн дар соли 2001 ва ташкили ҳукумати нав, 

бисёр ҳизбҳо дар Вазорати адлияи Афғонистон бо шумораи 110 сабти ном шуданд. Дар 

Афғонистон, ҳизбҳои сиёсӣ ташаккулҳои муназзами ҳизбӣ надоранд ва аксари ҳизбҳои 

таъсисёфтаи муассисон мебошанд ва ба ҷуз чанд ҳизби бузург, дар ҳаёти сиёсии Афғонистон 

нақши калон надоранд [1, с. 146]. Дар соли 2009 қонуни нав дар бораи ҳизбҳои сиёсии 

Афғонистон эътибор пайдо кард. Тибқи қонун, ҳар як ҳизби сиёсии дорои иҷозатнома бояд 

ҳадди ақал 10 ҳазор аъзо ва дафтар дар 20 вилоят дошта бошад. Тибқи иттилои сайти 

Вазорати адлия, дар ҳоли ҳозир 63 ҳизби сабти номшуда ва литсензия шуда мавҷуданд, ки 

аз ҳамаи ҳизбҳои Афғонистон аксарият ғайриҳизбӣ ҳастанд ва танҳо як ҳизб таъсис ёфтааст. 
Њизбњои сиёсї дорои чунин нишонањои хос мебошанд [7, с.45]: 

Мавҷудияти ташкилот: Ҳизбҳо бояд созмоне дошта бошанд, ки ҳаёти ҳизб аз 

мавҷудияти муассисони ҳизб вобастагӣ надошта бошад. Доштани филиалҳо дар саросари 

кишвар: Доштани филиалҳо дар саросари кишвар ҳизбҳоро бештар дар тамос мекунад ва 

ҳизбҳо ҳамчун як созмони миёнарави байни ҳукумат ва мардум метавонанд талабот ва 

дастгирии мардумро беҳтар ба даст оранд ва онҳоро ба ҳукумат расонад, то ки амалисозии 

мустақими қудрат бар мардум вазнин ба поён нарасад. Роҳбарият қудратро идора мекунад, 

на таъсир: Ба даст овардани қудрат, аслан яке аз хусусиятҳои ҳизбҳост, ки онҳоро аз 

гурӯҳҳои дигар фарқ мекунад. Дар масъалаи ба даст овардани қудрат, бояд гуфт, ки ба даст 

овардани қудрат метавонад ҳадафи ҳизбҳо бошад ва барномаҳо ва сиёсатҳоро ҳамчун 

василаи ба даст овардани қудрат баррасӣ кунанд. Аз тарафи дигар, нақшаҳо ва сиёсати 

бузурги ҳизб метавонанд ҳадафи асосӣ бошанд ва қудрат метавонад ягона воситаи ба даст 

овардан ва амалӣ кардани нақшаҳо ва сиёсати ҳизб бошанд. 

Ҷалби овозҳои мардум: Барои ба даст овардани қудрат, ҳизбҳо бояд дар интихобот 

ширкат варзанд, то овозҳои мардумро ба даст оваранд ва онро ба курсӣ табдил диҳанд. 

Иҷтимоигардонии сиёсӣ маънои онро дорад, ки ҳизбҳо мардумро дар бораи арзишҳо, 

меъёрҳо ва амалияи сиёсӣ таълим медиҳанд. Иҷтимоикунӣ асосан ба афзоиши фарҳанги 
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сиёсӣ мусоидат мекунад ва дар ниҳоят, мардумро дар сиёсат фаъолтар мекунад. Иштироки 

бештари мардум воқеан қонунияти интихобот, системаи сиёсиро меафзояд. 

Назари мардум: Вазифаи дигари махсуси ҳизбҳо ҳамгиро кардани овозҳо ва афкори 

мардум мебошад. Дар сурати набудани ҳизбҳои алоҳида, ӯ наметавонад ба таври инфиродӣ 

бо ҳукумат тамос гирифта хоҳишҳо ва андешаҳои худро баён кунад. 

Ташаккули афкори ҷамъиятӣ: афкори ҷамъиятӣ муносибат, арзишҳо ва эътиқоди 

оммаро дар бар мегирад. Дар кишварҳои демократӣ афкори умум тасмим гирифта 

мешавад, ки ба тасмимҳои сиёсӣ таъсир расонад. Ҷонибҳо инчунин кӯшиш мекунанд, ки бо 

пешниҳоди масъалаҳои нав ва баҳсбарангез афкори ҷамъиятиро барои қонеъ кардани 

манфиатҳои ҳизб равона кунанд. 

Интихоби номзадон: Дар кишварҳое, ки системаҳои ҳизбӣ қавӣ мебошанд, одатан 

шахсони алоҳида тавассути ҳизбҳо пешбарӣ карда мешаванд, аммо дар кишварҳое, ки 

системаи қавии ҳизбӣ мавҷуд нест, афрод метавонанд мустақилона номзад шаванд. 
Њамин тариќ, дар асоси тањлилу баррасии мавзўи њизбњои сиёсї ва нишонањои ба онњо 

хосбуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар шароити Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ањзоби сиёсї дорои вижагињои хоси исломї ва ќавмию иљтимої мебошад. 
Ањзоби сиёсї кўшиши бештари фаъолнамоиро дар њаёти сиёсї ва идоракунии кишвари 
Афѓонистон нишон дода истодаанд ва наќши бозире њам доранд. Иштироки њизбњои сиёсї 
дар раванди интихоботњои даврї шањодат аз рушд ёфтани падидањои љомеаи шањрвандист, 
ки дар миёни онњо ањзоби сиёсї љойгоњи намоёнро ишѓол менамояд. 
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ЊИЗБЊОИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН: МАФЊУМ ВА НИШОНАЊОИ ХОС 
Дар маќола мазмун ва моњияти њизбњои сиёсии Љумњурии Исломии Афѓонистон тањќиќ карда шудааст. 

Дар Афѓонистон њизбњои сиёсї њамчун иштирокчии муњимми муносибатњои сиёсї, давлатї ва љамъиятии 

мамлакат баромад мекунанд ва дорои нишонањои ба худ хос мебошанд. Афғонистон бо ҳизбҳои сершумори 

сиёсї системаи бисёрҳизбии рушд дорад, ки дар он ҳељ як аз тарафњо аксар вақт имкони ба даст овардани 

қудратро надорад ва тарафҳо бояд барои ташкили ҳукумати эътилофї бо ҳамдигар ҳамкорї кунанд. 

Мављудияти ҳар як ҳизби сиёсї, ки мухолифи ахлоқи исломї дониста мешавад, манъ аст. Ҳамин тариқ, 

системаи ҳизбии Афғонистонро метавон ҳамчун як низоми «плюрализми шадид» бо блокҳои мураккаби 

эътилофї ва доираи васеи манфиатҳои сиёсї тавсиф кард. Дар ҳоли ҳозир, ҳизбҳо аз љиҳати идеология, ки дар 

робита бо ислоҳот ва ҳузури хориљї баён шудаанд, фарқ мекунанд. Ҳама ҳизбҳо, пеш аз ҳама, ба арзишҳои 

динї тамаркуз мекунанд. Аксарияти кулли ҳизбҳо асосан бо мақсади муттаҳид кардани аҳолї барои 

муқовимат бо неруњои хориљї ҳангоми муноқишаҳо таъсис дода шудаанд. Умуман, системаи ҳизбии 

Афғонистон дар марҳилаи гузариши ташаккул ќарор дорад. 
Калидвожањо: њизбњои сиёсии Афѓонистон, инкишофи њаёти љамъиятї, падидањои љомеаи шањрвандї, 

њуќуќу озодињои сиёсї, демократия, њаёти сиёсї ва идоракунии давлатї. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ АФГАНИСТАНА: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

В статье анализируется понятие и значение политических партий в Исламской Республике Афганистан. В 

Афганистане политические партии являются основными субъектами политических, государственных и 

общественных отношений и имеют особые признаки. Афганистан имеет многопартийную систему в развитии с 

многочисленными политическими партиями, в которых ни одна из сторон часто не имеют шансов получить власть 

в одиночку, и стороны должны работать друг с другом, чтобы сформировать коалиционное правительство. 

Запрещается существование какой-либо политической партии, которая выступает за то, что считается 
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противоречащим исламской морали. Таким образом, партийную систему Афганистана можно охарактеризовать как 

систему «крайнего плюрализма» со сложными коалиционными блоками и сильным разбросом политических 

интересов. В настоящий момент партии различаются по идеологическому признаку, выраженному в отношении к 

реформам и иностранному присутствию. Все партии ориентированы, прежде всего, на религиозные ценности. 

Подавляющее большинство партий создавалось в основном в целях объединения населения для противостояния 

внешним силам во время конфликтов. В целом партийная система Афганистана находится на переходном этапе 

формирования. 

Ключевые слова: политические партии Афганистана, развития общественной жизни, институты 

гражданского общества, политические права и свободы, демократия, политическая жизнь и государственное 

управление. 

 

POLITICAL PARTIES OF AFGANISTAN: CONCEPT AND MAIN FEATURES 

The article analyzes the concept and significance of political parties in the Islamic Republic of Afghanistan. Political 

parties are the main subjects of political, state and public relations in Afghanistan and have special characteristics. 

Afghanistan has a multiparty system in development with numerous political parties, in which neither side often has a chance 

of gaining power alone, and the parties must work with each other to form a coalition government. The existence of any 

political party that advocates what is considered contrary to Islamic morality is prohibited. Thus, the party system in 

Afghanistan can be characterized as a system of "extreme pluralism" with complex coalition blocs and a wide range of 

political interests. At the moment, parties differ in terms of ideology, expressed in relation to reforms and foreign presence. 

All parties are focused primarily on religious values. The overwhelming majority of parties were created mainly in order to 

unite the population to resist external forces during conflicts. In general, the party system of Afghanistan is in a transitional 

stage of formation. 

Keywords: political parties of Afganistan, development of public life, institute of public civil, political right and 

freedom, democracy, political life and state management. 
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АВЕСТО – ЊАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХЇ 
 

Авгонов А.С.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

«Авесто», ки аз маҷмӯи матнҳои пайравони оини зардуштӣ иборат аст, муҳимтарин 

маъхаз оид ба таърихи қадимтарини Осиёи Миёна мебошад. Њоло ғайр аз теъдоди андаке 

дар Эрон, зиёда аз 100 ҳазор зардуштиён дар ҳиндустон зиндагӣ менамоянд, ки ононро 

одатан «порсиён» меноманд. Порсиён натанҳо дини қадима, балки матнҳои қадимии 

диниро маҳфуз медоранд. 

Дар миёнаҳои асри ХVIII Анкетил Дюперрони франсавӣ, ки нисбат ба омӯзиши дину 

мазҳабҳои қадим шавқу рағбати махсусе дошт, ба Њиндустон сафар намуд. Ӯ назди 

мӯбадони порсӣ маросими динӣ ва хондани матнҳои қадимиро омӯхт ва якчанд дастхатро 

харида гирифт. Ба ватан баргашта, баъдан ӯ тарҷумаи франсавии «Авесто»-ро бо 

мулҳақоти чанде аз матнҳои марбут ба он интишор дод. Ба воситан ин корнамоии илмии ӯ 

маълумот дар бораи «Авесто» дастраси аҳли илми Европа гардид. Вале, тарҷумаи 

Дюперрон хеле ноқис буд. Аксари порчаҳоро ӯ нодуруст фаҳмида ва ё комилан нафаҳмида 

буд. Дар асри ХIХ ба сабаби инкишофи забоншиносии муқоисавӣ наздикии забони 

«Авесто» бо забонҳои қадимии хуб омӯхташуда ва аз рӯи бисёр ёдгориҳои маълуми ҳиндӣ-

ведоӣ (бо ин забон «Ригведа» ва ёдгориҳои қадими дигари ҳинд навишта шудаанд) ва 

санскрит исбот гардид. Омӯзиши забонҳои эронии миёна, аз он ҷумла забонҳои мурда 

(хоразмӣ, суғдӣ, хутану сакоӣ) ва зиндаи (забонҳои помирӣ) эронии шарқӣ низ аҳамияти 

бисёр калон дошт. Њамаи ин кори тарҷумаи илмии «Авесто»-ро нисбатан осон намуд. Вале 

ба ин нигоҳ накарда, тарҷумаи «Авесто» ҳанӯз мушкилоти зиёде дорад ва мӯътабартарин 

мутахассисон ҳам баъзе ҷойҳои муҳими «Авесто»-ро ба таври мухталиф тарҷума мекунанд. 
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Муддатҳои зиёде «Авесто» мисли дигар ёдгориҳои динӣ ва ҳамосии ҳиндӣ ва эронӣ ба 

таври шифоҳӣ, ки ягона шакли дақиқан маҳфуз мондан буд (ғайр аз баъзе тағйироти 

муайяне дар талаффуз), нақл карда мешуд. Ин тарзи нақл ва хониш боз муддати дуру 

дарозе, пас аз сабти хаттии «Авесто» ҳам, дар иҷрои ниёиш, таълим ва ғайра, инчунин дар 

маҳфуз мондани матни анъанавии он аҳамияти умда дошт. То ба вуҷуд овардани алифбои 

авестоии ҳозиразамон (яъне, алифбое, ки дастхатҳои то замони мо расидаи «Авесто» 

китобат шудаанд) матнҳои авестоие вуҷуд доштанд, ки бо алифбои дар асрҳои VI–V пеш аз 

милод дар Эрону Осиёи Миёна мустаъмали оромӣ таълиф ёфта буданд. Тибқи навиштаҷоти 

зардуштии давраи форсии миёна, ки доир ба бисёр масъалаҳои таърихи пешини зардуштия 

маълумоти дақиқе надошт, дар замони Њахоманишиҳо маҷмӯи китобҳои «Авесто» мавҷуд 

буда, ҳангоми забти Искандари Мақдунӣ аз байн бурда шуд, баъдтар шоҳи ашконӣ - 

Валахш (яъне, Вологес, одатан ӯро бо Вологеси I, ки дар асри I милодӣ ҳукмфармоӣ 

кардааст, айни як кас мешуморанд) фармон дод, ки бақияи матнҳои авестоӣ ва он чӣ ба 

таври шифоҳӣ байни мубадон монда буд, ҷамъ оварда шавад. Олимони имрӯза чунин 

маълумотро, яъне аслан вуҷуд доштани «Авесто»-и замони ҳахоманишиёнро беасос 

мешуморанд ва баъзеҳо, ҳатто ба мавҷудияти матни ашконии «Авесто» ҳам шубҳа доранд. 

Вале, зоҳиран «Авесто»-и хаттӣ дар нимаи дувуми давраи Порт (Парфия) ва яқинан дар 

оғози давраи сосонӣ вуҷуд дошт. Дар асоси баъзе мадракҳои асноди портҳо, ки аз Насо ёфт 

шудааст, И.М.Дяконов ва В.А.Лившитс тахмин доранд, ки дар шарқи давлати Порт дар 

асри I пеш аз милод матни хаттии «Авесто», ҳеҷ набошад, қисмати ҷудогонаи он мавҷуд 
буд. 

Баъдтар, «Авесто» бо алифбое, ки махсус барои навишти он ихтироъ шуда буд, 

китобат гардид. Ин алифбо дар заминаи хати паҳлавӣ (яъне ҳуруфи китобҳои зардуштии 

форсии миёна), ки инкишофи яке аз намудҳои хати оромиасос ҳисоб меёбад, ба вуҷуд 

омадааст. Вале алифбои авестоӣ хеле зиёдтар (бештар аз ду баробар) ҳуруф, аз ҷумла, 14 

ҳарфи садонок дорад. Ин алифбои бо тамоми ҷузъиёташ коркардашуда имкон медод, ки 

матнҳои «Авесто» бо нигоҳ доштани тарзи талаффузи анъанавии гӯяндагони он аз давраи 

пайдоиши ин ёдгорӣ хеле дақиқ ва саҳеҳ сабт гардад; ба замми ин чунин сабт бо як қатор 

хусусиятҳо (бештар марбут ба хусусиятҳои қадимаи лаҳҷавӣ) симои забони эронии 

қадимаро, ки ҳангоми пайдоиши матнҳои авестоӣ мустаъмал буд, пурра ва комилан 

инъикос менамояд. Алифбои авестоӣ зоҳиран дар асри VI, аниқтараш дар замони Хусрави 

I (531 – 579) ба вуҷуд омадааст. Матнҳои бозмондаи «Авесто», ки қадимтарини онҳо ба 

асрҳои ХIII ва ХIV тааллуқ доранд, ба ҳамин китобати давраи охири сосонӣ мансуб 
мебошанд. 

Китобати «Авесто» ба алифбои то замони мо расидааш, аслан дар асоси нақли лафзии 

он сурат ёфтааст. Худи номи «Авесто» аз калимаи форсии миёнаи араstāk, баъдан аbastāv – 

ба маънии «асос» (ва ё мувофиқи тафсироти дигар «гузориш», «дастур», «ниёиш» ва ғайра.) 

аст, ки бевосита ба матни маҳфузмондаи «Авесто» нисбат дорад. Замимаҳои он «Занд» 

(калимаи форсии миёнаи zand «дониш», «таълимот») номида мешуданд. Зоҳиран, матни 

хаттии «Авесто» (дар сабти алифбои кӯҳна ва шояд дар давраҳои аввали китобати нав) ва 

ҳамчунин дигар иловаву тафсирҳои дастури авестоиро низ «Занд» мегуфтанд. Вале, баъдтар 

номи «Занд» бештар ба тарҷума ва тафсири дар замони Сосониён анҷомгирифтаи «Авесто» 

(ҳамаи дастхатҳои қадимии «Авесто» дорои тарҷумаи таҳтуллафзӣ ба забони форсии миёна 

мебошанд) нисбат дода мешуд. Аз ҳамин ҷост, ки муддатҳои зиёде дар илми Европа номи 

нодурусти «Авесто» – «Занд-Авесто» ва номи забони авестоӣ дар шакли «забони зандӣ» 

ривоҷ дошт. «Авесто» дар зарфи мавҷудияти чандинасраи худ борҳо кодификатсия 

шудааст. Чунон ки сарчашмаҳо хабар медиҳанд, ҷамъоварӣ ва танзими қавонини «Авесто» 

дар замони Вологеси I Ашконӣ (зоҳиран, асри I милодӣ), Сосониёни аввалия (асри III), 

Шопури II (асри IV), ки таҳрири пураҳамияти китоби муқаддас зери роҳбарии Атурпати 

Меҳроспандом анҷом ёфт ва ниҳоят, пас аз ҳаракати маздакиён, дар аҳди Хусрави I (асри 

VI), ки аз «Авесто» баъзе матнҳои дар асрҳои IV – V вуҷуддошта партофта шуданд, ба вуқӯъ 
пайвастааст. 
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Пас аз ин таҳрири охирин «Авесто» аз 21 китоб (наск) иборат буд, ки ном ва мазмуни 

мухтасари онҳо аз рӯи асари оид ба дини зардуштӣ дар асри IХ таълифкардаи Денкарт 

маълум аст (ин хулоса на аз рӯи матни авестоӣ, балки аз рӯи тарҷумаи форсии миёнаи 

«Авесто» аст). «Авесто»-и то замони мо расида чаҳоряк қисмати китобати давраи охири 

сосониро ташкил медиҳад. Ин, пеш аз ҳама, фаслҳоеро дар бар мегирад, ки барои тоату 

ибодат заруранд; ҷузъҳои мавҷудаи «Авесто», китобҳои «Ясно» ва ғайра низ мувофиқи 

ҳамин мақсад тартиб ёфтаанд. Аз ин китобҳо танҳо «Видевдат» комилан ба яке аз китобҳои 

«Авесто»-и қадим мутобиқат мекунад. 

«Авесто»-и имрӯза аз китобҳои «Ясно» – «назр», «ниёз», маҷмӯи матнҳои маросимӣ; 

«Яштҳо» («Яшт»– «ниёиш», «ситоиш»), сурудҳо дар васфи худоёни дини зардуштӣ; 

«Видевдат» – «қонун ба муқобили девон» (шакли баъдинаи нодурусташ «Вандидод»), 

дастурҳо дар бораи покизагӣ ҳангоми тоату ибодат (як қатор муқаррароти динӣ ва шаръӣ, 

порчаҳои асотири қадим, ҳамосӣ ва ғайраро дар бар мегирад); «Виспрат» – «ҳама родҳо» 

(номи баъдинаи каме носаҳеҳи он «Виспарад»), аз маҷмӯи дуо ва матнҳои ибодатӣ иборат 

аст. Ғайр аз ин, ба «Авесто» якчанд қисматҳои ҳаҷман хурд ва камаҳамият дохил мешаванд. 

Аз 72 боби «Ясно» 17-тоашро «Готҳо» («Сурудҳо»-и пайғамбар Зардушт — асосгузори 

зардуштия), 7-бобро «Ясна ҳаптаҳатӣ» («Яснои ҳафтбоба»), ки аз ҷиҳати забон ва замони 

офариниш ба «Готҳо» наздик аст, ташкил менамоянд. Лаҳҷаи «Готҳо» ва «Яснои ҳафтбоба» 

нисбат ба ҷузъи дигари «Авесто», ки «Хурд-Авесто» ном гирифтааст, кӯҳнатар мебошад ва 

аз он бо хусусиятҳои лаҳҷавӣ фарқ мекунад. Баъзе муҳаққиқон (П.Тедеско, А.Мейе) забони 

авестоиро ба забонҳои эронии ғарбӣ нисбат додаанд, дигарон (мисли Х.Нюберг) онро аз 

гурӯҳи забонҳои шарқиэронӣ меҳисобанд. Ақидаҳои дигаре низ мавҷуданд, ки муво-фиқи 

онҳо ин забон дар байни забонҳои эронӣ мавқеи алоҳида (К. Гоффман) ва ё дар байни 

гурӯҳи забонҳои ғарбӣ ва шарқӣ мавқеи васатӣ дорад (В. Ҳеннинг). Як қатор хусусияти 

алоҳидаи забони авестоӣ, аз ҷумла, лаҳҷаи «Готҳо» бо забонҳои шарқиэронӣ мувофиқат 

мекунанд. Дар «Хурд-Авесто» таъсири забонҳои эронӣ (аз он ҷумла, забонҳои ғарбӣ) дар 

минтақае, ки забони авестоӣ ҳамчун забони муқаддас интишор ёфта буд, ҳис карда 
мешавад. 

Масъалаи замон ва макони пайдоиши ҷузъҳои «Авесто» то имрӯз аз бисёр ҷиҳат 

баҳснок аст. Мувофиқи анъанаи дини зардуштӣ, ки дар замони Сосониён тасдиқ ёфтааст, 

замони зиндагии Зардушт ва офарида шудани «Готҳо»-ро ба охири асри VII – нимаи аввали 

асри VI пеш аз милод нисбат медиҳанд. Ин ақидаро муҳаққиқоне тарафдоранд, ки анъанаи 

мазкурро комилан асоснок мсшуморанд. Вале, баъзе олимон ба саҳеҳии он шак доранд; 

онњо қайд мекунанд, ки ин анъана дар давраи баъдтар тасдиқ ёфтааст ва эҳтимолан, 

пайдоиши он ҷанбаи ривоятӣ дорад. Дар замони ҳозира, ба ҳар ҳол, бо мушкилӣ метавон 

ба эътимоднокии ин таърих бовар намуд, гарчанде имкон дорад, ки, дар ҳақиқат, Зардушт 

дар охири асри VII – оғози асри VI пеш аз милод зистааст. 

Мувофиқи ривоятҳои маъмули давраи сосонӣ ва баъдина, Зардушт дар Атропатена 

(Озарбойҷон) ва ё аз Роғи мидӣ (Райи асримиёнагии наздики Теҳрон) баромадааст. Вале ин 

маълумот ҳоло беэътимод шумурда шудааст; ҳақиқатан ҳам материалҳои «Хурд-Авесто» ба 

мавҷудияту ҳокимияти деринаи ҷамоаи пайравони Зардушт дар Роғ ишорат мекунанд; ин 

ҳолат, бешубҳа, аз он сабаб рӯй додааст, ки ноҳияи мазкур, ки дар қисмати шимоли шарқии 

Мод (Мидия) ҷой дошт, нахустин ноҳияе буд, ки таълимоти Зардушт аз шарқ ба он роҳ ёфт. 

Ривояти хеле қадима мавҷуд буд, ки тибқи он Зардушт гӯё дар Бохтар зистааст. Ин 

ривоят дар асари муаллифи юнонӣ Ктесий (охири асри V-оғози асри IV пеш аз милод) ифода 

ёфтааст. Ба ин ривоят пайравӣ намуда, баъзе олимон (аз қабили Ҷ.Мултон) гумон кардаанд, 

ки «Готҳо» дар Бохтар офарида шудаанд, ҳамчунин забони онҳоро дар давраи қадим 

авестоӣ ҳисобидаанд (дар асри ХIХ В. Гейгер ва дигарон ҳамин гуна ақида доштанд). Вале 

баъзе маълумотҳо ин ақидаро тасдиқ намекунанд, ёдгориҳои ба наздикӣ кашфгардидаи 

забони бохтарии давраи кушонӣ бошад, онро аз эҳтимол дур месозанд. Ж.Дармстетер, 

В.Ҷексон ва баъзе дигар олимон, баъдтар дар солҳои 30–40 асри ХХ Э.Хертсфелд ва 

муаллифони дигар, ки Зардуштро ҳамзамони ҳахоманишиёни нахустин, аз ҷумла, Дорои I 
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шуморидаанд, фаъолияти ӯро ба шимоли ғарби Эрон нисбат медиҳанд. Вале, мувофиқи 

ақидаи маъмули замони ҳозира, «Готҳо» то ба миён омадани давлати Њахоманишӣ тартиб 

ёфтаанд ва аз сӯи пайдоиши худ ба Эрони ғарбӣ муносибат надоранд. 

Мувофиқи ақидаи муҳаққиқони ҳозиразамон, пеш аз ҳама, ба маълумоти географии 

худи «Авесто» истинод мекунанд, «Готҳо» ва қисматҳое, ки ба он аз ҷиҳати замон наздикӣ 

доранд, дар яке аз ноҳияҳои Осиёи Миёна ва ё минтақаҳои муҷовири шимоли ғарби 

Афғонистон ва шимоли шарқи Эрон офарида шудаанд. Дар ин бобат ақидаҳои мухталиф 

баён карда мешаванд. Масалан, баъзеҳо ба ноҳияи ҷараёнгоҳи миёна ва поёноби дарёи Аму 

ва ё аслан ба Хоразм ишора мекунанд (С.П.Толстов ва диг.); дар ин маврид нуқтаи назари 

қабулнамудаи И.Маркварт, Э.Бенвенист ва олимони дигар, ки мамлакати асотирии 

Аирйанам Ваеҷаҳ «Фарохнои Ориёно» – ватани эрониён ва дини зардуштиро бо Хоразм 

айният медиҳанд, ба асос гирифта мешавад; ба ғайр аз ин ба ноҳияҳои байни дарёи Аму ва 

дарёи Сир, яъне ба Суғд ва ё ноҳияҳои ҳамсояи он (Х.Нюберг) ба сарҳадҳои скифу сакоиҳои 

осиёимиёнагӣ (В.И.Абаев) ва ноҳияҳои соҳили баҳри Арал ва поёноби дарёи Сир 

(Г.Виденгрен); ба Марв, Суғд ва Хоразм (Ж.Дюшен-Гюйимен) ва ғайра ишоратҳо 
кардаанд. 

Нуқтаи назаре (дар корҳои В.Њеннинг, К.Барр, И.Гершевич, Р.Сеннер ва дигарон) ба 

таври васеъ паҳн гардидааст, ки мувофиқи он «Готҳо» дар ҳудуди конфедератсияи давлати 

Хоразм, ки пеш аз забткориҳои Њахоманишиён мавҷуд буд, офарида шудаанд (дар ин 

маврид ба санаи анъанавии Зардушт, ки дар боло ба он ишора рафт, пайравӣ мешавад). Ба 

ин мавзеъ ноҳияҳои қисмати ҷануби Хоразм низ дохил мегарданд ва махсусан Марғиёну 

Ориё ҳамчун макони офарида шудани «Готҳо» шинохта мешаванд (В.Њеннинг ва диг.; 

академик В.В.Струве аз рӯи асосҳои дигар ба Марғиён ҳамчун ватани дини зардуштӣ назар 

менамуд); ба қавли В.Њеннинг, матнҳои авестоии баъдина имкон дорад дар Сиистон эҷод 

гардидаанд. Вале, қатъи назар аз ин ки оё чунин конфедератсияе бо сарварии Хоразм вуҷуд 

дошт (маълумоти муаллифони қадим ба ин суол ҷавоби мусбат медиҳанд), далелҳои 

муайяне оид ба муносибати Зардушт ба он мавҷуд нестанд. 

Ба замми ин, муҳаққиқоне, ки ба «санаи анъанавии Зардушт» пайравӣ намуданро 

зарур намешуморанд ва ё аслан онро эътимоднок намедонанд, одатан офариниши «Готҳо»-

ро ба замони басе қадимтар, яъне замони пеш аз ҳуҷуми ҳахоманишиҳо ба Осиёи Миёна 

нисбат медиҳанд. Масалан, И.М.Дяконов дараҷаи инкишофи ҷамъияти тасвирнамудаи 

«Готҳо»-ро ба назар гирифта, гумон менамояд, ки онҳо бояд пештар аз асри VI ва то нимаи 

дувуми асри VII пеш аз милод эҷод шуда бошанд. Э. Мейер ва баъзе донишмандони дигар 

дар вақти худ, ҳатто имкони ба қарибиҳои соли 1000-ум ва ё ибтидои ҳазораи I пеш аз милод 

нисбат доданро ҳам изҳор карда буданд. Муаллифи яке аз охирин асарҳои бузурге оид ба 

дину мазҳабҳои эронӣ — Г.Виденгрен менависад, ки бо камоли боварӣ метавон замони 

зиндагии Зардуштро ба давраи байни солҳои 1000–600 пеш аз милод, ҳеҷ набошад, ба 

давраи пеш аз пайдоиши давлати ҳахоманишӣ нисбат дод. Ба ақидаи чанде олимон (аз он 

ҷумла, И.М.Дяконов, Г.Виденгрен ва диг.) «Авесто»-и аввала то миёнаи асри VI пеш аз 

милод дар шарқи Мидия, дар Роғ пазируфта шуд, аз он ҷо таълимоти он дар шакли 

тағйирёфта бошад ҳам, дар Эрони ғарбӣ паҳн гардид. Муҳаққиқони дигар интишори 

ғояҳои «Готҳо»-ро ба ғарб, ба замони Њахоманишиҳои нахустин (замони Куруш ба қавли 

В.Хинтс, замони Дорои I ба қавли В.Њеннинг, И.Гершевич ва ғ.) нисбат медиҳанд. 

Ба ҳамин тариқ, ба хулосае бояд омад, ки замони фаъолияти Зардушт ва офариниши 

«Готҳо» пештар аз охири асри VII — аввали асри VI пеш аз милод мансуб аст, вале маҳз ба 

ҳамин замон ва ё як-ду аср пештар муносибат доштани онҳоро мо яқинан гуфта 

наметавонем. Доир ба макони пайдоиши «Готҳо», гарчанде ҳоло ягон ноҳияи муайянеро бо 

боварии қатъӣ ном бурдан мумкин нест, бо вуҷуди ин, метавон тасдиқ кард, ки он дар 

минтақаи Осиёи Миёна ва ё ноҳияи ҳамсарҳади он воқеъ буд. Дар ин бора ҳудуди географии 

худи «Авесто» ва маҷмӯи мамолики дар он номбаршуда шоҳиди мӯътамаде шуда 

метавонанд. Номгӯи нисбатан пурраи ин мамолик дар боби аввали «Видевдат» оварда 

шудааст. Дар ин ҷо дар силсилаи «беҳтарин кишвар ва мамлакатҳо»-и офаридаи 
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Аҳурамаздо инҳо номбар мешаванд: Аирйанам Ваеҷаҳ, «Гава, макони суғдиён», «Моуруи 

ноҳияи Марв] тавоно, ростипараст», «Баҳди (Бохтар) зебо бо дирафшҳои афрошта», 

«Нисайа, ки байни Моуру ва Баҳди воқеъ аст», Њарайва (ноҳияи Њирот) ва ноҳияҳои дигар 

то мавзеъҳои Њинд ва Њарахвати (Арахозия) дар ҷануби шарқӣ, ҳайтуманта дар водии 

ҳилманд дар ҷануб, кишварҳои гургониён ва Роғ (дар шимоли шарқии Мидия) дар ғарб. 

Њамин тавр, ҷаҳонбинии географии тартибдиҳандагони ин матни авестоӣ тақрибан тамоми 

ноҳияҳои асосии Осиёи Миёна ва минтақаҳои ҳамсарҳади он – Афғонистону Эрони шимоли 

шарқиро дар бар мегирад. Аслан, матни дар ин шакл то замони мо расида нисбат ба 

қисматҳои дигари «Авесто» ба давраи баъдтар, ба замоне дахл доранд, ки зардуштия ба 

таври васеъ паҳн шуда буд. Баъзеҳо ақида доранд, ки асоси ин матнро порчае ташкил 

мекард. ки дар он теъдоди камтари кишварҳо номбар шуда буданд. 

«Суруд дар васфи Митра» («Яшт»-и Х, «Меҳр Яшт»), ки дар он ҳам номгӯи якчанд 

кишварҳо омадааст, ба давраҳои нисбатан қадимтаре муносибат дорад. Ин «Яшт» яке аз 

беҳтарин намунаҳои шеърияти авестоӣ (ва ё эронии қадим) мебошад. Дар ин ҷо, аз ҷумла 

тавсифоти пуробуранги кишварҳое, ки «сипаҳбадони мағлубнашавандаи онҳо корзорҳои 

беададе месохтанд, кӯҳҳои баланди пурчарогоҳ ба шахси парастори чорпоён хидмат 

мекарданд, кӯлҳои булӯрин ба масоҳати бузург паҳн шуда, дарёҳои васеи пуроб ба сӯи 

Ишкат ва Парут, Њироту Марв, Ғави Суғд ва Хоразм равон буданд», дода шудааст. 

Ба минтақаи дар ин порча тасвиршуда бояд ҳамчун ба минтақае назар кард, ки дар он 

аз ҳама пештар дини зардуштӣ паҳн гардид ва, ба ақидаи мо, дар яке аз ин кишварҳои 

номбурда ватани нахустин матнҳои авестоиро бояд ҷуст. Қайд кардан зарур аст, ки дар ин 

ҷо ноҳияҳое номбар мешаванд, ки бо Бохтар ҳамсояву ҳамсарҳад буданд ва ё қисман дар 

замони пеш аз Њахоманишиҳо ба таркиби он дохил мешуданд. Аз ин рӯ, Бохтар бо 

«дирафшҳои афрошта», чи тавре ки он дар «Видевдат» ёд мешавад, агар нахустин набошад, 

яке аз он кишварҳоест, ки дар манотиқи он дини зардуштӣ аввалин бор паҳн гардид. Дар 

матнҳои «Хурд-Авесто» муттаҳидшавии таълимоти Зардушт, ки аз тарафи пайравони ӯ 

инкишоф дода шуд, бо ғояву русумот ва образҳои ба таблиғоти аввалияи пайғамбар бегона, 

вале дар «Хурд-Авесто» инъикосёфта, мушоҳида мегардад. Њатто «Яснои ҳафтбоба», ки ба 

ҳамон лаҳҷаи «Готҳо» тартиб ёфта буд, гузаштҳои зиёде бо оинҳои паҳншуда дорад. Як 

силсила сурудҳои «Авесто» худоён ва персонажҳои асотириро (мисли Митра ва Њавма) васф 

мекунанд, ки аз қадим боз ориёиён онҳоро ситоиш мекарданд, вале аз тарафи пайғамбар 

дар «Готҳо» рад гардидаанд. Ин натиҷаи созиш бо дину мазҳабҳои қабилавӣ буд, ки дар 

ҳудуди давлатҳои бузурги ҳахоманишӣ, Порт ва Сосониён паҳн гардида буданд ва дар 

замони мавҷудияти онҳо ҷузъҳои «Хурд-Авесто» эҷод гардида, тартиб ва таҳрир меёфтанд. 

Вале, чунин дину оинҳо ва дастурҳои маросимӣ ба таври сохта тавассути ибораҳои «чунин 

гуфт Аҳура-Маздо ба Зардушт…» ва дигар василаҳои таҳрирӣ дар он аз номи Зардушт 

оварда мешаванд. Ба истиснои ин фиқраҳои илова чанде порчаҳои «Хурд-Авесто», 

махсусан «Яштҳо», аз рӯи мундариҷаи худ нисбат ба замони мураттаб гардидани «Готҳо» 

қадимитаранд. Дар баробари ин «Авесто» муҳимтарин ёдгорӣ дар бобати омӯзиши айёми 

бостон, маданияту маишат, созмонҳои иҷтимоӣ ва сиёсии давр, ҳамчунин осори ҳамосии 

қабилаҳои эронии Осиёи Миёна ва Эрон мебошад. Ҷараёни омехташавии таълимоти 

Зардушт бо дигар мазҳабҳои эронӣ дар миёнаи асри V пеш аз милод сурат ёфт. Чунон ки аз 

гуфтаҳои боло равшан мегардад, ҳангоми истифодаи «Авесто» ҳамчун маъхази таърихӣ 

бояд гуногунҷанбагии он, ки ифодакунандаи давраҳо ва ҳатто аҳдҳои мухталифи таърихӣ 

мебошанд, таъсири ақоиду тасаввуроти муҳаррирон ва тартибдиҳандагон ба матни то 
замони мо бозрасида ба назар гирифта шаванд.  

Ба ҳамаи ин маҳдудиятҳо нигоҳ накарда, «Авесто» муҳимтарин ва ягона маъхазест 

барои равшан намудани таърихи қадимтарини эрониёни шарқӣ, яъне мардуми Осиёи 

Миёна, Афғонистон ва он қисмати Эрон, ки дар шафати Осиёи Миёна воқеъ гардидааст. 
 

АДАБИЁТ 

1. Сипас, мувофиrи ҳамон навиштаҷот, матнҳои парокандаи авестоӣ дар аҳди Ардашери I ва Шопури I дар 

як ҷо ҷамъ карда шуданд (Widӯngrӯn G., 1965, С. 246–247). 
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2.  Аз рӯи нуrтаи назари дар асарҳои Г.Юнкер ва баъзе дигар олимон ифодашуда алифбои авестоӣ гӯё дар 

асри IV ташаккул ёфтааст. Вале, чунон ки ҳанӯз дар асри гузашта эроншиноси маъруфи рус акад. 

К.Залеман ва сипас, В. Ҳеннинг, Г.Моргенстьерне, Г.Бейли собит намудаанд, алифбои авестоӣ на пештар 

аз асри VI ба вуҷуд омадааст (Неnning В., 1958, 52; ниг.: инчунин Периханян А.Г., 1966, с.108–109; ҳамон 

ҷо ниг.: феҳристи муфассали асарҳо). 

3. Ба таври васеъ дар байни зардуштиён паҳн гардидани наrли лафзии матнҳои муrаддас боиси он шуд, ки то 

давраҳои аввали асрҳои миёна rавмҳои uайризардуштии муосири онҳо аксар ваrт гумон мекарданд, 

пайравони зардуштия умуман китобҳои муrаддас надоранд. Сабаби аз замони истилои арабҳо дар 

кишварҳои исломӣ баръакси исавиён ва яҳудиён «аҳли китоби муrаддас» ҳисоб нашудани зардуштиён, ки 

ба вазъи расмии онон дар олами ислом наrши худро гузоштааст, эҳтимол, дар ҳамин бошад. Адабиёти 

зардуштӣ низ мавrеи анъанаи наrли лафзӣ, аз ҷумла, аҳамияти дар ҳифзи rоидаҳои муrаддаси «Авесто» 

доштаи онро бевосита таъкид менамояд (Widӯngrӯn G., 1965, 245-259). 

4. Тарҷумаи «Авесто» ё кисмҳои он ба забонҳои русӣ ва европоӣ мавҷуд аст: Коссович К., 1861; Бертельс 
Е.Э., 1924, с. 3-11; Брагинский И.С, 1956, с. 35-37; 46-49-70, 105-116, 182-187 ва u.; Бертельс Е.Э., 1960, с. 53-

66; Абаев В.И., 1963, с. 349-350, с. 367-370; Darmӯstӯtӯr J., 1892–1893; Wolff U., 1910; Lommӯl Н., 1927; 

Gӯrshӯvitch I., 1959; Humӣach Н., 1959; Duchӯsnӯ-Guillӯmin J., 1963 ва u. 
5.  Тољикон-и Б. Ѓафуров, Душанбе, Нашриёти «Дониш», 2008 с. 

 
АВЕСТО – ЊАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХЇ 

Авесто, Авасто ва ё Абасто – китоби муќаддаси зардуштиён буда, яке аз ќадимтарин асари адабиёти 
форс мањсуб ёфта, ба забони авестої навишта шудааст, ки ин забон то ба замони мо омада нарасидааст. 
Мувофиќи сарчашмањо, Авесто аввалин маротиба бо фармони шоњ Виштосп дар 12 њазор пўсти гов бо хати 
тиллої навишта шуда, онро шоњ дар хазинаи оташкадаи шоњаншоњї љой додааст. Искандари Маќдунї дар 
соли 331 пеш аз милод ба Њахоманишињо њуљум карда, як ќисмати Авесторо сўзонда, ќисмати дигарашро бо 
худ бурда, фармон медињад, то ба забони юнонї тарљума карда шавад. 

Калидвожањо: Авесто, фалсафа, дин, Дорои 1, Искандари Маќдунї, Хусрави Парвиз, шоирон, форсњо. 
 

АВЕСТО – КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Авеста, Аваста, Абасто – собрание священных тектстов зороастрийцев, одно из самых старейших 

памятников древнеиранской литературы, составленный на особом, более нигде не зафиксированным языке, 
называемым «авестийским».  Согласно источникам, впервые Авесто был собран его царственным 
покровителем Виштаспой и записано золотыми чернилами на 12 тысячах волочьих шкур. Александр 
Македонский в 331 году до нашей эры, разрушая державу Ахеменидов уничтожил Авесту, выбросив книги в 
море или предав их огню, а часть из них приказал перевести на греческий язык. 

Ключевые слова: Авесто, философия, религия, Доро 1, Александр Македонский, Хусрав Парвиз, поэты, 
персы. 

 
AVESTA - AS A HISTORICAL SOURCE 

Avesto, Avasta, Abasto – is the primary collection of religious texts of Zoroastrianism, the composed in the 
Avestian language. Its one of the oldests pamphlets of ancient Iranian literature. According to the soirces for the 
first time Avesta was collected by the royal patrol Vishtaspa who had them inscribed on sheets of gold.  

Keywords: Avesto, philosophy, religion, Doro 1, Alexander the Great, Khusrav Parviz, poets, Persians. 
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ШАРОИТИ ТАЊАЌЌУЌИ МУДОФИАИ ЗАРУРЇ АЗ ДИДГОЊИ КОДЕКСИ ЉАЗОИ 
АФЃОНИСТОН 

 
Муњаммаднабї Адолатёр 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Зиндагии инсон бидуни иљтимоъ ѓайримумкин аст. Дар њоле ки зиндагии иљтимоии 
инсон мусталзами равобити иљтимої аст, ки интизоми чунин равобит тањияи усул ва 
ќавоиди иљтимоиро танзим менамояд [5]. Аз ибтидои таърих то кунун ду навъи усулу 
ќавоиди иљтимої вуљуд доранд – дар ибтидо танњо усулу ќавоиди самовї вуљуд дошт ва 
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баъдан бо гузашти замон дар канори усул ва ќавоиди самовї усул ва ќавоиди вазъї њам 
тавассути инсонњо вазъ шуданд ва ба ин тартиб њар ду навъи усулу ќавоид дар зиндагии 
иљтимоии инсонњо мавриди истифода ќарор гирифтанд. 

Кодекси љазои Афѓонистон ќонуне мебошад, ки усул ва ќавоиди љурмиро танзим 
менамояд. Ин Кодекс ба асоси моддаи 3 Ќонуни асосии Афѓонистон вазъ шудааст. Бинобар 
ин, ањкоми ин Кодекс дар заминаи ањкоми дини муќаддаси ислом вазъ гардидаанд. Моддаи 
3 Ќонуни асосї чунин сароњат дорад: «Дар Афѓонистон њељ ќонун наметавонад мухолифи 
муътаќидоти дини муќаддаси ислом бошад»[2]. Кодекси љазои Афѓонистон ду китоб ва 916 
моддаро дар бар мегирад. Китоби аввали он тањти унвони «Ањкоми умумї» аз 236 модда ва 
чањор боб иборат аст. Китоби дуюми ин Кодекс тањти унвони «Љароим ва љазоњо», ки аз 
моддаи 237 то 916 онро фаро гирифтааст, дорои 12 боб мебошад. Ин Кодекс љароим ва 
љазоњои таъзириро танзим менамояд. Моддаи 2 ин Кодекс чунин муќаррар кардааст: «1. Ин 
Ќонун љароим ва љазоњои таъзириро танзим менамояд. 2. Муртакиби љароими њудуд, ќасос 
ва дият мутобиќи ањкоми фиќњи њанафии шариати ислом муљозот мегардад”[1]. 

Аз ин рў, тамоми љароим ва љазоњои таъзирї дар ин Кодекс пешбинї гардидаанд. 
Тамоми донишмандони илми њуќуќ бар ин аќида њастанд, ки адолати љиної замоне 

таъмин мегардад, ки њељ муљриме аз татбиќи муљозот боќї намонад ва њељ бегуноње 
мавриди муљозот ќарор нагирад, он чи ки Кодекси љазои Афѓонистон низ ба пайравї аз 
назарияњои фавќ њарду меъёрњои фавќ пазируфта шудаанд [5, с. 2-3]. 

Тавре ки аз лињози принсипњои машњури њуќуќї ва ањкоми Кодекси љазоии 
Афѓонистон, як амале дар њолати одї љурм мањсуб мешавад ва дар муќобили он муљозот 
таъйин мешавад, аммо дар баъзе њолатњои хос, њар гоњ шахсе онро анљом дињад, љурм 
мањсуб нашуда ва шахсе дар ќиболи он касби масъулият наменамояд, яъне анљоми њамон 
амал барои њамин шахс дар њамчунин њолоти ихтисосї мубоњ (ѓайриљурмї) мањсуб 
мешавад. Ба њамин асос ин њолатро дар Кодекси љазои Афѓонистон асбоби ибоњат 
меноманд ва як бахши муњимми асбоби ибоњат мудофиаи зарурї аст. Яъне, њар гоњ шахсе 
тањти таарруз ва таљовузи ѓайри њаќ ва бидуни муљиби шахси дигаре воќеъ шавад, тавре ки 
дафъи он ба тариќи дигар мумкин набошад, дар чунин њолот шахсе ба хотири дафъи хатари 
мављуда аз худ дифоъ менамояд, дар њоле ки ин њолат дар њолати одї љурм аст, вале дар 
њамчунин њолоти ихтисосї хосияти љурмї буданаш аз байн рафта, мудофиаи зарурї номида 
мешавад. Чун ин мавзўъ дар масоили љурмї нињоят муњим ва асосї мебошад, пас анљоми 
тањќиќоти илмї болои он низ аз ањамияти фавќулода бархўрдор мебошад. Ба њамин асос, 
њамаи масоили марбут ба мудофиаи зарурї, аз љумла дарбаргирандаи таъриф, хусусиёт, 
таљовуз аз њаќќи мудофиаи зарурї, шароити тањаќќуќ, осори ќонунї ва чолишњои эљодшуда 
дар мудофиаи заруриро аз дидгоњи Кодекси љазои Афѓонистон тањти баррасї ќарор 
мегирад [3]. 

Мудофиаи зарурї. Мудофиаи зарурї аз љумлаи асбоби ибоњат ба шумор рафта, дар 
Кодекси љазо мафњум ва хусусиёти он тавзењ гардидаанд, ки мудофиаи заруриро аз дигар 
анвои асбоби ибоњат мутамоиз месозад. 

Маънї ва мафњуми мудофиаи зарурї. Мудофиаи зарурї ба иќдомоте гуфта мешавад, 
ки шахсе ба манзури наљоти љон, номус, озодї ё моли худ ё шахси дигаре аз таљовуз ва 
тааррузи ѓайрињаќ дар муќобили шахси мутаљовиз анљом дињад, ба навње ки ин амал дар 
њолати одї љурм аст, вале дар ин љо ба асоси њаќќи дифои машрўъ љурм талаќќї намешавад 
[6]. Дар ин маврид моддаи 125 Кодекси љазої чунин сароњат дорад: «1) Иртикоби амал ба 
манзури дифои машрўъ, љурм шинохта намешавад. 2) Дифои машрўъ ба шахси мавриди 
тањдид иљоза медињад, то аз истеъмоли васоили лозим ба манзури дифоъ аз њар амали 
љурмие, ки хатари таљовуз бар љон, номус, озодї ё зарари молї барои дифоъкунанда ё шахси 
дигар эљод мекунад, истифода намояд» [1]. Аз маънї ва мафњуми дифои машрўи дарљшуда 
дар моддаи 125 Кодекси љазої метавон чунин натоиљ ба даст овард: 

Аввал: амале, ки ба манзури мудофиаи зарурї воќеъ мешавад, дар асл мутобиќи 
ањкоми Кодекси љазої љурм пешбинї шуда бошад. Дувум: шахси мавриди тањдид метавонад 
љињати анљоми амал, ки ба манзури мудофиаи зарурї анљом медињад, аз васоили лозимї 
кор гирад. Сеюм: ин амал дар баробари таарруз ва таљовуз, ки мутобиќи ањкоми ќонуни 
љурм муаррифї шуда бошад, воќеъ шуда бошад.Чањорум: хатари эљодшуда мутаваљљењи 
љон, номус, озодї ё моли худи шахси дифоъкунанда бошад ва ё аз шахси дигар. Панљум: 
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мудофиаи зарурї барои шахси тањдидкунанда њаќ аст, на иљбор, яъне шахси мавриди 
тањдид њаќ дорад аз худ дифоъ намояд ва ё њам хатаре, ки аз мадраки таарруз ва таљовуз 
мутаваљљењи љон, номус, озодї ё моли худаш ё шахси дигар бошад, онро мутањаммил шавад. 

Шашум: амал, ки ба манзури мудофиаи зарурї тавассути шахси дифоъкунанда анљом 
мешавад, љурм шинохта намешавад. Њафтум: муртакиби он масъулияти љазої ва 
масъулияти маданї надорад. 

Шароити тањаќќуќи мудофиаи зарурї. Дифоъ дар баробари хатари тањдидкунанда аз 
тааррузу таљовуз дар њар њолат машрўият надошта, сабаби ибоњати амали дифоъ њам шуда 
наметавонад, магар ин ки шароити лозимии мундариљи Кодекси љазоро такмил намуда 
бошад. Аз ин рў, эљоди њаќќи мудофиаи зарурї дорои як силсила шароити муайян мебошад, 
ки дар сурати вуљуд надоштани яке аз он мудофиаи зарурї пиндошта намешавад [5]. 

Дар ин маврид моддаи 127 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «1. Дифоъ замоне 
машрўъ дониста мешавад, ки дар њудуди шароити мундариљи ин Ќонун сурат гирифта 
бошад. 2. Њаќќи дифои машрўъ тањти шароити зайл ба вуљуд меояд»[1]. 

1. Дифоъ дар баробари амали хилофи ќонун ва ѓайриодилона. Аввалин шарти 
тањаќќуќи мудофиаи зарурї ин аст, ки дифоъ бояд дар баробари таарруз ва таљовузи 
ѓайрињаќ сурат гирифта бошад, яъне хатари мавриди назар бояд аз таљовуз эљод шуда 
бошад, ки хилофи ќонун ва ѓайриодилона буда, дар муќобили он мудофиаи зарурї иљозат 
дода мешавад, дар ѓайри он њаќќи мудофиаи зарурї ба вуљуд намеояд. 

Дар ин маврид банди аввали фаќараи дуюми моддаи 127 Кодекси љазо чунин муќаррар 
кардааст: «Дифоъ дар баробари амали хилофи ќонун ва ѓайриодилона» [1]. 

2. Дифоъ дар њамла ва тааррузи билфеъл ё ќарибулвуќўъ. Дувумин шарти 
тањаќќуќи дифои машрўъ ин аст, ки дифоъ дар баробари њамла ва тааррузи билфеъл ё 
ќарибулвуќўъ сурат гирифта бошад, яъне њамла ва таарруз бояд билфеъл ё њадди аќал 
ќарибулвуќўъ бошад, он гоњ дифоъ дар муќобили он иљозат дода мешавад. Дар ин маврид 
банди дуюми фаќараи дуюми моддаи 127 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Дифоъ 
дар баробари њамла ва тааррузи билфеъл ё ќарибулвуќўъ» [1]. 

3. Њамзамон будани дифоъ бо њамлаи шахси мутаљовиз. Сеюмин шарти тањаќќуќи 
мудофиаи зарурї ин аст, ки дифои шахс њамзамон бо таарруз ё њамлаи шахси мутаљовиз 
бошад, њарчанд њолати мундараљи ин шарт дар њолати мундараљи шарти дуюмї, ки дар 
боло зикраш рафт, низ бо он њам ќонунгузор тайи банди сеюми фаќараи дуюми моддаи 127 
Кодекси љазо онро баён доштааст. Манзур аз ин шарт њам ин аст, ки таарруз ва њамлаи 
шахси мутаарриз бо дифои шахси дифоъкунанда њамзамон бошад, яъне дифои замонї 
иљозат дода мешавад, ки хатар дар љараён дошта бошад, зеро мантиќи ќабул шудани 
мудофиаи зарурї њам дафъи хатари таљовуз дар ин маврид мебошад. Дар ин маврид банди 
сеюми фаќараи дуюми моддаи 127 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Њамзамон 
будани дифоъ бо њамлаи шахси мутаљовиз» [1]. 

4. Мутаносиб будани дифоъ бо хатари мавриди тањдид. Чањорумин шарти 
тањаќќуќи мудофиаи зарурї ин аст, ки дифои шахс мутаносиб бо хатари мавриди тањдид 
бошад, тавре ки њадаф аз таносуб мусовот аст, яъне камият ва кайфияти дифоъ бо камият 
ва кайфияти таарруз ва таљовуз мусовї бошад, изофа рўйи он љоиз нест. Зиёдаравї дар 
дифоъ нисбат ба таарруз мусовї набуда, ваќте ки мусовот ба вуљуд наояд, адолат таъмин 
намегардад, дар њоле ки мантиќи эљоди њаќќи мудофиаи зарурї њам таъмини адолати љиної 
аст. 

Гарчанде Кодекси љазои Афѓонистон аз љузъиёти њолати таносуб тазаккур накардааст, 
ба шакли ом аз њолати таносуб баён доштааст, аммо аз лињози њуќуќї таносуб бар ду навъ 
аст, ки яке аз он таносуби нисбї ва дигари он таносуби мутлаќ аст. Таносуби мутлаќ, ки 
таносуби комил њам номида мешавад, ба њолате итлоќ мешавад, ки ба шахси дифоъшаванда 
айнан ба њамон андоза хатари таљовуз сурат бигирад, камї ва зиёдї дар он воќеъ нашавад, 
ки камоли чунин таносуби кор душвор аст. Ба њамин асос, иддае аз донишмандони илми 
њуќуќ бар ин аќида њастанд, ки њар гоњ исбот ё риояти таносуби мутлаќ ё комил имкони 
пазирої набошад, дар ин сурат таносуби нисбї њам њоизи ањамият ва мадори эътибор аст 
[5]. Дар мавриди шарти таносуб будани дифоъ бо хатари мавриди тањдид, банди чањоруми 
фаќараи дуюми моддаи 127 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Мутаносиб будани 
дифоъ бо хатари мавриди тањдид» [1]. 
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5. Дифоъ ягона василаи дафъи хатар бошад. Панљумин шарти тањаќќуќи 
мудофиаи зарурї ин аст, ки дифои шахс бояд ягона василаи дафъи хатар бошад, тавре ки 
дар боло њам тазаккур рафт, њар гоњ ба љуз аз дифои хатари таљовуз ба василаи дигаре 
монанди тавассул ба муваззафи амниятї ё фирор ва соир васоили дигар ќобили дафъ бошад, 
дар он сурат мудофиаи зарурї ба вуљуд намеояд. Дар ин маврид банди панљуми фаќараи 
дуюми моддаи 127 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Дифоъ ягона василаи дафъи 
хатар бошад» [1]. Аз шарти мазкур бармеояд, ки эљоди њаќќи мудофиаи зарурї охирин роњи 
њал љињати дафъи хатари таарруз ва таљовуз мебошад, яъне азбаски ночории њаќќи 
мудофиаи зарурї эљод шудааст ва њар гоњ ба љуз аз мудофиаи зарурї роњњои мумкини дигар 
ва ё њам васоили мумкини дигаре мављуд бошад, ки боиси дафъи хатар шуда битавонад, он 
ваќт мудофиаи зарурї аслан ва ќатъан љавоз надорад. 

6. Дифоъкунанда ќасдан сабаби эљоди амали љурмии тарафи муќобил нашуда 
бошад. Шашумин шарти тањаќќуќи мудофиаи зарурї ин аст, ки дифоъкунанда ќасдан 
сабаби эљоди амали љурмии тарафи муќобил нашуда бошад, яъне ќасдан чунин амалеро 
анљом надода бошад, то ба асоси он тарафи муќобил дар баробари вай даст ба таарруз ва 
таљовуз зада бошад ва баъдан вай ѓарази дафъи хатари таљовуз дар муќобили мутаљовиз 
даст ба амали дифоъ бизанад, ки дар чунин њолат њаќќи мудофиаи зарурї эљод намешавад, 
зеро таарруз ва таљовуз ба сабаби амали ќасдии вай эљод шуда ва баъд ба асоси истеъмоли 
њаќќи дифои машрўъ њаќ надорад ба шахси мутаљовиз зарар бирасонад. Дар ин маврид 
банди шашуми фаќараи дуюми моддаи 127 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: 
«Дифоъкунанда ќасдан сабаби эљоди амали љурмии тарафи муќобил нашуда бошад» [1]. 

Хусусиёти мудофиаи зарурї. Мудофиаи зарурї мутобиќи ањкоми Кодекси љазо дорои 
як силсила хусусиёт мебошад, ки њолати мудофиаи заруриро аз њолатњои дигар, бахусус аз 
дигар мавориди асбоби ибоњат мутамоиз месозад [4]. 

Ин хусусиётро ба таври зайл тавзењ додан мумкин аст: 
1. Эљоди њаќќи мудофиаи зарурї. Тавре ки дар боло зикр гардид, мудофиаи зарурї 

барои шахси мавриди тањдид ба унвони њаќќи машрўъ мањсуб мешавад, он чиро ки Кодекси 
љазо низ онро пешбинї намудааст. Аз ин рў, ин њаќ дар њар њолат ба шахсе эљод намешавад, 
балки ин њаќ ба шахси мавриди тањдид ваќте эљод мешавад, ки дифоъкунанда рўйи асбоби 
маъќул ва далоили мантиќї яќин намояд, ки хатари таљовуз ба љон, номус, озодї ё моли 
худаш ё шахси дигаре мутаваљљењ бошад, он гоњ њаќќи мудофиаи зарурї барои шахси 
мазкур эљод мешавад. Дар ин замина моддаи 126 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: 
«Њаќќи дифои машрўъ њангоме ба вуљуд меояд, ки дифоъкунанда рўйи асбоби маъќул ва 
далоили мантиќї яќин намояд, ки хатари таљовуз бар љон, номус, озодї ё моли худаш ё 
шахси дигаре мутаваљљењ бошад» [1]. 

Дар муњтавиёти моддаи 126 Кодекси љазо ду нукоти муњим ќобили зикр аст: 
Аввал, хатари таљовуз феълан мављуд бошад, дар сурате ки хатари таљовуз мозї ва 

мустаќбал бошад, њаќќи мудофиаи зарурї эљод намешавад. 
Сониян, мављудияти хатари таљовуз рўйи асбоби маъќул ва далоили мантиќї яќин 

гардад, њар гоњ дифоъкунанда дар хусуси мутаваљљењ шудани хатари таљовуз яќин, на ин ки 
эњтимолї бошад ва ё њам яќинии он бидуни асбоби маъќул ва далоили мантиќї бошад, он 
гоњ њаќќи мудофиаи зарурї эљод намешавад. 

2. Муддати дифои машрўъ. Масъалаи дигари бањс муддати замони иљрои мудофиаи 
зарурї мебошад, яъне меъёрро, ки барои шахси дифоъкунанда ба манзури дафъи хатари 
бавуљудоянда аз таарруз ва таљовузи ноњаќќе таъйин гардидааст, он меъёр чї ќадар хоњад 
буд? Посухи ин савол возењ аст ва он ин ки шахс метавонад, то давоми хатари ношї аз 

тааррузу таљовуз ба мудофиаи зарурии худ идома дињад ва бо заволи хатари воқеъшуда он 
хотима меёбад. Дар ин замина моддаи 128 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Њаќќи 
дифои машрўъ то давоми хатар идома ёфта ва бо заволи он хотима меёбад» [1]. Мантиќ ин 
ки чаро њаќќи дифои машрўъ то давоми хатари таљовуз идома ёфта ва бо заволи он хотима 
меёбад, он аст ки њадаф аз эљоди њаќќи мудофиаи зарурї њам дафъи хатари таљовуз аст, ки 
бо заволи ин хатари таљовузи мањал барои мудофиаи зарурї боќї намемонад. 

3. Иртикоби ќатл дар мудофиаи зарурї. Яке аз бузургтарин неъматњо ва муњаббатњои 
Илоњї барои инсонњо њаќќи њаёт аст ва ин ки чаро ин њаќ, яъне њаќќи њаёт дар садри соир 
њуќуќњои инсонї ќарор гирифтааст. Посухи суоли мазкур он аст, ки дарвоќеъ ин њаќ (њаќќи 
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њаёт) мањалле барои истифодаи соир њуќуќ мебошад, ё заминаи истифодаи соир њуќуќњоро 
фароњам месозад ва дар њоли адами мављудияти ин њаќ тамоми њуќуќњои дигар фоќиди 
мањалли иљро ќарор мегиранд. Ба таври мисол, дар сурате, ки шахс дар њаёт набошад, он 
гоњ мањал барои истифодаи њаќќи таълим, тањсил, саёњат, озодї, ва њуќуќњои дигари инсонї 
боќї намемонад. 

Аз ин рў, шахсе ки инсонро аз ин њаќќи бузург ва асосї мањрум намуда онро ба ќатл 
бирасонад, ин амали вай љинояти хатарноку сангин мањсуб шуда, на танњо дар Кодекси 
љазои Афѓонистон, балки дар ќавонини љазоии тамоми кишварњои љањон ба шумули 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њам љиноят мањсуб мешавад. Аз он ки ќатл љурм 
ва љинояти хатарнок ва боиси хотимаи њаёти шахси маќтул мегардад, чун њаќќи њаёт нисбат 
ба њуќуќњои дигари инсонї дорои ањамият буда, ба њамин асос, иртикоби ќатли амд ба асоси 
истеъмоли њаќќи мудофиаи зарурї аз лињози принсип љавоз надорад, магар истисно дар яке 
аз њолот ва мавориди зайл, ки дар моддаи 129 Кодекси љазо љавоз дошта ва дар ин замина 
чунин муќаррар кардааст: «Иртикоби ќатли амд ба асоси истеъмоли њаќќи дифои машрўъ 
љавоз надорад, магар ин ки ба манзури дифоъ дар баробари яке аз аъмоли зайл сурат 
гирифта бошад: 

1. Дифоъ дар баробари амале, ки хавфи марг ё љароњати шадид аз он ба далоили 
маъќул мављуд бошад. 

2. Дифоъ дар баробари таљовузи љинсї ё тањдиди љадид ба он. 
3. Дифоъ дар баробари амали ихтитоф ё гаравгонгирї. 
4. Дифоъ дар баробари амали њариќи (оташ задан) амдии хатарнок. 
5. Дифоъ дар баробари сирќате, ки мутобиќи ањкоми ин Ќонун љиноят бошад. 
6. Дифоъ дар баробари амали дохил шудани ѓайримуљоз дар шаб ба манзили маскунї 

ё муњлиќоти он» [1]. 
Аз муњтавоёти моддаи мазкур бармеояд, ки аз лињози принсип иртикоби ќатли амд ба 

асоси истеъмоли њаќќи мудофиаи зарурї љавоз надорад, магар истисно дар яке аз шаш 
њолоти фавќуззикр љавоз дорад. 

4. Имкони тавассул ба муваззафи амниятї. Тавре ки ќаблан њам зикр гардид, њаќќи 
дифои машрўъ ваќте ба вуљуд меояд, ки шахс тањти хатари љиддї ва феълии ношї аз 
тааррузу таљовуз ќарор дошта бошад. чизе ки лозим аст, он аст ки дифои машрўъ ягона 
васила барои дафъи хатари ношї аз таарруз ва таљовуз буда метавонад. Њар гоњ шахси 
мавриди тањдид имкони дафъи хатари ношї аз тааррузи таљовузро ба ѓайр аз њолоти дифои 
машрўъ дошта бошад, ки як мавориди он њам тавассул ба муваззафи амниятї аст, он гоњ 
њаќќи дифои машрўъ мунтафї мегардад [5]. 

Дар мавриди њолати имкони тавассул ба муваззафи амниятї дар дифои машрўъ, 
моддаи 130 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Њар гоњ тавассул ба муваззафи 
амниятї љињати дафъи хатар мумкин бошад, њаќќи дифои машрўъ ба вуљуд намеояд» [1]. 

Дар муњтавоёти моддаи 130 Кодекси љазо нукоти мазкур ќобили диќќат мебошанд: 
Аввал, тавассул ба муваззафи амниятї бояд мумкин бошад, на ба муваззафи дигари 

хадамоти омма. 
Дувум, њолати тавассул ба муваззафи амниятї сабаби дафъи хатар шуда битавонад. 
5. Дифоъ дар баробари муваззафи амниятї. Њар гоњ муваззафи амниятї, ки њангоми 

иљрои вазифаи расмї бо доштани ҳусни ният аз мањдудаи салоњиятњои вазифавиаш гузашт 
намуда, боиси эљоди хатар ба шахси дигаре гардад, дар ин сурат аз лињози принсипи дифоъ 
дар баробари ин муваззафи амниятї тавассути шахси мавриди тањдид љавоз надорад, магар 
ба истиснои чанд њолате, ки моддаи 131 Кодекси љазо пешбинї намудааст. Дар ин маврид 
моддаи 131 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Дифои машрўъ дар баробари 

муваззафи амниятї дар сурате ки вазифаи худро мутобиќи ањкоми Ќонун ва бо ҳусни ният 
анљом дињад, агарчи дар љараёни иљрои вазифа аз њудуди салоњияти ќонунии худ таљовуз 
намояд, љавоз надорад, магар ин ки хавфи марг ё љароњати шадид ё хавфи таарруз ба номус 
ё озодии ношї аз амали он ба далоили маъќул собит бошад» [1]. 

Биноан, њолате ки мутобиќи муќаррароти моддаи 131 Кодекси љазо ба истисно барои 
шахси мавриди тањдид иљозаи анљоми дифоъро дар баробари муваззафи амниятї медињад, 
ба ќарори зайл аст: 

Аввал, хавфи марг ё љароњати шадиди шахс матрањи бањс бошад. 
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Дуюм, хавфи таарруз ба номус ё озодии ношї аз амали он ба далоили маъќул собит 
бошад. 

6. Муљозоти амали таљовуз аз њаќќи мудофиаи зарурї. Мавзўи дигаре ки мавриди бањс 
аст, муљозоти шахси дифоъкунанда аст, ки њангоми мудофиаи зарурї аз мањдудаи ќонунии 
худ берун барояд, зеро яке аз шароитњои тањаќќуќи мудофиаи зарурї таодул байни зарари 
яке ба шахси мутаљовиз ва мутаарриз аз љониби дифоъкунанда оид мешавад, бо хатаре ки 
аз таарруз ва таљовузи шахси мутаљовиз барои шахси дифоъкунанда эљод шуда, мутаносиб 
бошад. Чунончи, дар банди 4 моддаи 127 Кодекси љазо чунин омадааст: «Мутаносиб будани 
дифоъ бо хатари мавриди тањдид». 

Њар гоњ байни дифоъ ва хатари мавриди тањдид робитаи мутаносиб вуљуд надошта 
бошад, балки шахси дифоъкунанда аз мањдудаи салоњияти худ таљовуз намуда, боиси эљоди 
хатари шадид ба шахси мутаљовиз гардад, дар он сурат аз як љониб боиси рафъи муљримият 
ба шахси дифоъкунанда намегардад ва аз љониби дигар, мизони масъулияти љазоии он 
нисбат ба мизони масъулияти љазоии шахс дар њолати одї камтар таназзул меёбад, тавре 

ки моддаи 132 Кодекси љазо чунин муќаррар кардааст: «Шахсе, ки бо ҳусни ният аз њудуди 
њаќќи дифои машрўи мундараљи ин Ќонун таљовуз намуда бошад, љазои амали вай дар 

сурате ки љиноят бошад, ба ҷурми љинња ва агар љинҳа бошад, ба љазои ќабоњат танзил 
меёбад» [1]. 

Хулоса, дар раванди тањќиќ натоиљи зайл ба даст омаданд: 
1. Кодекси љазои Афѓонистон ба таърихи 25.11.1396 њ.ш. нофиз гардида ва то 

имрўз мавриди иљро мебошад. 
2. Кодекси љазои Афѓонистон љароим ва љазоњои таъзириро танзим менамояд, 

њудуди ќасос ва дият мутобиќи шариати исломии фиќњи њанафї расидагї мешавад. 
3. Кодекси љазои Афѓонистон аз принсипњои машњури њуќуќї, аз љумла прнсипи 

ќонуняти љароим ва љазоњо пайравї менамояд. 
4. Кодекси љазои Афѓонистон њолати рафъи муљримиятро тањти унвони асбоби 

ибоњат бо анвои шароит ва хусусиёт муайян ва пешбинї намудааст. 
5. Мудофиаи зарурї аз љумлаи асбоби ибоњат ба шумор рафта, дар Кодекси 

љазои Афѓонистон тањти шароит ва хусусиёти муайяне пешбинї гардидааст. 
6. Мудофиаи зарурї сабаби рафъи муљримияти шахси дифоъкунанда мешавад. 
7. Дар баъзе маворид дар ањкоми Кодекси љазои Афѓонистон, ибњомоте вуљуд 

доранд, ки ниёз ба вазоњат дорад. Ин марбут ба мудофиаи зарурї аст. 
8. Касби маълумот рољеъ ба мудофиаи зарурї аз дидгоњи Кодекси љазои 

Афѓонистон ба тамоми афроди љомеа, бавижа љињати иртиќои зарфияти илмии мансубини 
арконњои адлї ва ќазої, вакилони мудофеъ, устодон ва муњассилини донишкадаву 
донишгоњњои њуќуќї ва шаръиёт нињоятан зарурї талаќќї мешавад. 
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ШАРОИТИ ТАЊАЌЌУЌИ МУДОФИАИ ЗАРУРЇ АЗ ДИДГОЊИ КОДЕКСИ ЉАЗОИ АФЃОНИСТОН 
Дар маќолаи мазкур оид ба шароити тањаќќуќи мудофиаи зарурї ва ањкоми он аз дидгоњи принсипњои 

машњури њуќуќї ва Кодекси љазои Афѓонистон маълумот дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки аз лињози 
ањкоми Кодекси љазои Афѓонистон як амал дар њолати одї љурм талаќќї шуда ва дар муќобили он муљозот 
таъйин мешавад, аммо дар баъзе њолатњои хос, њар гоњ шахс онро анљом дињад, љурм мањсуб нашуда, шахс 
барои он гунањгор дониста намешавад. Ба ибораи дигар, анљоми њамон амал барои њамин шахс дар њамчунин 
њолоти ихтисосї мубоњ (ѓайриљурмї) мањсуб мешавад. Муаллиф ќайд менамояд, ки хар гоњ байни дифоъ ва 
хатари мавриди тањдид робитаи мутаносиб вуљуд надошта бошад, шахси дифоъкунанда аз мањдудияти 
салоњияти худ таљовуз намуда, боиси эљоди хатари шадид ба шахси мутаљовиз гардад, дар он сурат аз як љониб 
боиси рафъи муљримият ба шахси дифоъкунанда намегардад ва аз љониби дигар, мизони масъулияти љазоии 
он нисбат ба мизони масъулияти љазоии шахс дар њолати одї таназзул меёбад. 
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Калидвожањо: Кодекси љазои Афѓонистон, мудофиаи зарурї, масъулияти љазої, масъулияти маданї, 
ќотил, муваззафи амниятї. 

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАКОННОЙ ЗАЩИТЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

АФГАНИСТАНА 
Основная и фундаментальная цель этой научной статьи является объяснение характера законной 

защиты и ее положения с точки зрения Уголовного кодекса Афганистана. Другими словами, согласно 
правилам Уголовного кодекса Афганистана, деяние считается преступлением в обычном случае, и за него 
назначается наказание, но в некоторых случаях, когда человек его совершает, это не считается преступлением 
и человек не несет ответственности. Другими словами, человеку разрешено делать тоже самое при особых 
обстоятельствах. Автор отмечает, что при отсутствии баланса между защитой и угрозой защитник нарушает 
пределы своих полномочий и представляет серьезную угрозу для агрессора, что не устраняет вину защитника. 
И, с другой стороны, его уровень уголовной ответственности, как правило, ниже, чем у человека при 
нормальных обстоятельствах. 

Ключевые слова: Уголовный Кодекс Афганистана, законная защита, уголовная ответственность, 
гражданская ответственность, убийца, сотрудник службы безопасности. 

 
CONDITIONS FOR LEGITIMATE DEFENSE FROM THE PERSPECTIVE OF AFGHAN PENAL CODE 

The main purpose of this article is to clarify the conditions for the realization of the preliminary defense and its 
rulings from the perspective of the famous legal principles and penal fertilizer of Afghanistan.This means that in terms 
of the sentences of the Penal Code of Afghanistan, an act is considered a normal crime and the penalty is determined 
against it. However, in certain cases, if a person does it, it is not a crime and does not take responsibility for it. In other 
words, performing the same action for the same person is also considered "non-criminal" in specific situations. The 
author notes that in the absence of a balance between protection and threat, the defender violates the limits of his 
powers and poses a serious threat to the aggressor, which does not eliminate the guilt of the defender. And, on the 
other hand, his level of criminal responsibility is usually lower than that of a person under normal circumstances. 

Keywords: Permissible reason, criminal charges, criminal liability, civil charges homicide, murder, security 
officer 
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ: МАФЊУМ, АЛОМАТ ВА ХУСУСИЯТЊО 
 

Алиматов Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Табиати фаъолияти соҳибкорӣ, ки бо ҳадафи ин фаъолият вобаста карда шудааст - 

фоида ба даст овардан, комилан, ба андешаи мо, қонунияти ҷамъиятии ин фаъолиятро, 

диққати онро ба қонеъ намудани тамоми манфиатҳои асосии ҷамъиятии ҷомеа, ҳалли он 

муайян намекунад. Тамоми спектри мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, ки бояд дар ҳама гуна 

ҷомеа ҳал карда шаванд ба монанди: таъмини мудофиаи кишвар ва ҳифзи тартиботи 

ҷамъиятӣ; таъмини эҳтиёҷоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, бо роҳи муайян намудани афзалиятҳо 

дар рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; таъмини шуғли аҳолӣ ва фароҳам овардани шароит барои 

рақобати озод, мубориза бо инњисор; ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи захираҳои 

табиӣ ба фаъолияти соњибкорї низ таъсир мерасонанд.  

Аҳамияти иҷтимоӣ, умумиҷамъиятии фаъолияти соҳибкорӣ (намудҳои алоҳидаи он) 

ҳамчун воситаи қаноатмандӣ талаботи аҳолӣ ба мол ва хизматрасонӣ барои ҷомеа низ 

номуайян аст ва ба ин маъно, намудҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳам баробар 

нестанд. Ҳамин тавр, масалан, истеҳсоли доруҳо барои шаҳрвандони шадид бемор 

(масалан, инсулин барои диабети қанд) ё истеҳсоли таҷҳизоти тиббӣ барои гузаронидани 

амалиётҳои беназир аз як тараф хусусияти дигар дошта, аҳамияти чунин намудҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ, ба монанди қиморбозӣ ва ба даст овардан фоидаи изофа дар бозори 

асъор аз ҳисоби фарқияти қурбҳои асъори мушаххас аз тарафи дигар хусусиятњои манфї 

дорад [2]. Ғайр аз он, пур кардани буҷети давлатӣ бо андозҳо ва аз ин рӯ, худи имкони 

мавҷудияти давлат ҳамчун танзимгари дохили иҷтимоӣ ва ҳамчун системаи мақомоти 
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давлатӣ, инчунин субъекти муносибатҳои байналмилалӣ, тавассути натиҷаҳои молиявӣ 
таъмин карда мешавад. 

Ба андешаи мо фаъолияти соҳибкорӣ - фоида ва мувофиқан, аз андозҳое, ки аз ин 

фоида ситонида мешаванд, яъне он чизе, ки ҳамаи тадқиқотчиён ба таври суннатӣ ҳангоми 

омӯзиши аҳамият ва нақши фаъолияти соҳибкорӣ барои давлат ва ҷомеа қайд мекунанд. 

Аммо, худи ҳамон соҳибкорон аз истифодаи ҳама гуна нақшаҳо барои "оптимизатсия" -и 

андозбандӣ хушҳоланд, ки ин дарвоқеъ танҳо роҳҳои канорагирӣ аз андоз бо истифода аз 

нақшаҳои расмӣ қонунӣ мебошанд ва ҳеҷ айбе барои соҳибкорон нест, зеро ҳадафи ҳама 

гуна соҳибкорӣ (тавре ки аллакай якчанд маротиба зикр шуда буд) ҳангоми ба даст 

овардани фоидаи ҳадди аксар, ки тавассути оптимизатсияи ҳамон хароҷот, хароҷоте, ки дар 

амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ рух медиҳад ва аз нуқтаи назари меъёри асосӣ, 

самаранокии ин фаъолият барои худи бизнес - даромаднокӣ ва даромаднокии он яксон аст, 

ки чӣ гуна ин сатҳи даромаднокӣ ба даст оварда мешавад: тавассути амалисозӣ, мегӯянд 

технологияҳои каммасраф ё бо роҳи «оптимизатсия» -и андозбандӣ. Ҳамзамон, сухан дар 

сатҳи пасти фарҳанги ҳуқуқӣ ва ё бешуурии шаҳрвандии соҳибкорони Тољикистон нест, 

зеро дар ИМА ё дар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ соҳибкорон андозҳоро на аз он сабаб 

месупоранд, ки воқеан мехоҳанд ба табақаҳои камбизоат кумак кунанд. Худи давлат чунин 

шароитро фароҳам овардааст, ки дар натиҷа напардохтани андоз барои худ гаронтар 

мешавад, зеро табиати тиҷорат дар ҳама ҷо яксон аст ва он, тавре ки зикр гардид, ҳадафи 

асосӣ ва ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ - фоида ба даст овардан аст ва ин ҳадаф ҳавасмандии 

асосӣ буда, дар заминаи ҳавасмандкунӣ (алалхусус дар марҳилаи ибтидоии фаъолияти 

соҳибкорӣ) дар орзуҳои як соҳибкори мушаххас ё гурӯҳи соҳибкорон дар соҳаи соҳибкорӣ 

ҷойгир аст. 

Мо баҳои иҷтимоии фаъолияти соҳибкориро арзёбӣ намуда (дар асоси ҳадафҳои ин 

асар ва тафсире, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ дар доираи ин асар дода мешавад) фаъолияти 

муайяншударо бешубҳа иҷтимоӣ аз нуқтаи назари ҳамгироии бечунучарои он ба сохтори 

иҷтимоии ҷомеа ҳамчун як ҷузъи таркибии он, аммо барои он, ки ин ҳамгироӣ инчунин 

сохтори органикӣ ва манфиатҳои ҷомеа бошад, яъне натиҷаҳои ин фаъолият на танҳо 

манфиатҳои доираҳои тиҷоратиро қонеъ мекунанд, балки инчунин ба манфиати тамоми 

ҷомеа дар маҷмӯъ хидмат кунанд, ки барои онҳо асбобҳои оммавӣ дар арсенали ҳар як 

ҷомеа ва давлат мавҷуданд, аз ҷумла ҳуқуқи оммавӣ, ки тавассути он иҷтимоикунонии 

соҳаи соҳибкорӣ таъмин карда мешавад.т Асоси фаъолияти соҳибкорӣ манфиати шахсӣ 

мебошад, ки дар асоси принсипҳои зерини танзими ҳуқуқӣ ташаккул меёбад: 

дахлнопазирии моликияти хусусӣ; озодии шартнома; манъи дахолати худсаронаи касе ба 

корҳои хусусӣ; ҳадафи ниҳоӣ - ба даст овардани фоидаро муайян мекунад ва ҳамзамон бо 

манфиатҳои ҷамъиятии ҷомеа ҳамоҳанг карда мешавад [6]. Бо хоҳиши давлат ҳамчун 

ташаккули мақомоти ҳокимияти давлатӣ барои мутобиқ кардани фаъолияти соҳибкорӣ ба 

ҳолати тамоюли иҷтимоӣ ва ҷамъиятии он ба манфиати тамоми ҷомеа, манфиати ҷамъиятӣ 

зоҳир мешавад. Дар фаъолияти соҳибкорӣ принсипи дуалистии манфиати хусусӣ ва 

ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад [4]. 

Дар ибтидо, фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти иҷтимоӣ нест, зеро ҳадафи асосӣ ва 

ниҳоӣ - ба даст овардани фоида муҳтавои муҳими онро муайян мекунад ва рафтори 

субъектро барои қонеъ кардани манфиати шахсии ӯ танзим мекунад; ва танҳо ҷомеа дар 

асоси ниёзҳои худ, фаъолияти соҳибкориро тавассути соҳаи ҳуқуқи давлатӣ ба соҳаи 

иҷтимоигардонӣ равона мекунад. Аз ин ҷиҳат, танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, 

ҳамчун як ҷузъи органикии муносибатҳои иҷтимоӣ, бо манфиатҳои иҷтимоӣ ва ниёзҳои 

ҷомеа муқаррар карда мешавад ва аз ин рӯ шарти зарурии рушди пай дар пайи он мебошад. 

Бояд эътироф карда шавад, ки ҷомеаи соҳибкорон, ҷузъи органикии ҷомеа, маҷбуранд 

фаъолияти худро на танҳо аз манфиатҳои хусусӣ, балки ҷамъиятӣ бармеангезанд ва бо ин 

аҳамияти махсуси меъёрҳои соҳаҳои дахлдори ҳуқуқро тасдиқ кунанд [1]. 

Нақш ва аҳамияти мафҳуми ҳуқуқи иқтисодиро ҳамчун асоси танзими ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорӣ таҳлил намуда, ба хулосаи назариявӣ меояд, ки назарияи иқтисодӣ 
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ва ҳуқуқӣ дар шакли каме "барқароршуда", дар ҳоле ки асосӣ постулатҳои ин назария 

бетағйир боқӣ монда, асоснокии назариявӣ ва ғоявии назорати куллии равандҳои 

иқтисодиро дар назар доранд, ки дар «роҳбарии» иқтисодиёт дар асоси принсипҳои 

банақшагирӣ ва ташкилӣ ифода ёфтаанд, ҳатман боиси зиддияти байни муносибатҳои 

бозорӣ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ мегарданд. Дар асоси ин мафҳум назарияи иқтисодӣ ва ҳуқуқие, 

ки назорати куллии равандҳои иқтисодиро дар асоси принсипҳои банақшагирӣ пешбинӣ 

мекунанд, наметавонанд ҳамчун танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ истифода шаванд; 

Ба фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун ҷузъи системаи иқтисодии бозорӣ гурӯҳҳои 

субъектҳо, ки одатан манфиати касбӣ ба ташкилотҳои худтанзимкунӣ - ассотсиатсияҳои 

соҳибкорон муттаҳид шудаанд, таъсир мерасонанд, ки мутобиқи талаботи онҳо дар як 

сегменти муайяни бозор қоидаҳои рафторро ташкил медиҳанд. Таърифи фаъолияти 

соҳибкорӣ аниқ карда шудааст: "фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти мустақили субъектҳои 

ҳуқуқ мебошад, ки ба фоидаи муназзам аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё 

хизматрасонӣ, ки бо таваккали худ анҷом дода шудааст, нигаронида шудааст. ба манфиати 

хусусӣ ва ҷамъиятӣ ва аз ҷониби ассотсиатсияҳои соҳибкори худтанзимкунӣ танзимшуда 

"... Ин таъриф пешниҳод карда мешавад, ки ба санъат ворид карда шавад.  

Таърифи муаллиф таҳия шудааст: «иттиҳодияҳои соҳибкорон ташкилотҳои 

худтанзимкунӣ мебошанд, ки ташаккулёбии субъектҳои мустақили ҳуқуқро, ки дар 

принсипҳои риояи манфиатҳои тиҷоратӣ ва ҳии истиқлолияти ҳуқуқии иштирокчиён, дар 

бозор мунтазам амал мекунанд, ташкил медиҳанд. ва услуби муттаҳидшуда, дорои сиёсати 

мувофиқашудаи иқтисодӣ бо мақсади ба даст овардани фоидаи мунтазам аз ҷониби 

иштирокчиён бо роҳи ҳамоҳангсозии манфиатҳо ва самтҳои асосии тиҷорати онҳо». 

Бо назардошти тамоюлҳои рушди ташкилотҳои худтанзимкунӣ дар шакли 

ассотсиатсияҳои соҳибкорӣ, инчунин ба назар гирифтани нақш ва аҳамияти онҳо дар 

рушди муносибатҳои бозорӣ ва дар ниҳоят, дар асоси ҳадафи асосии эҷод ва фаъолият - 

мунтазам гирифтани фоида аз ҷониби иштирокчиён тавассути ҳамоҳангсозии манфиатҳо ва 

самтҳои асосии тиҷорат - пешниҳод карда мешавад, ки ба чунин иттиҳодияҳо мақоми 

субъектҳои ҳуқуқ дода шавад, ки дар байни шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ 

мавқеи миёнаро ишғол мекунанд. 

Ин пешниҳод аз он сабаб ба амал омадааст, ки: 

- ҳадафи таъсиси чунин ташкилотҳо ба даст овардани фоида на аз ҷониби худи 

ассотсиатсия, балки аз ҷониби аъзои он мебошад; 

- ассотсиатсия санадҳоеро таҳия ва қабул мекунад, ки натанҳо фаъолияти соҳибкории 

иштирокчиёни онро ба танзим медароранд, балки дар раванди қонунгузорӣ аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ ба назар гирифта мешаванд; 

- ташкилотҳои худтанзимкунӣ ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ ва дар 

маҷмӯъ ба иқтисоди Тољикистон таъсири моддӣ мерасонанд: онҳо фаъолияти соҳибкории 

иштирокчиёни худ ва ҷараёни молиявии онҳоро ҳамоҳанг ва назорат мекунанд, шароити 

иҷрои ин фаъолиятро муайян мекунанд; 

- бақайдгирии ташкилотҳои худтанзимкунӣ дар феҳристи махсуси давлатӣ сурат 
мегирад; 

- ташкилотҳои худтанзимкунӣ ваколатдоранд, ки на танҳо шароити махсус барои 

амалӣ намудани намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкориро таҳия кунанд, балки риояи 

қоидаҳои муқарраршударо назорат кунанд, инчунин нисбати вайронкунандагон чора 

андешанд. Асосан, ин хусусиятҳоро бо иҷозатномадиҳӣ муқоиса кардан мумкин аст. 

Гуфтан мумкин аст, ки ба чунин иттиҳодияҳо ваколатҳои қудрат дода шудаанд; 

- дар ташкилотҳои худтанзимкунӣ аз ҳисоби ҳаққи аъзогӣ фонди ҷуброн таъсис дода 
мешавад, ки барои таъмини масъулияти аъзои он истифода мешавад; 

- бо мақсади нигоҳ доштани устувории сатҳи маблағҳо дар шароити таваррум, фонди 

ҷуброн ба боварӣ ва суғурташуда дода мешавад; 

Ассотсиатсияҳои худтанзимкунӣ, ки бо мақсади ҳимоя ва ифодаи манфиатҳои 

иштирокчиён таъсис дода шудаанд, дорои ваколатҳое мебошанд, ки аз як тараф ба 
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мақомоти давлатӣ хосанд ва аз тарафи дигар онҳо унсурҳои тиҷоратро истифода мебаранд, 

ки мақоми махсуси ҳуқуқии онҳоро ҳамчун субъекти ҳуқуқ пешакӣ муайян мекунад. 

Мо дар асоси принсипи баробарии субъектҳои соҳибкорӣ дар маҷмӯъ ва алалхусус 

тарафҳои шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ пешниҳод менамояд, ки қонун "Дар бораи 

ассотсиатсияҳои худтанзимкунии соҳибкорӣ" таҳия ва қабул карда шавад, ки дар он ин 

иттиҳодияҳо эътироф карда шаванд ҳамчун субъектҳои ҳуқуқ, муайян кардани тартиб ва 

шартҳои бақайдгирии давлатии онҳо, инчунин мустаҳкам намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои 

асосӣ ҳамчун субъектҳои муносибатҳои соҳибкорӣ. Ҳамзамон, ба Қонун 8 августи соли 2001 

№129- "Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ" 

ислоҳи дахлдор ворид карда, номи онро дар таҳрири зерин муқаррар намояд: "Дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, ассотсиатсияҳои соҳибкории худтанзимкунӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ". 
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ: МАФЊУМ, АЛОМАТ ВА ХУСУСИЯТЊО 

Дар маќолаи мазкур муаллиф баҳои иҷтимоии фаъолияти соҳибкориро арзёбӣ намуда, ќайд мекунад, 

ки фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти иҷтимоӣ нест, зеро ҳадафи асосӣ ва ниҳоӣ – ба даст овардани фоида 

мебошад ва рафтори субъектро барои қонеъ кардани манфиати шахсии ӯ танзим мекунад. Бо назардошти 

тамоюлҳои рушди ташкилотҳои худтанзимкунӣ дар шакли ассотсиатсияҳои соҳибкорӣ, инчунин ба назар 

гирифтани нақш ва афзоиши аҳамияти онҳо дар рушди муносибатҳои бозорӣ ва дар ниҳоят, дар асоси ҳадафи 

асосии эҷод ва фаъолият – мунтазам гирифтани фоида аз ҷониби иштирокчиён тавассути ҳамоҳангсозии 

манфиатҳо ва самтҳои асосии тиҷорат пешниҳод карда мешавад, ки ба чунин иттиҳодияҳо мақоми субъектҳои 

ҳуқуқ дода мешавад ва дар байни шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ мавқеи миёнаро ишғол 
мекунанд. 

Калидвожањо: фаъолияти соњибкорї, хусусият, манфиат, ташкилотњо, фоида, њуќуќ. 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ 
В данной статье автор оценивает социальную оценку предпринимательской деятельности и отмечает, 

что предпринимательская деятельность не является социальной, так как основной и конечной целью является 
получение прибыли и регулирует поведение субъектов для удовлетворения его личных интересов. Принимая 
во внимание тенденции развития саморегулируемых организаций в форме бизнес – ассоциаций, а также 
учитывая их роль в развитии рыночных отношений и, наконец, на основе основной цели создания и 
деятельности – регулярное получение прибыли участниками посредством координации интересов и основных 
направлений бизнеса, которые дают такую ассоциацию статусу субъектов права, и занимают среднее 
положение между коммерческими и некоммерческими юридическими лицами. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, особенности, выгода, организации, прибыль, 
право. 

 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: CONCEPT, SIGNS AND FEATURES 

In this article, the author evaluates the social assessment of entrepreneurial activity and notes that 
entrepreneurial activity is not social, since the main and final goal is to make a profit and regulates the behavior of 
subjects to meet their personal interests. Taking into account the development trends of self – regulatory organizations 
in the form of business associations, as well as taking into account their role in the development of market relations, 
and, finally, on the basis of the main goal of creation and activity – regular profit-making by participants through the 
coordination of interests and main business directions, which give such an association the status of legal entities, and 
occupy a middle position between commercial and non-commercial legal entities. 

Keywords: business activity, features, benefit, organizations, profit, law. 
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ПЕШГИРИИ НОБОЛИЃОН ВА ЉАВОНОН АЗ АЪМОЛИ ЉИНОЯТЇ 
 

Асламзода Љ.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пеш аз њама, бояд ќайд намуд, ки ноболиѓон ва љавонон аз љумлаи он категорияи 

ањолиеанд, ки ќисматии асосии ањолї ва ќувваи навташкили корї, инчунин, пояњои асосии 
нигоњдорандаи давлату љомеа дар оянда мебошанд. 

Мутаассифона, имрўз баъзе аз наврасону ноболиѓоне низ њастанд, ки ба љои илму 
дониш омўхтану пайи тањсил будан, даст ба љинояту љинояткорї мезананду равонаи роњи 
нодурусте мегарданд, ки оќибати он ба ѓайр аз афсўсу пушаймонї дигар чизе нахоњад буд. 
Мушкилоти ба амалњои номатлуб даст задани ноболиѓон яке аз проблемањои доѓи рўз буда, 
нигаронкунанда мебошад. Бино ба иттилои Вазорати корњои дохилии љумњурї, масъалаи 
пешгирии њуќуќвайронкунї миёни ноболиѓон њамеша дар маркази таваљљуњи вазорат ќарор 
дошта, бо вуљуди гузаронидани чорабинињои гуногун дар соли 2017 аз тарафи ноболиѓон 
690 љиноят ва дар шаш моњи соли 2018 бошад, аз љониби ноболиѓон 555 љиноят ба ќайд 
гирифта шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 216 њолат зиёд аст [10]. 

Дар љумњурї пайваста љињати пешгирии љинояту љинояткорї чорањои гуногун 
андешида мешавад. Аммо мутаассифона, бо вуљуди андешидани чорањои дахлдор ва ќабули 
барномаву ќонунњо љинояткорї миёни ноболиѓон боз њам доман пањн намудааст. 
Коршиносони соња сабабњои ба љиноят даст задани ноболиѓонро њар гуна арзёбї 
менамоянд. Боиси таассуф аст, ки дар љумњурии мо њангоми сохтани ин пояњо беањамиятї 
зоњир карда мешавад, ки ин дар оянда ба харобшавии бино оварда мерасонад. Яъне, он 
категорияи асосии ањолие, ки ноболиѓон ва љавононро ташкил медињанд, аксаран 
содиркунандаи љиноят ва дигар навъњои њуќуќвайронкунињо мебошанд. Барои исботи ин 
гуфтањо назар меафканем ба нишондодњои оморї.  

Доир ба масъалаи љинояткории ноболиѓон, сабабњо ва пешгирии онњо мутахассисони 
соњањои гуногун изњори назар намудаанд. Гулнора Ќамчибекова, равоншинос, мегўяд, ки 
аз нуќтаи назари психологї даст задани наврасон ба љинояткорї омилњои гуногун дорад. 
Ба монанди беэътибории волидайн, њисси ботинии наврасону љавонон ва аз љињати 
иќтисодї ќонеъ нагаштан, ки хеле муњим аст ва волидайн бояд њамаваќт огањ бошанд, ки 
фарзандашон бо кї дўсту рафиќ аст. Бино ба таъкиди  равоншинос яке аз сабабњояш ин аст, 
ки баъзе волидон љойи кори хуб надоранд ва фарзандони худро таъмин карда 
наметавонанд. Аз ин рў, наврасон мебинанд, ки рафиќонашон бо тамоми шароитњо 
муњайёанд, онњо низ кўшиш менамоянд, то чунин шароит барояшон фароњам оварда шавад. 
Њамин чизро аз волидайн дастрас карда наметавонанд, кўшиш мекунанд, ки даст ба корњои 
номатлуб зананду худашон маблаѓ ба даст биёранд. Аммо оќибати даст ба љиноят заданро 
намеандешанд, ки ба кадом њолат бурда мерасонад [10]. 

Мављуда Комилова, љомеашинос ба ин назар аст, ки наврасони минтаќаи шањр бештар 
ба љиноят даст мезананд. Чун омилашро пурсон шудем, гуфт: “Зеро дар дењот наврасон 
шуѓл доранд. Онњо ба корњои хољагї ва дигар корњои дењот машѓул мешаванд. Агар шањр 
ва дењотро ќиёс намоем, пас љинояткорї бештар дар шањр аст”. “Умуман, синну соли 
љинояткорї аз 12 то 16 ба назар мерасад. Тамоюли љинояткории наврасон аз синни 15 оѓоз 
меёбад. Зеро ин давра давраи гузариш аст. Ба воситаи љинояткорї мањз наврасон мавќеи 
худро дар љомеа ёфтанї мешаванд. Онњо мехоњанд тавассути љинояткорї таваљљуњи 
љамъиятро ба худ љалб намоянд. Дар оилаи солим ба фарзанд аз тарафи волидайн барои 
ёфтани мавќеъ дар љамъият бисёр сањм гузошта мешавад. Онњо аз лињози њам иќтисодї ва 
њам иљтимої кўмак мерасонанд. Мутаассифона, оилањое њастанд, ки таваљљуњи худро 
бештар ба фарзанд равона намекунанд. Оиди љавонон агар гўем, солњои охир мањз ба 
гуруњи љавонон сиёсати њукумату давлат стратегияи худро пешкаш кардааст, онњо шуѓли 
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худро доранд, толорњои варзишї кушода шуданд ва донишгоњњо низ мањз бањри он кушода 
шудааст, ки љавонони имрўза шуѓл пайдо намоянд. Масъулияти тарбияи наврасон 
мутаассифона имрўз танњо бар души мактаб аст. Дигар нињодњои љамъиятї имрўз бо 
наврасон ќариб ки кор намекунанд. Ман мехостам, ки дар мактабњо клубњои шоњмот, 
адабиёт, шеър кушода шаванд. Яъне, кўдак ва ё наврас пас аз дарс метавонад, ба чунин 
марказњо рафта, ваќти худро босамар гузаронад [10].  

Дар воќеъ наќши оила дар дуруст ба воя расидани насли наврас хеле бузург аст. Зеро, 
њар чизи нахустине, ки фарзанд аз худ мекунад, онро мањз аз муњити оилаи хеш меомўзад. 
Дар самти хуб ба камол расидану дорои ахлоќи њамида гардидани фарзандон, албатта 
падару модар вазифадоранд ва бояд ин масъулиятро бо пуррагї иљро намоянд. Зеро ба 
андешаи коршиносони соња тарбияи нодурусти фарзанд сабаби даст ба корњои номатлуб 
задани онњо мегардад. Худ аз худ маълум аст, ки бо паст рафтани сифати фаъолияти соњаи 
маориф ва дур мондани насли наврас аз таълим, миќдори љинояткорї дар байни наврасон 
меафзояд. Хушбахтона, имрўзњо бо ба пешравињои назаррас ноил гаштани ЉТ дар њамаи 
соњањо, минљумла дар соњаи маориф ва бо баланд шудани сатњи некўањволии мардум 
теъдоди љинояткорї дар байни наврасон дар ќиёс ба солњои 90-ум хеле ва хеле коњиш 
ёфтааст. Албатта, њамаи ин бо тадриљан ислоњ намудани камбудию норасоињои љойдошта 
дар соњаи маориф ва дигар соњањои дахлдор ба даст омадааст. Барои мисол тавре аз 
суханронии муовини сардори Раёсати корњои дохилии шањри Душанбе, ки аз тариќи 
Телевизиони «Пойтахт» шоми 3.09.2009 намоиш дода шуд, бар меояд, дар њудуди шањри 
Душанбе танњо дар њашт моњи аввали соли љорї 2573 љиноят ба ќайд гирифта шудааст, ки 
аз ин миќдор 128 адади онро љиноятњое, ки аз љониби ноболиѓон содир гаштаанд, ташкил 
мекунанд. Ин нишондињанда гувоњи он аст, ки њанўз њам камбудињо дар сифати кори 
мактабњои тањсилоти миёнаи умумї, мактабњои тањсилоти ибтидоии касбї, маќомоти 
њифзи њуќуќу тартибот ва дигар муассисањои дахлдор љињати пешгирї намудани 
љинояткорї дар байни ноболиѓон љой доранд. 

Омили дигари ба љинояткорї даст задани баъзе аз наврасон нодуруст тарбия намудани 
волидайн мебошад. Яъне, волидайн ањамият намедињанд, ки фарзандашон ба кадом корњо 
машѓул асту чї корњоро ба анљом расонида истодааст. Ваќте як маротиба амалњои 
номатлубро фарзандашон иљро кард, волидайн бояд дар алоњидагї нишаста, доир ба њамин 
масъала муњокима кунанд. Ба фарзандашон фањмонанд, ки агар ту њамин корро идома дињї, 
ба оќибатњои бад гирифтор мешавї. Чунин муњокима боис мегардад, ки онњо мефањманду 
ба сўйи амалњои номатлуб намераванд. Омили дигар ин мафкураи паст мебошад. Яъне, 
худро нисбати дигарон паст мезананд. Худбањодињї, ки ваќте аз меъёр зиёд ва ё кам шуд, 
ин њам сабаби даст ба љинояткорї задан мешавад. Фарзанд ваќте ба хона меояду волидайн 
ба ў ањамият намедињанд, чи хоњише, ки мекунад, таъмин наменамоянд, ў ба роњи каљ 
меравад. Таъсири зиёди муњит низ яке аз омилњои асоситарин ба шумор меравад. Наврас 
њамон мароме, ки дар ботини худ дошту мехоњад онро ќонеъ намояд, дар хонаву дар муњит 
талаботњои худро ки ќонеъ карда натавонист, ў оњиста – оњиста ба ќатори њамон одамони 
каљрафтор шомил мегардаду талаботњояшро бо роњи бад ќонеъ месозад. Ваќте чунин 
амалњоро иљро менамояд, баъдан пушаймон мешавад, ки дигар суде надорад”. 

Наврасї замонест, ки бояд наврасону ноболиѓон дар ин айём омўзанду соњибдониш 
гарданд ва дар оянда сањми хешро дар рушди кишвар гузоранд. Аз ин рў, барои пешгирї 
намудани мушкилоти даст задани наврасону ноболиѓон ба љинояту љинояткорї вазорату 
идорањои дахлдорро лозим аст, ки дар ин самт фаъолиятро боз њам пурзур созанд. Инчунин, 
барои садди роњи мушкилоти мазкур шудан, бояд тамоми ањли љомеа масъулият эњсос 
намоянд, то ин масъала роњи њалли худро дарёбаду рў ба коњиш нињад. Аслан боиси таассуф 
аст, ки наврасон ба љои тањсил дар мактабњо ва машѓул шудан ба корњои муфиди љамъиятї 
даст ба љинояткорї ва хосатан ба содир кардани љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин 
мезананд. Вале ин љо ягон љои тааљљубовар нест, зеро содир гаштани љиноят дар ќатори 
калонсолон аз љониби ноболиѓон дар њама давру замон ба назар мерасид. Даврони шўравї, 
ки дар он айём сифати кори таълиму тарбия дар мактабњо пурра ба талаботи давру замон 
љавобгўй ба њисоб мерафт ва сатњи бекориву аз тањсил дур мондан низ дар байни ноболиѓон 
дар муќоиса ба замони феълї хеле кам ба чашм мерасид, аммо бо вуљуди ин даст задани 
ноболиѓон ба љиноят дида мешуд. Илми њуќуќшиносї ба љои истилоњи наврас бештар 
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мафњуми ноболиѓро ба кор мебарад. Аз нигоњи ин илм давраи ноболиѓї синнусоли 14-18 
соларо дар бар гирифта, кўдакони њанўз ба синни 14 нарасида хурдсол мањсуб меёбанд. 
Вале, новобаста аз ин даврабандињо чї аз нигоњи улуми педагогию психологї ва чї аз 
нигоњи илми њуќуќшиносї тибќи моддаи 1-и ќисми якуми «Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак» 
ашхоси ба синни 18 нарасида кўдак дониста шудаанд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки аслан 
ќонуншиканињое, ки аз тарафи наврасону ноболиѓон ба ќайд гирифта мешаванд, бештари 
онњо характери маъмурї дошта, аммо кам нестанд њуќуќвайронкунињое, ки характери 
љиноятї доранд. 

Тавре аз сўњбати мутахассисон ва тањлили манбаъњо бар меояд љиноятњое, ки аз 
љониби наврасону ноболиѓон чї дар алоњидагї ва чї аз тарафи гурўњи наврасон содир 
мешаванд, маъмулан ин дуздии амволи ѓайр, ѓоратгарї, роњзанї, расонидани зарари 
љисмонї ба шахсони алоњида, таљовуз ба номус, авбошї ва њатто одамкушї мебошад. Аз 
њамин љост, ки наврасоне, ки бо љурми даст доштан ба содир кардани љиноят боздошт 
мешаванд, миёни љиноятњои гуногун дуздии амволи ѓайр мавќеи марказиро ишѓол мекунад. 
Табиист, ки ин намуди љиноят нерўи зиёди љисмониро талаб намекунад, аз ин рў он 
метавонад њанўз аз хурдсолї дар рафтори бача мушоњида гардад ва сари ваќт аз љониби 
калонсолон ислоњ нагардидани ин амали бача ва бинобар ин борњо такрор гардидани он 
метавонад тадриљан ба одат табдил ёбаду дар солњои наврасї боиси бештар ба ин намуди 
љиноят даст задани ноболиѓон гардад. 

Умуман, перомуни сабабњои мухталифи њуќуќваронкунии наврасону ноболиѓон, ки 
њамаи онро ин љо баён кардан имкон надорад, танњо њаминро гуфтан љоиз аст, ки атрофи 
ин масъалаи басо мубраму њалталаб њуќуќшиносону педагогон ва криминологони варзидаи 
рус: В.Н. Кудрявцев, К.Е. Игошев, Г.М. Миньковский, А.П. Тузов, В.В. Панкратов, В.П. 
Ревин, А.Б. Сахаров ва дигарон, њамчунин олимони тољик М. Муллоев, Л.М. Нусратов ва 
С.Ш. Носиров тадќиќот бурдаанд ва ин пањлўи масъала дар адабиёти гуногуни бевосита ба 
њамин мавзўъ бахшидашуда ба таври муфассал дарљ ёфтааст. 

Албатта, дар самти мубориза бар зидди ќонуншикании наврасон ва пешгирї кардани 
содир гаштани љиноят аз тарафи онњо пеш аз њама фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќу 
тартибот, њамчунин муассисањои вазорати адлия, ба монанди суду прокуратура ва 
маќомоти ќудратї (намояндагї (инспекция) оид ба кор бо ноболиѓони назди шўъбањои 
ноњиявии корњои дохила) хеле назаррас аст. Аммо фаъолияти онњо љињати пешгирї 
намудани ќонуншиканї дар байни ноболиѓон танњо дар он сурате самараи дилхоњ хоњад 
дод, ки агар муассисањои таълимию тарбиявї, падару модарон, ташкилотњои љамъиятию 
ѓайридавлатї низ дар ин кори басо мушкил ширкати фаъолона варзанд. Баланд 
бардоштани донишу фарњанги њуќуќии наврасон омили муњими пешгирї намудани 
љинояткорї дар байни онњо мебошад. 

Аз ин рў, амалї гардонидани њамаи ин њадафњо боло бурдани сатњу сифати таълиму 
тарбияро дар њамаи мактабњо ногузир шуморида, њамзамон омўзгоронро водор месозад, ки 
љињати татбиќи амалии рушди маданияти њуќуќии наврасон бо истифода аз усулњои нави 
таълиму тарбия ва захираву имкониятњои мављудаи соњаи маориф тарбияи њуќуќиро шурўъ 
аз оѓози тањсили хонандагон дар мактаб ба таври лозимї ба роњ монанд. Зеро тарбияи 
њуќуќї њамчун чораи пешгирї намудани њуќуќвайронкунї дар байни талабагон наќши 
махсус бозида, воситаи муњими пешгирї кардани љинояткории ноболиѓон мебошад. Бо 
маќсади пешгирї намудани љинояткорї дар байни наврасон њанўз дар давраи хурди 
наврасї баланд бардоштани маданияти њуќуќии онњо зарурат пайдо мекунад. Њамчунин, 
бо њамин маќсад ва бинобар сабаби атрофи ќонунгузории љиноятии ЉТ маълумоти кофї 
надоштани аксарияти онњо зимни бурдани корњо оид ба тарбияи њуќуќї ба наврасон доир 
ба аз кадом лањза љавобгарии юридикиро пайдо кардани амали љинояткоронаи онњо 
маълумот додан лозим аст. 

Тавре аз ќонунгузории љиноятии ЉТ бар меояд, шахсе, ки аз 11 то 14-солагї љиноят 
содир мекунад, бинобар сабаби њанўз хурдсол буданаш аз љавобгарии љиноятї озод 
гардида, вале нисбати ў њатман чорањои маљбурии дорои хусусияти тарбиявї бурда 
мешавад ва бо ин маќсад ба мактаб-интернатњои махсус фиристонида мешавад. Њамзамон 
набояд фаромўш кард, ки агар дар њамин синнусол даст ба љиноят задани наврас аз 
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хунукназарии падару модар нисбати тарбияи ў сар зада бошад, он гоњ аз волидайн ва ё 
шахсони ивазкунандаи онњо љарима ситонида мешавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон љињати пешгирии љинояткории ноболиѓон чораи махсуси 
давлатї андешида шудааст, ки ин ќабули санади муњими меъёрии њуќуќї мебошад. 
Аниќтараш, Ќонуни Љумњурии Тољиикстон “Дар бораи низоми огоњонї ва пешгирии 
њуќуќвайронкунии ноболиѓон” аз 2 январи соли 2020, №1658 ќабул карда шудааст, ки сирф 
ба масъалаи пешгирии љинояткории ноболиѓон бахшида шудааст. Мутобиќи ќонуни 
мазкур низоми огоњонї ва пешгирии њуќуќвайронкунии ноболиѓон – ин маљмўи фаъолияти 
инфиродї ва дастаљамъонаи субъектњои низоми огоњонї ва пешгирии њуќуќвайронкунии 
ноболиѓон, маќомоти дигари давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї, маќомоти худфаъолияти 
љамъиятї, ки дар самти огоњонї ва пешгирии њуќуќвайронкунии ноболиѓон тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї карда мешаванд [7]. 

Дар ќонуни номбурда масъалаи пешгирии инфиродї муќаррар гардидааст, ки чунин 
маъно дорад: фаъолияти доимии субъектњои низоми огоњонї ва пешгирии 
њуќуќвайронкунии ноболиѓон, ки тањия ва татбиќи чорањои махсусро оид ба огоњонии 
намудњои алоњидаи њуќуќвайронкунї ва бартараф намудани сабабу шароитњои ба он 
мусоидаткунанда, инчунин муайян ва таъсир расондан ба категорияњои алоњидаи 
ноболиѓони содирнамудаи ин гуна њуќуќвайронкунињо пешбинї менамояд, њамчунин 
фаъолият оид ба сари ваќт муайян намудани ноболиѓон ва оилањое, ки дар вазъияти 
номусоиди иљтимої ќарор доранд, пешгирии содир намудани њуќуќвайронкунињо ва 
кирдорњои зиддиљамъиятї (зиддињуќуќї) аз тарафи ноболиѓон ва фаъолият оид ба 
барќарорсозии њолати минбаъдаи иљтимої-омўзгории онњо [7]. 

Дар ќонун мафњуми пешгирии њуќуќвайронкунии ноболиѓон чунин муќаррар 
шудааст: “маљмўи чорабинињои дастаљамъона ва инфиродии њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, 
ахлоќию равонї, маънавї, фарњангї ва тиббї, ки аз љониби субъектњои низоми огоњонї ва 
пешгирии њуќуќвайронкунии ноболиѓон бо маќсади ошкор ва бартараф намудани сабабу 
шароити ба содиршавии њуќуќвайронкунї дар байни ноболиѓон мусоидаткунанда амалї 
карда мешаванд” [7]. 

Њамин тавр, љинояткории ноболиѓон нисбат ба дигар намуди љинояткорї 
ташвишовар мебошад. Зеро бештари ноболиѓонро ба худ моил гардонидааст. Бинобар ин, 
тамоми сохторњои љомеаро мебояд, ки дар пешгирии љинояткории ноболиѓон сањмгузор 
бошанд. 
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ПЕШГИРИИ НОБОЛИЃОН ВА ЉАВОНОН АЗ АЪМОЛИ ЉИНОЯТЇ 

Дар маќола яке аз масоили мубрам ва доѓи љомеаи кунунї, яъне даст ба љиноят задани ноболиѓон ва 
љавонон мавриди тањлил ва баррасии амиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф кушиш кардааст, ки омилњои 
мухталифи сар задани љиноёти мазкурро тањќиќ намуда, барои рафъи камбудињои мављуда василањои 
муассирро манзур намояд. Мавзўи фавќ дар чањорчўбаи ќавонини амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
тадќиќ гардида, то андозае метавонад ба љилавгирї аз рух додани љиноят аз љониби љавонону ноболиѓон 
мусоидат кунад.  Муаллиф њар навиштаи хешро бо далоили муътамад аз њуќуќшиносону педагогон ва 
криминологони варзида асоснок кардааст. Дар рафти тадќиќ аз адабиёти зиёди дахлдор ба таври васеъ 
истифода гардида, ки метавон гуфт, ањамияти илмии маќоларо боз њам баланд мебардорад.  Итминони комил 

https://www.avkd.tj/
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њаст, ки мавзўи баррасишуда барои њалли мушкилоти мављуда ва пешгирї аз содир гардидани љиноят андаке 
бошад њам, сањми бориз мегузорад.  

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ ОТ ПРЕСТУПНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье анализируется и обсуждается одна из самых актуальных проблем современного общества - 

вовлечение несовершеннолетних и молодых людей в преступную деятельность. Автор стремится исследовать 
различные факторы, которые привели к совершению этого преступления, и предоставить эффективные 
средства для устранения существующих недостатков.Проблема чрезвычайных ситуаций изучается в рамках 
действующего законодательства Республики Таджикистан и в определенной степени может способствовать 
предупреждению преступности среди молодежи и несовершеннолетних. Автор обосновывает каждое свое 
сочинение убедительными аргументами ведущих юристов, педагогов и криминологов. В исследовании было 
широко использовано большое количество соответствующей литературы, что, можно сказать, повысило 
научную значимость статьи. Несомненно, эта тема внесет небольшой вклад в решение существующих проблем 
и предотвращение преступности. 

 
PREVENTING MINORS AND YOUTH FROM CRIMINAL ACTIVITIES 

This article analyzes and discusses one of the most pressing problems of modern society - the involvement of 
minors and young people in criminal activities. The author seeks to investigate the various factors that led to the 
commission of this crime, and to provide effective means to remedy existing deficiencies. The problem of emergency 
situations is being studied within the framework of the current legislation of the Republic of Tajikistan and, to a 
certain extent, can contribute to the prevention of crime among young people and minors. The author substantiates 
each of his essays with convincing arguments from leading lawyers, educators and criminologists. A large amount of 
relevant literature was widely used in the study, which, one might say, increased the scientific significance of the article. 
Undoubtedly, this topic will make a small contribution to solving existing problems and preventing crime. 
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МУТАХАССИС ВА КОРШИНОС - ЧУН ИШТИРОКЧИЁНИ МУРОФИАИ СУДИИ 

ҶИНОЯТӢ 
 

Асоев М.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Мафҳуми коршинос ва мутахассис дар илми мурофиаи ҷиноятӣ нав намебошанд. Дар давраи 

шуравї илми ҳуқуқӣ зери мафҳуми коршинос шахсе фаҳмида мешуд, ки аз ҷониби суд, муфаттиш, 

прокурор, шахси тадқиқбаранда доир ба додани хулоса оид ба масъалаҳои мавриди истеҳсолоти 

парвандаи ҷиноятӣ пайдошудае, ки донншҳои махсусро дар илм, техника, фарҳанг ё касбу ҳунар 
талаб мекунанд, таъйин шудааст [3]. 

Қонунгузории мурофиавии ҷиноятии ҷумҳуриҳои иттифоқи муқарраротро оид баон, ки ба 

сифати коршинос ҳамагуна шахсе таъйин шуда метавонад, ки дорои донишҳои зарурӣ барои додани 

хулоса оид ба масъалаҳои илмї, техникї ва дигар мебошад. Имрӯз қонунгузории мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон таърифҳои зерини истилоҳҳои коршинос ва мутахассисро дорад: 

Коршинос шахсест, ки дар ҳолатҳое, ки барои пешбурди таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё ҳангоми 

муҳокимаи судии парванда ба дониши махсус дар соҳаи илм, техника, фарҳанг ё касбу ҳунар зарурат 

ба миён ояд, даъват карда мешавад ва дар ҳолатҳои зарурӣ иҷозатномаи дахлдор дорад (м. 58 КМҶ 

ҶТ). 

Мутахассис шахсест, ки ба ҳалли парвандаи ҷиноятӣ манфиатдор набуда, дорои донишу 

таҷрибаи махсус аст ва барои мусоидат намудан ба таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя 

дар ошкор ё дарёфт намудани далел, асоснок кардани он, инчунин дар татбиқи воситаҳои техникӣ 

мумкин аст ҷалб карда шавад. (м. 57 КМҶ ҶТ). 

Аз таърифҳои дар боло зикршуда дар ақл ду нишонаи умумӣ байни коршинос ва мутахассис 
пайдо мешавад: 

• онҳо шасоне мебошад, ки дар оқибати парванда манфиат надоранд; 

• онҳо шахсоне мебошанд, ки дорои донишҳои махсус ҳастанд. 



179 
 

Манфиатдор набудан дар оқибати парванда маънои ҷой надоштани манфиати мурофиавї, 

шахсї, бевоситагӣ, моддӣ ва ғ. дорад. Бо дуюм нишона бошад ҳолат каме дигаргун аст 

Дар доираи хело ҳам муддати дарози вақт олимони ҳуқуқшинос оид баон, ки мазмуни тавсифи 

мазкурро чи ташкил диҳад ва зери мафҳуми он чи бояд фаҳмид баҳс мекарданд. Якчанд нуқтаи 

назарро оид ба фаҳмиши тавсифи мазкур мебиёрем. 

А. А. Эйсман менавишт: «Ин донишҳо ба ҳамагон маълум набуда, дастнорас, интишори 

оммавӣ надошта...» Алалхусус, нишонаи асосии дониши махсус қайд шуд, аммо нофаҳмо, зери «ба 

ҳамагон маълум набуда, дастнорас, интишори оммавӣ надошта» чи фаҳмида мешавад ва кадом 

маҳакҳои аз якдигар ҷудо намудани онҳо ҷой доранд. 

Г. Г. Зуйков донишҳои махсусро чун «пеш аз ҳама ба назария асосёфта ва дар таҷриба 

тасдиқшуда донишҳои чуқур ва ҳамаҷонибаи усул ва воситаҳои техникаи криминалистие, ки 

ошкоркунӣ, муқарраркунӣ ва тадқиқоти далелҳоро таъмин мекунанд» маънидод кард. Ба донишҳои 

махсус бо ин маъно маърифат дар медитсинаи судї, қимиёи судї, физика, соҳаи сухтор, мошин, 

инчунин ҳамагуна дигар маърифат (педагогӣ, лингвистӣ, математикӣ ва г.) дохил мешавад, ки 

истифодаи онҳо барои тафтишоти пурра, ҳаматарафа ва объективонаи ҷиноят зарур мебошад». 

«Зери донишҳои махсус, - менависад 3. М. Соколовский, - бояд маҷмӯи маълумотҳое, ки дар 

натиҷаи омодагии касбӣ ба даст оварда шудааст, ва барои дорандаи он имконияти ҳал намудани 

масъалаҳоро дар ин ё он соҳа фароҳам месозад». Ҳамин тариқ, муаллиф предмети таърифро хело 

ҳам маҳдуд дарк мекунад. Ҳамзамон, Г. Е. Морозов зери донишҳои махсус донишҳоеро мефаҳмад, 

шахс дар соҳаи мушаххаси қимиё ё биология, математика ё физика, табиатшиносӣ ё энергетика, 

педагогика ё забоншиносї дорои он мебошад. Дар ин вариант норасої бо тариқи васеъ фаҳмидани 

донишҳои махсус ва вуҷуд надоштани инъикоси хусусияти мурофиавии ҷиноятӣ дар истифодаи 

онҳо мебошад. Ба донишҳои махсус, чун Ю. Г. Корухов мешуморад, маҷмӯи донишҳо дар соҳаи 

муаяни илм, техника ва фарҳанг фаҳмида мешавад, ки бо мақсади исботкунї истифода мешаванд. 

Чун адолатона В. Н. Махов қайд кард, агар аз пайдоиши истилоҳот бароем, мазмуни шакли оддатии 
он набояд ба асос гирифта шавад. Мушаххасоти умумии мутахассис ва коршиносро дар мурофиаи 

ҷиноятї аз назар гузаронида, метавон ба азназаргузаронии хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо 

гузарем. Алалхусус, мутахассис -шахси дорои маърифатҳои коршинос, аммо нақши он дигар аст. Ӯ 

ёрии илмй-техникй ба суд мерасонад, вале амалҳои ташхисї намегузаронад ва хулоса намедиҳад. 

Мутахассис бояд бо даъвати суд ҳозир шавад, дар гузаронидани амалҳои ҷудогонаи 

мурофиавї ё баррасии судии парванда иштирок кунад: оид бамаънои ҳолатҳои баррасишаванда ва 

амалҳои худ дар доираи маърифате, ки ӯ дорад, тавзеҳот диҳад ва талаботи суд фикру ақидаҳояшро 

дар шакли хаттї баён кунад. Мутахассис ҳуқуқи савол додан ба иштирокчиёни амалиёти мурофиавӣ 

ё баррасии судӣ дорад ва ғ. Шахсе, ки дар парванда ба сифати мутахассис иштирок мекунад, 
минбаъд дар ин парванда метавонад чун мутахассис таъйин шавад. 

Коршинос бештар фаъолияти худро дар асоси касбй анҷом медиҳад, ҳамзаон бошад 

мутахассис ба тафтишот на дар асоси касбӣ иштирок ва мусоидат менамояд (корманди муассисаи 
дахлдори ташхисї намебошад). 

Мутахассис барои додани хулосаи бардуруғ, инчунин бе сабабҳои узрнок даст кашидан ё 

истинкоф кардан аз иҷрои вазифаҳои ба уҳдаи ӯ гузошташуда, ҷавобгарии ҷиноятї надорад, ки оид 

ба ин мувофиқан аз ҷониби суд огоҳ карда намешавад. 

Далелҳо оид ба парвандаи ҷиноятӣ маълумоти воқеие ба шумор мераванд, ки дар асоси онҳо 

суд, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда бо тартиби муайяннамудаи Кодекси мазкур мавҷуд будан 

ё набудани кирдори барои ҷамъият хавфнок, исбот гардидан ё нагардидани ҳолатро оид ба 

парвандаи ҷиноятй ва ҳолати дигари барои ҳалли дурусти парванда аҳамиятдоштаро муқаррар 

мекунанд (м.72 КМҶ ҶТ). 

Коршинос ва мутахассис иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятй мебошанд, яъне дар 

мурофиаи ҷиноятй иштирок мекунанд ва хулосаву нишондоди коршинос ва мутахассис, 

протоколҳои амалиётҳои тафтишотї ва судӣ, ки бо иштироки коршинос ва мутахассис гузаронида 

шудаанд, чун далел дар парвандаи ҷиноятї эътироф мешаванд (м. 72 КМҶ ҶТ). Аммо, функсия ва 

таъйиноти коршинос ва мутахассис гуногун мебошанд. Дар фарқият аз мутахассис коршинос аз 

истифодаи донишҳои худ дар илм, техника, фарҳанг ё касбу ҳунар тадқиқот мебарад. Натиҷаи ба 
даст овардашуда дар шакли хулосаи коршинос сурат мегирад. Коршиносон ба коршиносони 

давлатии судӣ ва дигар шахсоне, ки дорои донишҳои махсус мебошанд, ҷудо мешаванд. 

Коршинос ҷавобгарии фардии ҷиноятӣ барои пуррагии хулосаҳо, истифодаи тарзу усулҳои 

тадқиқоти истеҳсолшавада дорад. Коршинос ҳукуқ надорад бе огоҳ намудани таҳқиқбаранда, 

муфаттиш, прокурор ва суд, судя бо дигар иштирокчиёни мурофиа дар бораи масъалаҳои марбут 
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бо экспертиза гуфтушунид кунад, барои тадқиқот мустақилона мавод ҷамъоварӣ намояд, агар 

барои он иҷозати махсуси таҳқиқбаранда муфаттиш, прокурор, суд, судя мавҷуд набошад, тафтише 

гузаронад, ки боиси пурра ё қисман несту нобуд гардидани объектҳо ё тагйир ёфтани намуди зоҳирӣ 

ё хосиятҳои асосии онҳо гардад. 
Коршинос уњдадор аст: 

• бо даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ҳозир шавад; 

• вобаста ба масъалаҳои тадқиқот ва саволҳои пешниҳодшуда хулосаи асоснок 

ва воқеъбинонаи хаттї пешниҳод намояд; 

• маълумоти маводи парвандаро фош накунад; 

• ҳангоми пешбурди амали тафтишӣ ва маҷлиси суд тартиботро риоя намояд. 
Коршинос барои дидаю дониста додани хулосаи бардурӯғ, инчунин барои саркашй кардан аз 

ҳозиршавй ё иҷрои вазифаҳои худ мутобиқи моддаҳои 351 ва 352 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҷавобгарй кашида мешавад. Ҳалномаи ҷамъбастии коршинос ва мутахассис метавон 
дар шакли хулоса ё нишондод инъикос ёбад. 

Хулосаи коршинос дар шакли хаттӣ пешниҳод карда мешавад ва он яке аз намудҳои далелҳо 

оид ба парванда мебошад. Барои дасткашии беасос аз додани хулоса ё додани хулосаи бардуруғ 

коршинос ҷавобгарии ҷииоятӣ дорад. Хулосаи мутахассис - ии фикру андешаҳои мутахассис оид ба 

саволҳое, ки аз ҷониби тарафҳо гузошта шудаанд ва дар шакли хаттӣ пешниҳод мешавад. Барои 

дасткашӣ аз иҷрои вазифаҳои бевоситаи худ дар рафти гузаронидани амалиётҳои тафтишотӣ бе 

асосҳои дар қонун пешбинӣ шуда нисбат ба ӯ чораҳои таъсиррасонии иҷтимои татбиқ мешаванд ё 

ҷаримабандӣ мешавад. Хулосаи мутахассис бояд аз хулосаи коршинос бо он фарқ кунад, ки дар он 

набояд қисмати тадқиқотї ва ҷамъбастӣ бошад, зеро мутахассис тадқиқот намебарад. 

Нишондоди коршинос - ин маълумотҳое мебошад, ки ӯ дар пурсиш баъд аз гирифтани хулосаи 

ӯ бо мақсади шарҳ ва дақиқ намудани хулосаи додашуда иттилоъ додаст. 

Нишондодҳои мутахассис барои шарҳи фикру андешаҳои худ дар шакли нишондодҳои 

шифоҳи ё хулосаи хаттӣ зарур ҳаст. 

Ба хулоса ва нишондоди коршинос ва мутахассис дар қатори ҳамаи дигар далелҳое, ки бо 

қонуни мурофиавии ҷиноятӣ пешбини шудааст баҳо дода мешавад. Онҳо дар назди дигар далелҳо 

ягон бартарӣ надоранд, аммо дорои хело ҳам хусусияти муҳим мебошанд, зеро хулосаву ҷамъбасти 

фикру андешаҳои коршинос нишондод ҳастанд, ки ба тадқиқот ва амалҳои гузаронидашуда аз 

истифодаи донишҳои махсус асос меёбанд. 

Коршиноси судї метавонад ба маҷлиси судї танҳо барои пурсиш оид ба хулосаи ӯ даъват 
карда мешавад. 

Коршинос наметавонад шоҳид бошад, чунки ӯ наметавонад оид баягон чиз шоҳиди кунад, 

агар ӯ шоҳид мебуд, ӯро ҳамчун коршинос таъйин кардан манъ буд. Бар болои ин, коршинос ба суд 

бо хулосаи додашудаи ӯ ҳозир мешавад, яъне бо донишҳои ҷамъбастї. Ҳамзамон, шоҳидро ҳеҷ вақт 

намепурсанд ба кадом хулоса ӯ омадааст. 

Ҳамин тариқ, дар фарқият аз коршинос мутахассис ягон тадқиқот намебарад ва танҳо ба 

муфаттиш, шахси тадқиқбаранда, ё суд дар гузаронидани амалиёти тафтишотї ёрї мерасонад ва 

мавриди ин дониш ва таҷрибаи махсуси худро истифода мебарад. Натиҷаҳои фаъолияти коршинос 
ва мутахассис метавонанд дар намуди хулоса, инчунин нишондод инъикос ёбанд. 

Дар ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятии имрӯза иштироки мутахассис ё коршинос барои ҳалли 

вазифаҳое, ки назди тафтишот ва суд мавриди тафтишоти ҷиноятҳо бар зидди шахсият гузошта 

шуданд на чун вазъияти истисноии казуистӣ, балки чун принсипи умумӣ, бебаҳс ва ҳатмии 

истеҳсолоти судӣ фаҳмида мешавад. Бе истифода аз донишҳои илмӣ ва ҷалб кардани таҷрибаи 

намояндагони соҳаҳои гуногуни фаъолият имрӯз худи низоми ҳуқуқтатбиқкунӣ ѓайриимкон мебуд. 

Ҷамъбаст намуда, боре қайд мехоҳам кунам, ки мафҳумҳои коршинос ва мутахассис дар илми 

мурофиавии ҷиноятй як қатор нишонаҳои умумй доранд, ба монанди ҷой доштани донишҳои 

махсус, набудани манфиат дар оқибати парванда, ҳамзамон вазъияти мурофиавии чунин шахсон як 

қатор фарқият доранд, ки оид баин мо дар бобҳои минбаъда суханронї хоњем кард. 

Агар дар рафти гузаронидани тафтишот ва баррасии суди донишҳои махсус дар илм, техника, 

фарҳанг ё касбу ҳунар лозим шаванд, оид ба парванда ташхис таъйин карда мешавад, ки тартиби 

гузаронидани онро боби 24 КМҶ ҶТ муайян кардааст. Хулосаи коршинос барои судя, суд ҳатми 

нест, аммо норозигии онҳо бо хулоса бояд асоснок карда шавад. Коршиносро оид баҳолатҳое, ки аз 

хулосаи ӯ бармеоянд, пурсиш кардан мумкин аст. Ба хулоса ва нишондоди коршинос ва мутахассис 

дар қатори ҳамаи дигар далелҳое, ки бо қонуни мурофиавии ҷиноятӣ пешбини шудааст баҳо дода 
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мешавад. Онҳо дар назди дигар далелҳо ягон бартарӣ надоранд, аммо дорои хело ҳам хусусияти 

муҳим мебошанд, зеро хулосаву ҷамъбасти фикру андешаҳои коршинос ва нишондод ҳастанд, ки ба 

тадқиқот ва амалҳои гузаронидашуда аз истифодаи донишҳои махсус асос меёбанд [7 сањ 92]. 

Ба хулоса ва нишондоди коршинос ва мутахассис бояд аз нигоҳи мансубият, имконпазирӣ, 

саҳењ будан барои ҳалли парвандаи ҷиноятӣ баҳо дода шавад. 

Баҳодиҳии мансубияти далелҳо мувофиқи мазмуни предмети исботкунй оид ба парвандаи 

ҷиноятӣ, ҳолатҳои мушаххас ва хусусиятҳои истифодаи далелҳои бевосита ва бавосита гузаронида 

мешавад. Агар эътироф шавад, ки далел ба парванда мансуб нест, баҳодиҳии минбаъдаи он 
нодаркор мешавад. 

Имконпазирии далелҳо бо роҳи муайян кардани мувофиқ будани сарчашма ва тартиби ба даст 

оврдани онҳо ба қонуни мурофиавии чинояти баҳодињї мешавад. Агар ин ё он маълумотҳо аз 

сарчашмаи дахлдор гирифта нашудаанд, онҳо наметавонанд асос барои ҳалли парванда гарданд. 

Ҷунин натиҷаҳо ҳам дар ҳолати вайрон кардани меъёрҳои мурофиавии ҷиноятӣ, ки дар рафти 

исботкуни ба онҳо роҳ дода шуданд, бармеоянд. Ҳангоми ҳалли парванда далелҳое, ки хусусияти 
имконпазириро надоранд ба назар гирифта намешаванд. 

Баҳодиҳии саҳеҳнокии далелҳо аз муайян намудани мувофиқ будани мазмуни онҳо ба ҳақиқат 

иборат аст. Он банди ҳалкунандаи ҳамаи баҳодиҳиро ташкил медиҳад ва дар бисёри ҳолатҳо дар 

натиҷаи ба якдигар зид будани далелҳо, аз ҷониби тарафҳо мавриди баҳс қарор додан, тағйири 

мазмуни онҳо дар раванди исботкунї ва ғ. хело ҳам мушкил мегардад. 

Хулоса ва нишондоди коршинос ва мутахассис инчунин бояд аз нигоҳи мурофиавӣ баҳо дода 

шаванд, яъне аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва илмӣ-воқеї, яъне аз позитсияи асоснокї ва дурустии 
хулосаи шахси дахлдор (мутахассис, коршинос). 

Ба маводҳои ташхис баҳо дода (хулосаи коршинос) аз нигоҳи мурофиавї бояд пеш аз ҳама 

тафтиш кард, ки оё мавриди таъйин ва гузаронидани ташхис ҳуқуқҳои бо қонун пешбининамудаи 

айбдоршаванда риоя шудаанд - оё айбдоршаванда бо қарори таъйини ташхис шинос шудааст, оё 

дархостҳои асоснокшудаи вобаста ба ташхис овардаи ӯ қонеъ шудаанд, оё айбдоршаванда бо 
хулосаи коршинос ва протоколи пурсиши коршинос, агар чунин дар парванда бошад шинос карда 

шудааст, оё дархостҳои айбдоршаванда оид ба гузоштани саволҳои иловагӣ, таъйини тадқиқоти 

такрорӣ ё иловагї қонеъ шуданд, оё ариза ё баёнотҳои айбдоршаванда оид ба хулосаи коршинос 
тафтиш шудааст ва ѓ [5 са 38] . 

Хулосаи тахассусӣ ва эҳтимолиро ҷудо мекунанд. Зери хулосаи тахассусӣ хулосаи хаттии 

коршинос оид ба натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашудаи ӯ, ки дар он ба масъалаҳои қарор оид 

батаъйини ташхис ҷавоби якмаънои тасдиқкунанда ё радкунанда дода шудааст, фахмида мешавад. 

Зери хулосаи эҳтимолии коршинос ҷавоби эҳтимолии коршинос оид банатиҷаи тадқиқоти 

гузаронида шуда оид ба саволҳои гузошта шуда, фаҳмида мешавад. Хулоса ва нишондоди коршинос 

ва мутахассисро баҳо дода бояд тафтиш карда шавад, ки оё дар парванда маълумотҳои кофии аз 

салоҳиятнокии онҳо оид ба ҳал намудани саволҳои назди ӯ гузошташуда шаҳодаткунанда ҷой 

доранд (таҳсилот, собиқаи корӣ, тавсияномаҳо, хислатномаҳо). 

Хеле муҳим аст муайян кард, ки оё коршинос ва мутахассис шахсони беғараз, беманфиат дар 

оқибати парвандаи ҷиноятӣ мебошанд, оё ӯ дар ин парванда дигар вазъи мурофиавиеро, ки бо вазъи 

он номувофиқ мебошад ишғол мекунад (шоҳид, ҷабрдида, муфаттиш, таҳқиқбаранда, 

айбдоркунанда, ҳимоятгар ва ғ.), оё ӯ бо ҷабрдида ё айбдоршаванда муносибатҳои хешутаборй 

дорад, оё ӯ дар вобастагии хизматй ё дигар карор дорад. 

Унсури асосии баҳодиҳи ин тафтиши ба тартибдарории хулосаи коршинос ва мутахассис 

мувофиқ ба қонун мебошад. Бояд тафтиш кард, ки: оё коршинос ва мутахассис берун аз салоҳиятҳои 

худ набаромаданд, яъне оё онҳо масъалаҳои хислати ҳуқуқї доштаро ҳал накардаанд, оё онҳо 

мавриди хулосабарорї ба маводҳои парвандаи ба матлаби тадқиқот мансуб надошта такя 

накардаанд, ба љойи он, ки хулосаро бо натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидашудае, ки истифодаи 

донишҳои махсусро талаб менамоянд асоснок кунанд. Ҳангоми баҳодиҳии тадқиқотҳои аз ҷониби 

коршинос (мутахассис) гузаронидашуда аз нуқтаи назари дурустии муқарраротҳои илмӣ ва усулҳои 

тадқиқот машварати шахсони шиносо метавон фоиданок бошад, пурсиши коршинос, мутахассис, 

шиносои бо адабиёти махсус. Давраи хотимавии баҳодиҳии далелҳои мазкур ин муайян намудани 

нақши воқеиятҳои тасдиқшуда дар исботкунии гунаҳгорй ё бегуноҳии шахси ба ҷавобгарии 

ҷиноятй кашидашуда, ҳалли масъалаи исботшавии ин ё он ҳолаҳои ба парванда аҳамиятдошта 

мебошад. Дар бисёре ҳолатҳо хос дар ҳамин давра ба хатогиҳо роҳ дода мешавад вақте, ки хулосаи 

дар умум дуруст ва асосноккардашуда, аз ҷониби суд ё тафтишот нодуруст таъбир мешаванд, ки ин 

ба хатогиҳои судї оварда мерасонад. 
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Дар адабиёти ҳуқуқї, инчунин чунин тарзи баҳодиҳиро мушоҳида мекунанд, ки ин мушоҳидаи 

бевосита дар мурофиа мебошад, яъне баҳодиҳии хулоса ва нишондод дар ҳар як давраи мурофиа 

гузаронида мешавад (ҳангоми ба суд равон кардани парванда, баргардонидани парвандаи ҷиноятй 

барои тафтишоти иловагӣ). Дар ин ҳолат доира ва њадди баҳодиҳии сарчашмаҳои мазкури далел бо 

мушаххасоти давра маҳдуд мешавад. Вале, ҳангоми баҳодиҳии сарчашмаҳои ҷудогонаи далелҳо ва 

ҳамаи маҷмӯи маводҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷойдошта судя ё суд принсипҳои умумии баҳодиҳии 

далелҳоро ба роҳбарї мегиранд. Муайян намудани моҳияти исботкунии хулоса унсури охирини 

баҳодиҳии хулоса ва нишондоди коршинос ва мутахассис мебошад. Моҳияти исботкунии хулоса ва 

нишондод метавонад гуногун бошад. Он метавонад сарчашмаи ҳам далелҳои бевосита ва ҳам 

бавосита бошад. Ин аз он вобастагї дорад, ки кадом ҳолатҳо оид ба парвандаи мушаххас мувофиқи 

таъйинотҳои умумї бояд исбот карда шаванд. Ҳолатҳои доир ба парванда ҷамъоварда шуда, аз 

ҷумла дар хулоса ҷойдошта, бояд дар маҷмӯи худ бо як маъно ҳолатҳои оид ба парванда 

муқарраршударо шарҳ диҳанд. Агар дигар шарҳи далелҳои оид ба парванда ҷамъовардашуда ҷой 

дошта бошад, аз он ҷумла хулоса, чун далели ҷиноят, онҳо сарчашмаи далел эътироф намешаванд. 

Арзиши исботкунии далелҳои бавосита метавон гуногун бошад. Қувваи олиро хулосаҳои 

коршинос оид бамонандии фардї доранд (идентификатсияи изи даст, изҳои пойафзол ва ғ.). Дар 

таҷриба чунин қолибҳо чун далелҳои бештар эътиборнок ва баъзан инкорнопазир ба ҳисоб гирифта 

мешаванд. Ин ҳақиқатан ҳам чунон аст, аммо бо як шарт — агар изи идентификатсияшуда 

наметавон дар ҳолатҳое монда шавад, ки бо ҷиноят алоқаманд нестанд. Чанде чунин эҳтимолият 

зиёд бошад, ҳамон қадар арзиши исботкунии чунин хулоса кам мебошад. Ғайр аз ин, имконияти 

қасдан бофтакорӣ кардани из бояд дар назар дошт. Хулосаҳои коршинос ва мутахассис, ки далелҳои 

бавосита мебошанд, метавонанд дар асоси ҳукм танҳо дар якҷоягӣ бо маҷмӯи дигар далелҳо 

гузошта шаванд ва онҳо танҳо банди чунин маҷмӯъ мебошанд. Бинобар ин, нақши онҳо инчунин аз 

вазъи мушаххас оид ба парванда ҳам вобаста аст, яъне аз далелҳои ҷойдошта. Дар бисёре ҳолатҳо 

онҳо танҳо дар марҳалаи ибтидоии тафтишот, барои ошкор намудани ҷиноят истифода мешаванд 

ва минбаъд, баъд аз ба даст овардани далелҳои бевосита арзиши худро гум мекунанд. 

Дар натиҷаи баҳодиҳии хулосаи коршинос ва мутахассис онҳоро метавон пурсиш кард ё 

ташхиси иловагӣ ё такрорӣ таъйин кард. Пурсиш барои шарҳ ё илова кардани хулоса гузаронида 

мешавад, агар ин тадқиқоти иловагиро талаб накунад(оид бамоҳият ва эътимодияти усулҳои 

истифодашуда, оид бамафҳуми истилоҳотҳои ҷудогона ва ғ.). 
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МУТАХАССИС ВА КОРШИНОС – ЧУН ИШТИРОКИЧЁНИ МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ 

Мутахассис - ин шахсест, ки дорои дониш ва малакаҳои махсус аст ва аз љониби муфаттиш, 

таҳқиқбаранда, прокурор ё суд барои мусоидат кардан дар ошкор, муқарраркунӣ ва гирифтани ашё ва 

ҳуҷҷатҳо, татбиќи воситаҳои техникӣ дар тадқиқи маводҳои парвандаи ҷиноятї, гузоштани саволҳои назди 

коршинос ҷалб карда мешавад, ки ин дар доираи ваколатҳои касбии ӯ мебошад. Хулосаи мутахассис - ин 

фикру андешаҳои дар шакли хаттӣ пешниҳодшуда оид ба саволҳои назди ӯ гузошта шуда мебошад ва 

нишондоди мутахассис бошад - ин маълумотҳое, ки ӯ дар пурсиш оид баҳолатҳои донишҳои махсусро 

талабкунанда, инчунин шарҳи фикру андешаҳои худ мебошад. Коршинос — ин шахсест, ки дорои донишҳои 

махсус мебошад ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонун барои гузаронидани ташхиси судӣ ва додани хулоса 

таъйин шудааст. Хулосаи коршинос - ин дар шакли хаттп пешниҳодшудаи мазмуии тадқиқот ва хулосаҳо оид 

ба саволҳои назди коршинос бо шахси пешбурди парвандаи ҷиноятӣ ва тарафҳо гузошташуда мебошад. 
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Нишондоди коршинос - ин маълумотҳое мебошад, ки ӯ дар пурсиш, ки пас аз гирифтани хулосааш гузаронида 

шудааст, бо максади шарҳ ва дақиқ намудани хулосаи экспертии ӯ баён шудаанд. 
Калидвожањо: Кодекс, мурофиаи љиноятї, мутахассис, коршинос, парвандаи љиноятї, нишондод, 

хулосаи мутахассис ва коршинос. 
 

СПЕЦИАЛИСТ И ЭКСПЕРТ – КАК УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
Специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями и навыками и привлекаемое следователем, 

следователем, прокурором или судом для оказания помощи в обнаружении, идентификации и извлечении 
предметов и документов, использовании технических средств при расследовании уголовных дел и вопросы 
эксперту, это входит в его профессиональные полномочия. Укаазание эксперта — это письменное мнение по 
заданным ему вопросам, а заключение эксперта — это информация, которую он задавал в опросе об 
обстоятельствах, требующих специальных знаний, а также описание его взглядов.  Эксперт - лицо, 
обладающее специальными знаниями и назначенное в установленном законом порядке для проведения 
судебно-медицинской экспертизы и вынесения заключения.  Заключение эксперта — это письменное 
изложение исследования и заключения по вопросам, заданным эксперту лицом, ведущим уголовное дело, и 
сторонами.  Заключение эксперта — это данные.  что он заявил в ходе опроса, проведенного после получения 
его заключения, с целью разъяснения и уточнения своего экспертного заключения. 

Ключевые слова: Кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, специалист, эксперт, уголовное дело, 
указание, заключение специалиста и эксперта. 

 
SPECIALIST AND EXPERT – AS PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

A specialist is a person with special knowledge and skills and is engaged by an detective, detective, prosecutor 
or court to assist in the detection, identification and retrieval of objects and documents, the use of technical means in 
the investigation of criminal cases and questions to an expert, this is included in his professional powers.  An expert's 
opinion is a written opinion on the questions asked him, and an expert's opinion is information that he asked in a 
survey about circumstances requiring special knowledge, as well as a description of his views.  Expert - a person with 
special knowledge and appointed in the manner prescribed by law to conduct a forensic medical examination and issue 
an opinion.  The expert opinion is a written statement of the research and the opinion on the questions posed to the 
expert by the person conducting the criminal case and the parties.  An expert opinion is data? which he stated during 
the interview conducted after receiving his opinion, with the aim of clarifying and clarifying his expert opinion. 

Keywords: Code, criminal procedure code, specialist, expert, criminal case, instruction, conclusion of a specialist 
and expert. 
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ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚӢ-ҶИНОЯТИИ ТАРКИБИ ҶИНОЯТИ СИРОЯТ КАРДАН БО 
ВИРУСИ НОРАСОИИ МАСУНИЯТИ ОДАМ 

 
Ахмадзода Кандил 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Сирояти вируси норасоии масунияти одам бемориест, ки онро норасоии масунияти 

бадани инсон ба вуҷуд меоварад. ВНМО ҳамчун намуди бемории сирояткунандаи вазнин 

ва дар ҳоли ҳозир табобатнашаванда, дар ҷараёни инкишофи худ се марҳилаи бо ҳамдигар 

алоқаманд ва дар як вақт мустақилро соҳиб аст: сироят кардан бо инфексияи ВНМО, 

мубтало шудан ба бемории БПНМ (СПИД) ва марг ҳамчун натиҷаи ногузирии бемории 
инфексияи ВНМО [8 сањ 41]. Сироят ёфтани шахс ба ВНМО зуд таъсири ногувори худро ба 

системаи худмуҳофизатӣ (иммунии) шахс намерасонад. Бад шудани саломатии шахс 

мумкин аст баъди муддатҳои тӯлонӣ мушоҳида карда шавад, ё шояд шахс  умуман худро 

бад ҳис накунад, вале ӯ аз ин вирус сироятёфта дониста мешавад ва агар ӯ ба ин беморӣ 

гирифтор шавад роҳи табобат мушкил меояд, ки одатан ба марг оварда мерасонад. Маҳз 

хатарнок будани он кирдоре, ки дар моддаи мазкур (м.125 КҶ ҶТ) нисбати ҳаёту саломатии 

шахс пешбинӣ гардидааст, ҳамин аст. 

Хавфи ҷамъиятии ин маризӣ дар он зоҳир мегардад, ки шахси ба ВНМО дучор шуда, 

дар давоми мӯҳлати тӯлонии ҳаёти хеш худро тамоман солим ҳис карда, аз гирифтор будани 
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худ ба чунин беморӣ пай намебарад, вале худи ин одам ҳангоми риоя накардани қоидаҳои 

муайян барои атрофиёнаш хатарнок буда, метавонад бемориро фаъолона паҳн кунад. 

Мувофиқи тадқиқотҳои илмӣ аз лаҳзаи сироятшавӣ то пайдо шудани аломат ва 

нишонаҳои клиникӣ аз 1 то 5 ва ҳатто 10 сол гузаштанаш мумкин аст. Дар давраҳои аввали 

сироятшавӣ шахси бо ВНМО сироятшударо аз рӯйи ягон хел аломати берунӣ муқаррар 

кардан мумкин нест, зеро дар ин давраҳо аломату нишонаҳои махсус вуҷуд надоранд. 

Шахси бо ВНМО сироятшударо дар ин мавридҳо танҳо ба воситаи муоинаи лабораторӣ 

аниқ кардан мумкин аст. Аз рӯйи маълумотҳои лабораторияи эпидемиологӣ ва 

профилактикаи СПИД-и Институти Марказии Илмӣ - Тадқиқотии Вазорати тандурустии 

Россия (ЦНИИ РФ), дар ҷараёни як соли баъди ба организми инсон ворид гардидани 
ВНМО – аз 3 то 5 фоизи сироятшудагони ин вирус мубталои бемории БПНМ мегарданд; 

авҷи мубталои беморӣ ба давраи аз 1 сол то 5 сол аз лаҳзаи чунин сироятшавӣ рост меояд, 

баъди 5 сол БПНМ танҳо нисбати 10-20% сироятшудагон инкишоф меёбад. Дар баробари 

ин истисное ҷой доштанаш мумкин аст, ки шахси ба ВНМО сироятшуда мубталои бемории 

БПНМ нагардад. Ҳамин тариқ, ҷавоб ба саволи он, ки оё шахси ба ВНМО сироятшуда 

мумкин аст мубталои бемории БПНМ гардад, танҳо ҳангоми  гузаштани мӯҳлати тӯлоние 

ҷавоби худро дарёфт карданаш мумкин аст [8 сањ 21].  

Ҳолатҳои дар боло зикргардидаро қонунгузорӣ ба инобат гирифта, акнун ҷавобгарии 

ҷиноятиро на барои дидаю дониста ба зери хавфи сирояти марази СПИД монондани шахси 

дигар (аломати нуқсони сироятшудаи иммунитет) [2], балки дидаю дониста таҳти хавфи 

сирояти ВНМО гузоштани шахси дигар муқаррар менамояд [3].  Рӯзмарра будани мубориза 

алайҳи ҷинояти таҳлилшаванда бинобар сабаби хело ҳам бо тарзи мудҳиш паҳн гардидани 
он дар сайёраи мо, боиси ягон хел дудилагие нест. Ногуфта намонад, ки дар баробари дигар 

чораҳои пешгирӣ ва муборизаи зидди БПНМ, хусусан аз соли 1990 арзи вуҷуд доштани 

Маркази пешгирӣ ва муборизаи зидди ВНМО-и Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқи ҷиноӣ низ ба роҳ монда 
шудаанд. 

Қонунгузории ҷиноятии кишвар барои каси дигарро сироят кунонидан бо вируси 

норасоии масунияти одам (м. 125 КҶ ҶТ) ва аз ҷониби кормандони тиб номатлуб иҷро 

гардидани вазифаи касбии худ, ки аз беэҳтиётӣ боиси мубталои сирояти ВНМО гардидани 

шахси бемор шудааст (қ.2 м.129 КҶ ҶТ), ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ менамояд. 

Ҷинояти мазкур дар фасли VII – ҷиноятҳо ба муқобили шахсият, боби 16 – ҷиноятҳо ба 

муқобили ҳаёт ва саломатӣ, муқаррар гардидааст. М. 125 КҶ ҶТ аз се қисм иборат буда, дар 

он ҷавобгарии ҷиноятӣ бо таркиби оддӣ, таркиби вазнинкунанда ва таркиби махсус 
вазнинкунанда баён гардидаст. 

Қисми 1 – дидаю дониста, таҳти хавфи сироят бо вируси норасоии масунияти одам 

гузоштани шахси дигар (таркиби оддӣ). Объекти бевоситаи қ.1 м.125 КҶ ҶТ амнияти 

(бехтарии) саломатии каси дигар мебошад. Ҷабрдида шахси ҷисмоние мебошад, ки дар 

натиҷаи кирдори ҷинояткоронаи гунаҳгор саломатии ӯ таҳти хавфи сироят ба ВНМО 

гузошта шудааст.  Тарафи объективии ҷинояти дар ҳамин қисм пешбинишуда бо дидаю 

дониста, таҳти хавфи сироят бо ВНМО гузоштани шахси дигар ифода меёбад. Тарзҳои 

содиршавии ин ҷиноят гуногунанд. Аз рӯйи тадқиқотҳои илмӣ, вируси норасоии масунияти 

одам, ки барангезандаи бемории пайдошудаи норасоии масуният мебошад, танҳо аз одам 

ба одам ба воситаи хун, ҳаюло ва секретсияҳои ҷинси занона ё луҳоби маҳбал сироят 

мекунад. Дар ҳоли ҳозир муҳаққиқини илми тиб чаҳор роҳи асосии гирифторшавии 
вирусро нишон додаанд: 

1. Ҳангоми алоқаи ҷинсӣ бо шахсоне, ки гирифтори вируси ин беморӣ мебошанд. Ин 

тарзи маъмули таҳти хавфи сироят қарор додани каси дигар ба сирояти ВНМО дониста 
шудааст. 

Ҳиссаи гирифторшавӣ ба бемории БПНМ бо роҳи алоқаи ҷинсӣ дар ҷаҳон аз 70 то 

90%-ро ташкил медиҳад. Инчунин тадқиқотҳо нишон додаанд, ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ 

гирифторшавии занҳо ба ВНМО назар ба мардҳо 2-4 маротиба зиёдтар аст. Ҳама гуна 
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алоқаи ҷинсӣ бо шахси гирифтори ВНМО шахси солимро таҳти хатари ҳақиқии сироят ба 

чунин беморӣ мегузорад. 

2. Ҳангоми хунгузаронӣ – ба воситаи хуне, ки дар таркибаш ВНМО вуҷуд дорад. 

3. Ҳангоми истифодаи сӯзандоруҳои тамизнашуда. Бо ин роҳ бештар нашъамандон 

гирифтор мешаванд, зеро онҳо бо як сӯзандору ба якчанд нафар шахсон воситаҳои 
нашъадорро мегузаронанд. 

4. Аз модари ҳомилаи дорандаи ин вирус ба кӯдаки дар батнбуда гузаштан, ё бо роҳи 
маконидани тифли ширхор. 

Ҳаминро низ бояд тазаккур дод, ки ВНМО ба воситаи асбобҳои рӯзгор, ҳангоми ба 

бемор вохӯрӣ кардан, ба оғӯш гирифтан, бӯсидан, ҳангоми бо онҳо оббозӣ кардан, ба 

воситаи нафаскашӣ, сулфидан, ҳангоми нигоҳубини бемор, истифодаи либос ва ашёи бемор 
ба шахсони солим сироят намекунад. 

Ҷинояти дар қ.1 м.125 КҶ ҶТ пешбинишуда дорои таркиби расмӣ мебошад. 

Аз ин рӯ, барои мавҷудияти он ҷой доштани имконияти ҳақиқии сироят намудани каси 

дигар кифоя аст. Ҷиноят аз лаҳзаи таҳти хавфи сироят бо ВНМО гузоштани шахси дигар 

хотимаёфта дониста мешавад. Олими рус Л.Л. Кругликов низ ин фикрро ҷонибдорӣ намуда 

мегӯяд, ки «барои хотимаёфта донистани ҷинояти содиршуда сироят ёфтани ҷабрдида 

муҳим дониста намешавад». Аз рӯйи қоидаи умумӣ розигии шахси ҷабрдида ба алоқаи 

ҷинсӣ бо дорандаи вирус, ҳангоми мавҷуд будани хавфи бо ВНМО сироят гаштани ӯ, 

ҷавобгарии ҷиноятии шахси гунаҳгорро истисно намесозад. 

Тарафи субъективии қисми аввали ҷинояти таҳлилшаванда бо шакли гуноҳи қасдона 

дар намуди қасди бевосита муқаррар гардидааст. Зеро гунаҳгор дарк менамояд, ки бо 

ҳаракатҳои худ амнияти саломатии шахси дигарро ҳақиқатан таҳти хавфи сироят бо вируси 

норасоии масунияти одам мегузорад ва хоҳони содир намудани ин ҳаракатро мебошад. Яке 

аз воситаи исботи ҷой доштани қасди гунаҳгор, мавҷуд будани огоҳии расмии хаттии 

мақомоти ҳифзи сиҳати омма бо феҳристи аниқи ҳаракатҳои манъшуда, ки дар натиҷаи 

риоя накардани онҳо мумкин аст шахси дигар бо ВНМО сироят шавад. 

Огоҳии расмӣ дар асоси муоинаи тиббӣ, ки мувофиқи қоидаҳои муқарраркардаи 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда 

шудааст, дониста мешавад. Ин ҳолат мумкин аст бо маълумотҳо аз рӯйи муоинаи маҷбурии 

дар муассисаҳои муолиҷавии мақомоти тандурустӣ ба даст овардашуда, тасдиқи худро низ 

ёбад. Чӣ хеле, ки қайд карда шуд, муоинаи маҷбурӣ дар ҳолате татбиқ карда мешавад, ки 

агар шахс аз бо тартибӣ ихтиёрӣ аз муоинаи тиббӣ гузаштан саркашӣ менамояд [7].  

Агар шахс оиди дар вуҷуди ӯ мавҷуд будани вируси норасоии масунияти одамро  

надонад, ӯ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ новобаста аз он, ки ягон хел зуҳуроти берунии бемориро 

мумкин буд мушоҳида менамуд, кашида намешавад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ инчунин ақидае 

ҷой дорад, ки гӯё ҷинояти дар қ. 1, м. 125 КҶ ҶТ муқарраргардида бо шакли гуноҳи 

беэҳтиётӣ, махсусан намуди бепарвогии он содир шуданаш мумкин аст [15 сањ 96]. 

Ба фикри мо ҳақ ба ҷониби олимони ҳуқуқшинос Козаченко И.Я. ва Мирсинский Б.А. 

мебошад, зеро дар худи қонун сухан дар бораи дидаю дониста таҳти хавфи сироят бо ВНМО 

гузоштани шахси дигар меравад, яъне гунаҳгор бе ягон шакку шубҳа оиди мубталои чунин 

беморӣ будани худро медонад. Тақвияти ин ақида бо он низ собит мешавад, ки ҷинояти дар 

қ. 1, м. 125 КҶ ҶТ пешбинишуда, бо таркиби расмӣ омадааст [16 сањ 151]. 

Вобаста ба масъалаи мазкур ин мисоли ҳаётиро метавон ҳамчун намуна овард: Суди 

ноҳияи Шаҳритус як зани ба паҳн кардани бемории ВНМО гунаҳгорро барои як сол 

равонаи зиндон кард. Ин зан дар оғози моҳи майи соли 2018 боздошт шуд ва парвандаи ӯ 

дар аввали моҳи июл ба суд фиристода шуда буд. Зани мазкур, ки тафтишот аз ӯ А.З. ном 

мебарад ва ному насабаш ба далелҳои қонунӣ ифшо намешавад, ба он гунаҳгор дониста 

мешавад, ки бо вуҷуди он ки медонист ба бемории ВНМО гирифтор аст, бо чанд мард 

ҳамхоба шудааст. Зане, ки ба паҳн кардани беморӣ гунаҳгор дониста мешавад, соҳиби ду 

фарзанд аст ва ҳамаи "мизоҷонаш" сокинони Шаҳритус будаанд. Аксари онҳое, ки аз 

хидмати ҷавонзани танфурӯш истифода кардаанд, ҷавонони муҷаррад ва ҳам чанд марде 
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ҳастанд, ки зану фарзанд доранд. Аз мақомоти суди ноҳияи Шаҳритус рӯзи 7-уми август ба 

ВАО хабар доданд, ки А.З. дар баёноти худ навиштааст, ки дигар ба танфурӯшӣ даст 

намезанад ва аз кардааш пушаймон шудааст ва бинобар ҳамин, суд бо дарназар гирифтани 

вазъи хонаводагӣ, нисбати ӯ ҳукми сабуктаре баровардааст. 

Аз мақомоти прокуратураи ноҳияи Шаҳритус рӯзи 7-уми август ба ВАО хабар доданд, 

ки айбдоркунандаи давлатӣ дар оғоз ду соли маҳрумият аз озодиро барои А.З. пешниҳод 

карда буд, вале суд бо назардошти пушаймонӣ, ӯро барои як сол равонаи зиндон кард. 

Аслан, ҷазо аз рӯйи қ. 1, м. 125 КҶ ҶТ – бо маҳдуд кардани озодӣ ба мўҳлати то се сол, ё 

маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол муқаррар гардидааст. Ба қавли баъзе 

ҳуқуқдонҳо, бо назардошти он, ки ҷабрдидаҳо 10 нафар будаанд, эҳтимоли ҷазои вазнинтар 

гирифтани ин зан вуҷуд дошт, вале ба қавли мақомоти судӣ ҳама паҳлӯҳо санҷида шуд ва 

ҳукм мунсифона бароварда шуд. Шаҳрванд А.З., ки ба паҳн кардани беморӣ гунаҳгор 

дониста мешавад, соҳиби ду фарзанд аст. Ӯ баъди ҷудоӣ аз шавҳар ба танфурӯшӣ шурӯъ 

карда, аз соли 2014 расман ба ҳайси гирифтори ВНМО сабти ном шудааст. Маълум нест, 

худи ин зан аз кӣ сироят шудааст. Баъди эълони ҳукми шаҳрванд А.З. аз ҷониби суд, 

мақомоти Маркази мубориза бо ВНМО хабар интишор намуд, ки хушбахтона ин зан 

давоҳояшро сари вақт истифода мекард ва ба ин далел ҳеҷ кадом аз мардоне, ки бо ӯ алоқаи 

ҷинсӣ кардаанд, сироят нашудаанд. Субъекти ҷиноят – махсус шахси ҷисмонии мукаллафи 

ба синни 16-солагӣ расидае, ки дорандаи ВНМО ва ё мубталои бемории БПНМ мебошад, 
баромад мекунад. Чунин шахсон муваззаф гардидаанд, ки чун беморони сироятшуда зимни 

муносибат бо дигар ашхоси солим ба қоидаҳои муқарраршудаи санитарӣ-гигиенӣ риоя 

намоянд. Онҳо набояд ба алоқаи ҷинсӣ пардозанд, аз таҷҳизотҳои умумиистифодашаванда 

кор гиранд, донор бошанд ва ғайра [7]. 

Намуди вазнинкунандаи ин ҷиноят (қ. 2, м. 125 КҶ ҶТ) ҷавобгариро барои бо вируси 

норасоии масунияти одам сироят кардани шахси дигар аз ҷониби шахсе, ки мубталои чунин 

беморӣ будани худро медонист, пешбинӣ намудааст. Объекти бевосити қ. 2, м. 125 КҶ ҶТ 

саломатии шахси дигар буда, ҳаёт ба сифати объекти факултативӣ баромад мекунад.  

Ҷабрдида шахси ҷисмоние эътироф мешавад, ки дар натиҷаи ҳаракати гунаҳгор бо ВНМО 
сироят кунонида шудааст. 

Тарафи объективии ҷинояти дар қ. 2, м. 125 КҶ ҶТ пешбинишударо ҳаракати 

(беҳаракатии) ба ҷамъият хавфноки шахсе, ки: 
– шахси дигарро зери хавфи сирояти ВНМО гузоштааст; 

– ҳақиқатан ҷабрдидаро бо ВНМО сироят кунонидааст; 

– вуҷуд доштани робитаи сабабӣ миёни кирдори гунаҳгор ва мубталои беморӣ 

гардидани шахси дигар, ташкил медиҳад [8]. 

Таркиби ҷиноят моддист. Бинобар ин, ҷиноят аз лаҳзаи сироят кардани шахси дигар 

бо ВНМО хотимаёфта дониста мешавад. Масалан, шаҳрванд А.А. мувофиқи хулосаи 

ташхиси Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бар зидди 

вируси норасоии масунияти одам таҳти №292-2017 аз 5 апрели соли 2017 ба бемории ВНМО 

гирифтор буда, ӯҳдадории хаттии ӯ бо гирифтани имзояш дар хусуси риоя талаботи м. 125 

КҶ ҶТ гирифта шудааст. 

Аммо, шаҳрванд А.А. бо мақсади қонеъ кардани нафси шаҳвонии худ, уњдадории 
хаттии зикршудаи худро риоя накарда, дидаю дониста, ки гирифтори бемории ВНМО буд 

ва шахси солими дигарро метавонист бо роҳи алоқаи ҷинсӣ ба бемории зикршуда сироят 

намояд, моҳи ноябри соли 2017 шаҳрванд Б.А.- ро бо роҳи алоқаи ҷинсӣ, ба бемории мазкур 
сироят намуд. 

Бинобар ин, нисбати шаҳрванд А.А. аз рӯи аломатҳои м. 125 қ. 2 КҶ ҶТ, яъне барои 

дидаю дониста бо вируси норасоии масунияти одам сироят кардан парвандаи ҷиноятӣ оғоз 

карда шуда, баъди ба итмом расидани тафтиши пешакӣ бо тасдиқи хулосаи айбдоркунӣ ба 

суд ирсол карда шуд. Бо ҳукми суд шаҳрванд А.А. бо моддаи номбурда гунаҳгор дониста 

шуда, ба ӯ бо ин модда ба мӯҳлати 3 сол ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шуд. 

Барои ҷиноятро ба итмом расида донистан барангехтани бемории БПНМ дар вуҷуди шахси 
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сироятшуда шарт нест. Танҳо худи факти ба организми ҷабрдида дохил гардидани ВНМО 
кифоя аст [8 сањ 47]. 

Тарафи субъективии ҷинояти дар қ. 2, м. 125 КҶ ҶТ пешбинишударо гуноҳ дар намуди 

қасди бевосита ё бавосита ташкил медиҳад. Гунаҳгор дарк мекунад, ки ӯ дорандаи ВНМО 

буда, муқарраротро оиди манъ будани даромадани вай ба алоқаи ҷинсӣ бо каси дигар ва ё 

ягон хел қоидаи эҳтиётиро вайрон намуда, имконияти сироят гардидани шахси дигарро аз 

ВНМО пешбинӣ намуда, хоҳони фаро расидани он оқибат мебошад (қасди бевосита), ё ин 

ки фаро расидани оқибатро намехоҳад, вале дидаю дониста ба рӯх додани ин оқибатҳо роҳ 

медиҳад, ё ба онҳо беэътиноёна муносибат мекунад (қасди бавосита). Ба ғайр аз ин мумкин 

шахс имконияти фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият хатарноки кирдори худро 

(сироят кардани шахси дигар бо ВНМО) пешбинӣ карда, бо асосҳои кофӣ, худбоварона 

ҳисоб карда бошад, ки ин оқибатҳо ба миён намеоянд. Шакли гуноҳи беэҳтиётона дар 

намуди бепарвоии ҷинояткорона дар ин таркиби ҷиноят ҷой надорад. 

Мувофиқи тағйироте, ки ба Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия аз 8 декабри соли 

2003 ворид гардидааст, шахсе, ки кирдори гунаҳкоронаи дар қисмҳои якум ё дуюми м.122 

КҶ ФР (сироят намудан бо вируси норасоии масунияти одам)-ро содир намудааст, аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад, агар шахси дигаре (ҷабрдида), ки таҳти хавфи 

сирояти ВНМО қарор дошт ва ё сироят ёфтааст, вобаста ба гирифтор будани шахси аввал, 

яъне гунаҳгор ба ВНМО ва ё БПНМ, сари вақт огоҳонида шудааст ва ӯ новобаста аз ин ба 

содир намудани ҳаракате, ки ӯро таҳти хавфи сироят ёфтан қарор медиҳад, ихтиёрона 

розигӣ дода бошад. Вобаста ба муқаррароти мазкур дар адабиёти ҳуқуқӣ фикру андешаҳои 

гуногун ҷой дорад. Масалан, Кузмина Р.А. дар он ақидааст, ки бо вуҷуди он, ки қонунгузор 

дар эзоҳи м.122 КҶ ФР на ҳама шартҳои қонунии розигии ҷабрдидаро дарҷ кардааст, вале 

набояд тамоюлҳои мусбии мустаҳкам гардидани масъалаи розигии ҷабрдидаро дар КҶ ФР 

мадди назар кард. Баъзе аз муаллифони дигар мавқеъи баръаксро ишғол мекунанд. 

Масалан, Сидоренко Э.Л. иброз медорад: «...ҳаққоният ва хислати пешоҳангии 

муқаррароти мазкур натавонист, ки норасоиҳои системавии онро рӯйпуш намояд, 

бартараф кунад ва ин аз беҳавсалагиву қолабӣ будани таҷрибаи тафтишотиву судист. 

Барои аксари криминалистон розигии ҷабрдида ин хоки тайёр аст барои ба чашми онҳо 

пошидан. Дар давоми зиёда аз 7 соли мавҷудияташ, ин меъёр натавонист, ки натиҷабахш 

будани худро исбот созад, ки сабабгори аслии он аз бисёр ҷиҳат ин мавҷуд набудани баҳои 

босифати ҳуқуқӣ аст». Нуқтаҳои назари баёнгаштаро мавриди таҳлил қарор дода, бо 

қатъияти том гуфтан мумкин аст, ки паҳлуҳои ҳуқуқӣ – ҷиноии эзоҳи муқарраргардидаро 

мебояд васеъ кард. Чунки ҳолати мавҷудбударо наметавон қаноатбахш шуморид, ҳол он ки 

на дар қонун ва на дар ягон санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ мафҳум ва нишонаҳои ҳуқуқии 

розигии ҷабрдида барои сирояти ВНМО нишон дода нашудаанд ва тӯли 15 соли 

мавҷудияташ ин меъёр натиҷаи қаноатбахше ба бор наовардааст. Дар ҳолате, ки шахси 

дигар дар як вақт ба ВНМО ва ягон хели касалии зӯҳравӣ сироят карда мешавад, ҳаракати 

ҷинояткор аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳои дар қ. 2, м. 125 КҶ ҶТ ва м. 126 КҶ ҶТ пешбинишуда 

бояд баҳо дода шуда, ӯ ба ҷавобгарӣ кашида шавад. 

Дар ҳолате, ки шахси мубталои ВНМО шахси дигарро бар хилофи иродаи худ сироят 

мекунад (масалан, зан – ҳангоми таҷовуз, мард – ҳангоми бачабозӣ), ӯ барои сироят 

кунонидан ба бемории зикршуда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад [8 сањ47]. 

Аммо, баъзе аз олимони дигар иброз медоштанд, ки агар дар натиҷаи содир намудани 

ҷинояти таҷовуз ба номус, ҳаракатҳои зўроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ, ё дигар 

ҷиноятҳои ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ, ҷабрдида мубталои 

инфексияи ВНМО шавад, гунаҳкор аз рўи маҷмўи ҷиноятҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида 

мешавад. Дар ин ҷо чунин пиндошта мешуд, ки дуввумин ҷинояткореро дар назар дошт, ки 

ба ВНМО гирифтор будани худро медонист ва новобаста ба ин ба ҷинояти таҷовуз ба 

номуси зан ё бачабозӣ даст задааст. 

Билохира, баъди сипарї гаштани чандин солҳои баҳсу мунозира вобаста ба масъалаи 

мазкур, он ҳалли худро дарёфт. Вобаста ба сироят кардани ҷабрдида (зан) бо ВНМО зимни 
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таҷовуз ба номус, дар м. 138 КҶ ҶТ (таҷовуз ба номус) қисмати дахлдоре пешбинӣ гардида 

буд (б. ”г” қ. 3 - бо истифода аз вазъияти бадбахтии умумӣ ё дар ҷараёни бетартибиҳои 

оммавӣ ё ба оқибатҳои вазнин оварда расонда бошад). Оқибатҳои вазнин, ки барои бо б.“г” 

қ.3 м.138 КҶ ҶТ бандубаст намудани кирдори гунаҳкор асос дониста мешаванд, чунин 

ҳолатҳо ба шумор мерафтанд: вафот ё худкушӣ кардани ҷабрдида, дар натиҷаи таҷовуз ба 

номус, ба касалии рӯҳӣ гирифтор шудани зан, ба бемории ВНМО (БПНМ) сироят 

гардидани ӯ аз ҷониби шахсе, ки мубталои ин беморӣ будани худро медонист, инчунин дар 

ҷараёни таҷовуз ба номус расонидани зарар ба саломатӣ, ки боиси оқибатҳои дар м.110 КҶ 

ҶТ пешбинишуда гардидааст ва ғайра. То ворид гардидани тағйирот ба қ.3 м.138 КҶ ҶТ аз 

2.01.2019 № 1554, агар зимни таҷовуз ба номус ҷабрдида дар асоси кирдорҳои 

таҷовузкоронаи ҷинояткор ба ВНМО гирифтор мешуд, ӯ тибқи муқаррароти дар боло 

зикршуда ба ҷавобгарӣ кашида мешуд. Вале акнун мутобиқи тағйирот дар ин ҳолат 

кирдорҳои ҷинояткор тибқи б.”г” қ.3 м.138 КҶ ҶТ (таҷовуз ба номусе, ки боиси ба вируси 

норасоии масунияти одам мубтало гардидани ҷабрдида шудааст), банду баст карда 
мешавад. 

Омўзиши парвандаҳои ҷиноятӣ, ки дар солҳои 2007-2016 дар ҳудуди ҷумҳурӣ бо м. 139 

КҶ ҶТ оғоз ва тафтиш гардидаанд, нишон дод, ки бо аксари онҳо барои муқаррар кардани 

эҳтимолияти бо вируси норасоии масунияти одам сироят намудани ҷабрдида, бо роҳи 

таъин намудани экспертиза, чораҷўӣ карда нашудааст. Ҳол он ки ВНМО дар сурати 

гирифтор шудан ба он худро зуд ошкор наменамояд ва шояд солҳо лозим шавад, то бемор 

аз рўи нишонаҳои зоҳирӣ гирифтори ин бемории марговар будани худро фаҳмад ва дар 

давраҳои аввал гирифтори ин беморӣ будани шахсро танҳо экспертиза муайян мекунад. 

Дар баробари таҷовуз ба номус (м. 138 КҶ ҶТ), ки яке аз роҳҳои гузариши ВНМО аст, 

бачабозӣ, ҷимои зан бо зан (лесбиянство) ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ (м. 

139 КҶ ҶТ) низ моддае мебошад, ки тавассути ҳаракатҳои дар модда муқарраргардидаи 

содирнамудаи ҷинояткор ҷабрдида метавонад гирифтори вируси мазкур гардад. Агар дар 

м. 138, яъне таҷовуз ба номус танҳо як роҳи сироятшавии ҷабрдида (тавассути алоқаи 

ҷинсии марду зан аз маҳбал) мавҷуд бошад, пас дар м. 139 бошад, чандин роҳҳои 

сироятшавии ҷабрдидаро метавон дарёфт. Аз он ҷумла, тавассути бачабозӣ. Бачабозӣ – ин 

бидуни хоҳиши ҷабрдида қонеъ намудани нафси шаҳвонӣ байни мард бо мард дониста 

мешавад. Дигар роҳи сироятёбӣ тавассути ҷимои зан бо зан мебошад. Ҷимои зан бо зан 

(лесбиянство) – ин бидуни хоҳиши ҷабрдида қонеъ намудани нафси шаҳвонӣ байни зан бо 

зан ба ҳисоб меравад. Ҳаракатҳои дигари дорои хусусияти шаҳвонидошта бошад, аз як 

тараф, чунин маъно дорад, ки гунаҳкор (мард) бо мақсади қонеъ намудани нафси шаҳвонии 

худ нисбати ҷабрдида (зан), ҳар гуна ҳаракатҳоро, ғайр аз ба амал баровардани алоқаи 

ҷинсӣ, содир мекунад. Мисол, қонеъ намудани нафси шаҳвонӣ бо роҳи ғайритабиӣ, расидан 

ва ворид намудани даст ва ё дигар предметҳо ба узвҳои ҷинсӣ ва ғайра [4]. Яке аз роҳҳои 

қонеъ намудани нафси шаҳвонӣ бо роҳи ғайритабиӣ, ки номбар гардид, ин алоқаи ҷинсӣ аз 

даҳон аст, ки тавассути он низ хавфи сироят ёфтани ҷабрдида бо ВНМО вуҷуд дорад. 

Чуноне маълум мегардад, хавфнокии м.139 КҶ ҶТ нисбат ба м.138 КҶ ҶТ зиёдтар аст, чунки 

дар м.139 нисбат ба м.138 дида роҳу воситаҳои фаррохтари сироят намудани шахс ба 

ВНМО муқаррар гардидааст. Вале дар м.139 КҶ ҶТ низ вобаста ба сироят гардидан, ё таҳти 

хавфи сироят гузоштани ҷабрдида аз амалҳои ҷинояткор ягон банду иловае муқаррар 

нагардида буд. Мутобиқи тағйироти санаи 2.01.2019 №1554 ба КҶ ҶТ даровардашуда ин 

масъала низ ҳалли худро ёфт. Аз ин пас, шахсе, ки кирдорҳои дар м.139 КҶ ҶТ муқаррар 

гардидаро содир мекунад ва дар асоси кирдорҳои содирнамудаи ӯ ҷабрдида ба ВНМО 

гирифтор мешавад, кирдори ҷинояткор тибқи б.”б” қ.3 м.139 КҶ ҶТ (яъне, ҳамин ҳаракат 

агар боиси ба вируси норасоии масунияти одам мубтало гардидани ҷабрдида шудааст) 

банду баст шуда, ӯ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Ҳаминро бояд тазаккур дод, 

ки дар ҳолатҳои дар боло муқараргардида нисбати м.138 ва м.139 ҷиноят бояд аз ҷониби 

шахсе содир шавад, ки мубталои ВНМО будани худро медонист. Дар ҳолати огаҳӣ 

надоштан аз бемории худ, ӯ бо ин банд ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. 
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Ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ва дигар кирдори дорои хусусияти шаҳвонидошта бо шахси 

ҳанӯз ба синни шонздаҳсолагӣ нарасида, ки боиси ба вируси норасоии масунияти одам 

сироят гардидан шудааст, то замони тағйирот ворид гардидан он ҳамчун сершуморагии 

ҷиноятҳо – маҷмӯи идеалӣ мушоҳида карда мешуд. Гунаҳгор бо як ҳаракат таркиби ду 

ҷинояти якхеларо анҷом медод. Дар ин ҳолат ҳаракати гунаҳгор аз рӯйи банди «б» қ.3 м.125 

КҶ ҶТ (кирдори нисбати шахси баръало ноболиғ содиршуда) ва м.141 КҶ ҶТ (алоқаи ҷинсӣ 

ва дигар ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ бо шахсе, ки ҳанўз ба синни шонздаҳсолагӣ 

нарасидааст) банду баст карда мешуд [8 сањ 48]. Акнун дар асоси тағйироти воридгардида 

аз 2.01.2019 с., № 1554, зимни содир намудани ҳамин ҳаракат, агар он боиси ба ВНМО 

мубтало гардидани ҷабрдида шуда бошад, мутобиқи қ.3 м.141 КҶ ҶТ бо маҳрум сохтан аз 

озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо маҳрум кардан аз ҳукуқи ишғоли мансабҳои 

муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода 

мешавад [3]. Инчунин, профессор Шарипов Т.Ш ва Насриддинов М.Н қайд мекунанд, ки 

агар гунаҳгор ҳангоми сироят кунонидани каси дигар бо ВНМО қасдан бо мақсади 

куштани он шахс ҳаракат карда бошад, дар ин ҳолат ҳаракати ӯ аз рӯйи м.104 КҶ ҶТ бояд 

банду баст карда шавад. Намуди махсуси вазнинкунандаи ҷинояти таҳлилшавандаро (қ.3 

м.125 КҶ ҶТ) бо ВНМО сироят кардани ду ё зиёда шахсон ва ё нисбати шахси баръало 

ноболиғ ташкил медиҳад.Ҳангоми банду басти ҳаракати гунаҳгор аз рӯйи б. «а» қ. 3 м. 125 

КҶ ҶТ бо аломати нисбати «ду ё зиёда шахсон», сироят гаштани ин ашхос бо ВНМО дар як 

вақт ё вақтҳои гуногун аҳамият надорад. Дар ҳолати охирон танҳо муҳим он аст, ки аз 

лаҳзаи сироят кардани қаблӣ, мӯҳлати ҷавобгарии ҷиноятӣ нагузашта бошад (м. 75 КҶ ҶТ).  

Аз рӯйи аломати «нисбати шахси баръало ноболиғ» б. «б» қ. 3 м. 125 КҶ ҶТ, гунаҳгор 

бояд донад ё роҳ диҳад, ки ҷабрдида ба синни 18 солагӣ нарасидааст, зеро тибқи 

муқаррароти қонун шахсе баръало ноболиғ дониста мешавад, ки ба синни 18 солагӣ 

нарасидааст [5]. Ҷазо аз рӯйи қ. 3 м. 125 КҶ ҶТ – бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати  аз 

панҷ то даҳ  сол ҷазо  дода мешавад.  
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ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚӢ-ҶИНОЯТИИ ТАРКИБИ ҶИНОЯТИ СИРОЯТ КАРДАН БО ВИРУСИ 
НОРАСОИИ МАСУНИЯТИ ОДАМ 

Дар мақолаи мазкур таркиби ҷинояти сироят кардан бо вируси норасоии масунияти одам ба риштаи 

таҳлил кашида шудааст. Муаллиф ҳар як қисми таркибии ҷинояти мазкурро бандубаст намуда, аз дараҷаи 

хавфнокии ин вабои аср натиҷагирӣ намудааст. Бояд тазаккур дод, ки одамоне, ки ба ВНМО дучор шудаанд 

дар давоми чандин сол худро тамоман солим ҳис мекунанд, чунки нишонаҳои беморӣ ба зудӣ худро ошкор 

намекунад, вале худи одам барои атрофиёнаш хатарнок буда метавонад. Ӯ метавонад боиси фаъолона паҳн 

кардани беморӣ шавад, зеро аз сироятшавӣ то пайдо шудани аломат ва нишонаҳои клиникии ин беморӣ аз 1 

то 5 ва 10 сол гузаштанаш мумкин аст. Аз ин лиҳоз, маҳз баҳри бартараф кардани проблемаҳои зикршуда ва 

пешгирӣ кардани хавфи сироят ёфтани аҳолӣ бо ВНМО аз ҷониби шахсони мубталои ин беморӣ, 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар м.125 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии 

ҷиноятиро баҳри сироят кардани шахсони дигар бо ин вирус пешбинӣ намудааст.  

Калидвожаҳо: ВНМО, БПНМ, саломатӣ, ҳуқуқи инсон, омор, корманди тиб, духтур, бемор, таъсири 
марговар, мубориза. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАРАЖЕНИЮ ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

В данной статье анализируется состав преступления по заражению вирусом иммунодефицита человека. Автор 

анализирует каждую часть этого преступления и суммирует уровни риска чумы этого столетия. Следует отметить, 

что люди живущие с ВИЧ долгие годы чувствуют себя полностью здоровыми, потому что симптомы заболевания 

не проявляются быстро, но сам человек может быть опасен для окружающих. Это может привести к активному 

распространению болезни, так как от заражения до появления клинических признаков и симптомов заболевания 

может пройти от 1 до 5 и 10 лет. Поэтому в целях устранения данных проблем и предотвращение риска заражения 

ВИЧ среди населения, законодательством Республики Таджикистан в статье 125 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан предусмотрена уголовная ответственность за заражение этим вирусом. 

Ключевые слова: ВИЧ, СПИД, здоровья, права человека, статистика, медицинский работник, доктор, 

пациент, смертельный эффект, борьба. 

 

LEGAL-CRIMINAL ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF THE CRIME OF INFECTION WITH HUMAN 

IMMUNODEFICIENCY VIRUS 

This article deals with the analyses of the composition of the crime of infection with human immunodeficiency virus. 

The author analyzes each part of this crime and summarizes the risk levels of this century's plague. It should be noted that 

people living with HIV feel completely healthy for many years, because the symptoms of the disease do not manifest 

themselves quickly, but the person himself can be dangerous for others. It can lead to the active spread of the disease, as it 

can take from 1 to 5 and 10 years from infection to the onset of symptoms and clinical signs of the disease. Therefore, in 

order to eliminate these problems and prevent the risk of HIV infection by persons infected with the disease, the legislation 

of the Republic of Tajikistan in Article 125 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan provides for criminal liability 

for infecting others with this virus. 
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РОЊЊОИ ЊАЛЛИ МУШКИЛОТЊОИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЗАМИНИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Ашуралиева Моњдона 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Гузариш ба муносибатњои нави иќтисодї ва ташкили шаклњои нави хољагидорї, 
ѓайридавлатї кардани моликият ва инкишофи муносибатњои бозорї дар соњаи кишоварзї 
таѓйироти љиддиро ба миён овард. Дар шароити иќтисоди бозорї њуќуќи кишоварзї ба 
ислоњоти куллї дучор гардида, танзими њуќуќї, объект ва субъекти муносибатњои њуќуќи 
кишоварзиро фаро гирифтааст. Базаи ќонунгузорї, ки соњаи алоњидаи истењсолоти 
кишоварзиро танзим мекунад, бамаротиб васеъ гардид ва доирањои нави танзимкунї 
(фаъолияти селексионї ва бойторї, њифзи њуќуќ барои кашфи намудњои нави растанї) ба 

вуљуд омаданд.  Дар муносибат ба масъалаҳои танзими давлатии бахши кишоварзї дар 

сатҳи љумҳурї ва минтаќавї таѓйироти назаррас ба мушоҳида мерасад. Маќомоти давлатї 

аз дахолати мустаќим ба равандҳои истеҳсолї ва идоракунии фаъолияти хољагии 

молистеҳсолкунандагон ба усулҳои иќтисодии танзим рў оварданд. Заминаи чунин 

тадбирҳои сиёсати кишоварзї беш аз пеш такмил ёфта, ҳамзамон бо рушди муносибатҳои 
бозорї ѓанї мегардад. Яке аз афзалиятњои сиёсати њуќуќии кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон ин бунёди љомеаи индустриаливу аграрї мебошад. Дар шароити имрўза 
сиёсати давлатї оид ба таъмини амнияти озуќаворї, инкишофи соњаи кишоварзї на дар 
шакли ашёи хом, балки истењсоли мањсулоти нињоие, ки бевосита ба истеъмолкунандагон 
пешкаш карда мешавад, содироти мањсулоти кишоварзї, вусъат ва инкишофи боѓдорї, 
чорводорї, занбўрпарварї, моњипарварї, вусъат додани истењсолоти пахта ва дигарњо 
равона гардидааст. Чунин талабот истењсоли на танњо мањсулоти кишоварзї, балки саноати 
коркарди мањсулоти кишоварзиро низ таќозо менамояд.  

Рушди ќонунгузории кишоварзиро дар самтҳои зерин такмил додан зарур аст: 
- такмил додани ќонунгузории кишоварзї бо маќсади таъмини бозори дохилї бо 

маводи озуќаворї, таъмини саноати коркарди ашёи хом, инчунин баланд бардоштани 
иќтидори содиротии кишвар; 

- ташаккули низоми идоракунии захираҳои замин ва об дар асоси тақсимоти одилона 

ва устувори онҳо барои парвариши зироатҳои кишоварзї; 

- бо маќсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, азхудкунии заминҳои 

нави обёришаванда ва барќарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзї берунмонда, таҳия 

ва ќабул намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мелиоратсияи заминҳо»; 
Солњои охир бинобар таъсири омилњои гуногун, аз љумла гузариш ба муносибатњои 

бозорї, афзудани талабот ба захирањои об бо сабаби афзоиши ањолї, коњиши захирањои об 
бо таъсири таѓйироти иќлим, афзоиши њолатњои фавќулодаи гидрометеорологї, бўњрони 
молиявї, урбанизатсия, биёбоншавї ва ѓайра мушкилот дар соњаи об рў ба афзоиш дорад. 
Афзоиши ањолї яке аз омилњои љиддии ба обтаъминкунї таъсиркунанда мебошад. 
Афзоиши солонаи ањолї дар Тољикистон таќрибан 2,5 фоизро ташкил медињад, ки ин ба 
афзоиши талабот ба об, нерўи барќ, мањсулоти озуќаворї ва манзил оварда мерасонад. 
Агар соли 1991 ба њар як нафари ањолии Тољикистон 11963 м3 захирањои табиии об ва 0,13 
га заминњои обї рост меомад, пас соли 2015 ин нишондињандањо мувофиќан то 7711 м3 ва 
0,09 га расидаанд [1]. 

Зиёдшавии ањолї ва талабот ба захирањои об андешидани тадбирњои фавриро љињати 
танзими дуруст ва таќсимоти одилонаи захирањои об, идораи талабот ба об, идораи 
њамгироёнаи захирањои об, њамоњангсозии фаъолияти истифодабарандагони гуногун, 
истифодаи самараноки об, ба истењсолот ворид кардани технологияи каммасрафи об ва 
дигар чораљўињоро талаб менамояд. Истифодабарандагони асосии захирањои об дар 
Тољикистон бахшњои таъминоти оби нўшокї ва санитария, гидроэнергетика, обёрии 
кишоварзї (мелиоратсия), саноат, моњипарварї, солимгардонї ва муњити зист мебошанд. 
Љумњурии Тољикистон дар асл танњо 17-20 фоизи захирањои оби дар њудудаш 
ташаккулёбандаро истифода мебарад. Ба њисоби миёна дар давраи мушоњидањои 
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гузаронидашуда (1985-2014) њаљми солонаи обе, ки аз љониби соњањои мухталифи иќтисод 
дар кишвар истифода бурда мешавад, аз 8,0 то 14,5 км3/сол-ро ташкил медињад. Бахши 
обёрии кишоварзї барои таъмини амнияти озуќаворї дар кишвар ањамияти муњим дорад. 
Њудуди 80% мањсулоти соњаи кишоварзї аз заминњои обёришаванда ба даст оварда 
мешавад. Њаљми умумии оби аз тамоми сарчашмањо барои обёрї гирифташаванда ба 
њисоби миёна 8,0-10,0 км3/сол-ро ташкил менамояд. Зиёда аз 90% њаљми умумии обњои аз 
махзанњои табиї гирифтамешуда барои эњтиёљоти обёрии кишоварзї истифода бурда 
мешавад. Бахши обёрии кишоварзї барои таъмини ањолї бо маводи озуќа ва таъсиси 
љойњои корї дар дењот наќши муњим мебозад. Ин бахш айни замон бо як ќатор мушкилот, 
аз љумла фарсуда гаштани инфрасохтори мављудаи обёрї ва бењдошти замин, зиёд 
гардидани майдони заминњои њолати мелиоративиашон ѓайриќаноатбахш, аз гардиши 
кишоварзї берун мондани заминњои корами обї, эрозияи заминњои обї, аз кор мондани 
пойгоњњои обкашї, нарасидани мошину механизмњо, мављуднабудани њисоби дурусти об ва 
ѓайра дучор омадааст. Ба њолати 1 январи соли 2015 дар љумњурї таќрибан 33,5 њазор га 
замин, аз љумла 16,8 њазор га заминњои корами обї аз гардиши кишоварзї берун монда, 31 
њазор га замини партов мављуд аст ва њолати мелиоративии 49 њазор га замини обї 
ѓайриќаноатбахш њисобида мешавад. Самарнокии системањои обёрии љумњурї дар баъзе 
њолатњо танњо 40-50%-ро ташкил менамояд. Ин мушкилот дастрасии дењќононро ба њаљми 
зарурии об мањдуд карда, ба њосилнокии мањсулоти кишоварзї таъсири манфї расонида 
истодааст. Яке аз роњњои њалли ин мушкилот таљдиди инфрасохтор ва гузаронидани 
ислоњоти иќтисодиву институтсионалии бахши обёрї ва бењдошти замин мебошад. 

Мелиоратсия - маљмўи тадбирњои созмондињї, инжинерї ва агротехникист, ки барои 
ба таври куллї бењтар шудани њосилхезии хок мусоидат мекунад. Тавасути мелиоратсия 
шароитњои табии (шароити хок, гидрологї, иќлимї ва ѓайра)-ро ба маќсадњои фаъолияти 
хољагї, таѓйир додан мумкин аст: мелиоратсия имкон медињад, ки низоми обу њаво, гармї 
ва ѓизои хок, њаррорат ва њаракати ќабати њавои назди замин барои парвариши зироати 
хољагии ќишлоќ мусоид гардонда шавад. Мелиоратсия - бањри пойдор гардонидани 
истењсолоти хољагии ќишлоќ корам кардани заминњои нав, корбасти оќилонаи захирањои 
обу замин ањамияти калон дорад [2]. Мелиоратсияро бо маънои нисбатан мањдуд 
гидромелиоратсия (мелиоратсияи гидротехникї) меноманд. Гидромелиоратсия - ин маљмўи 
тадбирњои инженерию техникї буда, бањри бо таври куллї бењтар кардани низоми 
номусоиди обу њавво ва намаки хок андешида мешавад. Дар ноњияњои пахтакор чунин 
тарзњои гидромелиоратсия мављуданд: обёрї, оббарорї, обгурезонї, шуршуии хок, 
мубориза бо эрозияи хок, танзими љараёни дарёњо ва ѓайрањо. Гидромелиоратсия дар 
якљоягї бо дигар тадбирњои агротехникї (киштгардон, техналогияи босамари парвариши 
зироати хољагии ќишлоќ) гузаронида мешавад. Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри 
инкишофи гидромелиоратсия дар мамлакат корњои зиёдеро анљом додааст. Вобаста ба 
марому маќсад мелиоратсия ба се навъи асосї људо карда мешавад: 

Якум – мелиоратсияи заминњое, ки низоми обашон вайрон аст: обёрї кардани 
ноњияњои хушк, хушконидани заминњои зањшуда, обёрии љарогоњњо; 

Дуюм – мелиоратсияи заминњое, ки хосиятњои физикї ва химиявии хокашон номусоид 
мебошанд: шурхокњо, регбумњо ва хокњои зерхурда; 

Сеюм – мелиоратсияи заминњое, ки дучори бодлесї ва обшўї гардидаанд [3]. 
Зарурати гузаронидани мелиоратсия ва навъи он дар тавсияномаи рељаи обёрии 

зироатњо дар Тољикистон ќисми 1-2 вобаста ба њар ноњия муайян карда шудааст. Барои 

ноњияњои парвариши зироати обї, хусусан, ноњияњои пахтакор, аҳамияти обёрї ва 
мелиоратсияи хокњои шурзада калон аст. Обёрї (иригатсия гуфта, бо роњи сунъї намнок 
кардани хокро меноманд. Обёрї ба амалиётњои хок ва микроиќлим, афзоиши њосили зироат 
ва сифати он таъсири мусбат мерасонад. Њангоми обёрї намии шабонарузї, мавсимї ва 
солонаи хок љаббида ва хориљкардаро мувозинати об меноманд. Таъмини амнияти 

озуќавории кишвар маҳз аз рушди соҳаи кишоварзї сарчашма мегирад. Ин аст, ки имрўзҳо 

ҳифзи замин ва истифодаи самараноку оќилонаи он ба яке аз масъалаҳои муҳимтарини 

љомеа мубаддал гаштааст. Моҳияти масъалаи мазкур дар он зуҳур мегардад, ки баробари 
пешрафти љомеа љараёни таъсири фаъолияти инсон ба замин васеъ шуда, дар заминаи 
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пешравии илму техника босуръат идома меёбад ва пешрафти илму техника зарурияти 

истифодабарии ҳамаи сарватҳои табиї, аз љумла заминро ба миён меорад.  

Њоло ваќти он расидааст, ки ҳолатҳои дигаргунсозї, гузаштан ба иќтисоди бозоргонї 

ва шаклҳои нави хољагидорї, усулҳои истеҳсолоти кишоварзї ва муомилоти 

байниҳамдигарии молию моддиро ба пуррагї таѓйир дод [2]. Зеро, гузаштан аз тарзи 
заминистифодабарии љамъиятию давлатї ба инфиродї ва инфиродию кооперативї 

муносибатро ба замин ва шароитҳои истеҳсолї яку якбора дигар кард. Дар љумҳурї 

имконияти зиёд намудани майдони замини обии хуб маҳдуд, бар замми ин, тайи солҳои 

охир љараёни рушди демографї ва барои эҳтиёљоти ѓайрикишоварзї људо шудани майдони 

зиёди заминҳои обї боиси кам гаштани замин ба сари ҳар як сокини љумҳурї гардидааст. 

Агар ин тамоюл бо чунин суръат идома ёбад, пас то соли 2025 миќдори заминҳои 

киштшавандаи обї ба сари ҳар шаҳрванди кишвар то 0,08 гектар кам мешавад. Бинобар ин, 

барои дар сатҳи зарурї таъмин кардани амнияти озуќавории кишвар дурнамои азхуд 

намудани заминҳои нав бояд 830 - 835 ҳазор гектарро ташкил диҳад [2].   

Дар шароити табиї барои пайдо шудани 1 см ќабати ҳосилхези хок зиёда аз 300 сол 
лозим меояд. Аммо, инсон бо рафтори беандешаю нодурусти худ метавонад ин неъмати 

офаридаи табиатро дар чанд лаҳза бебозгашт барҳам диҳад. Ба ибораи дигар, имконияти 

пайдо шудани ќабати ҳосилхези хок хеле маҳдуд ва љинси табиї ќариб барќарорнашаванда 

мебошад. Тибќи дастовардҳои илмї, љиҳати ҳосилхезгардонии хок истифодаи самараноку 

оќилонаи чорабиниҳои агротехникию агромелиоративї аҳамияти калон дошта, аз љиҳати 

иќтисодї ниҳоят босамар мебошад. Тўли чанд даҳсолаи охир дар кишварамон ҳазорҳо 

гектар заминҳои нав азхуд шуданд, ки ин нишондиҳандаи хуб аст, вале таъкидан бояд гуфт, 

ки ин заминҳо ба гузарондани чорабиниҳои беҳдошти ҳолати мелиоративї эҳтиёљи калон 

доранд. Бидуни амалисозии чорабиниҳои беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳои 

обёришаванда самаранокї ва маҳсулнокии онҳо мунтазам паст шудан мегиранд. Бо 

дарназардошти он ки дар даҳсолаи охири замони шўравї чорабиниҳои беҳдошти ҳолати 

мелиоративии заминҳои обї дар сатҳи зарурї ва мутобиќи меъёрҳои илман асоснок 

гузаронда нашуда буданд, майдони заминҳои шўршуда, дубора шўршуда ва сатҳи обҳои 

зеризаминиашон баланд имрўз хеле зиёд шудаанд. Чунки аз масофаи умумии шабакаҳои 

заҳбуру заҳкашҳо, ки зиёда аз 14 ҳазор километрро ташкил медиҳанд, айни ҳол ќариб 70 

фисади онҳо дар ҳолати ѓайриќаноатбахш ќарор доранд.  

Чунонки натиљаи таҳлилҳои гузарондаи мутахассисони Институти хокшиносии 

кишвар дар самти омўзиши ҳолати мелиоративии заминҳои обёришавандаи баъзе ноҳияҳои 

вилояти Хатлон дар соли 2015 нишон дод, таъмир ва тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо, ки яке 

аз омилҳои асосии паст кардани сатҳи обҳои зеризаминї дар заминҳои корами обии 

шўршуда ба ҳисоб меравад, дар ин минтаќа суст ба роҳ монда шудааст. Дар бештари 

ҳолатҳои дидашуда, заҳбурҳои кушода аз рўйи чуќурии лоиҳавї тоза намешаванд ва дар 

бисёр маврид ҳатто яктарафа тоза карда шудаанд. Яке аз роҳҳои нест кардани намак дар 

заминҳои шўршуда ин гузарондани обшўйкунї ва яхобмонї дар фасли зимистон ва аввали 

баҳор мебошад. Мутаассифона, таљрибаҳо собит намуданд, ки тайи солҳои охир 

обшўйкунї ва яхобмонии заминҳои корами обии шўрнок дар ягон ноҳия мавриди таҳлилу 

омўзиш ќарор дода нашудаанд. Барои гузарондани корҳои назорати сатҳи обҳои 

зеризаминї дар заминҳои шўршуда бояд чораҳои назоратї дар ҳолати корї бошанд, вале 

чунин чораҳо на ҳамеша таъмир ва мавриди фаъолияти дуруст ќарор доранд. 

Маъданнокии обҳои зеризамини ва заҳкашу заҳбурҳои ноҳияҳои санљидашуда дар 

заминҳои шўрнок ба 1-5 г/л ва дар баъзе ноҳияҳо баъзан аз 5 г/л низ зиёд мебошад. Ин аз он 

шаҳодат медиҳад, ки дар таркиби оби зеризаминї миќдори намакҳои тезҳалшаванда ва 

заҳрнок ниҳоят баланд аст. Шўршавии заминҳои корами обёришаванда ќариб дар ҳамаи 

ноҳияҳои назоратї мушоҳида мешавад. Бинобар ин, бо сабаби нагузарондани чорабиниҳои 

беҳсозии ҳолати мелиоративии замин ҳар сол заминҳои корами обї боир шуда, аз гардиши 
кишоварзї баромада истодаанд. Тибќи маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва 

геодезии љумҳурї, ба ҳолати 1 январи соли љорї ин раќам 12830 гектарро ташкил медиҳад, 
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ки аз он 10247 га заминҳои обї ва 2583 га заминҳои лалмї мебошанд. Заминҳои пурарзиши 

таъиноти кишоварзї, бахусус заминҳои обёришаванда, бо сабаби бад гардидани ҳолати 
мелиоративї аз гардиши кишоварзї баромада истодаанд. Хурсандибахш аст, ки аз љониби 

Њукумати кишвар љиҳати рушду нумўи соҳаи кишоварзї таваљљуҳи махсус зоҳир мегардад. 

Соли 2016 майдони умумии 1536 га (аз он 1498 га заминҳои обёришаванда) азхуд карда, ба 

гардиши кишоварзї ворид шуданд. Дар сурати аз худ намудани заминҳои нав андешидани 

чорабиниҳои агротехникї, аз љабили истифодабарии нуриҳои маъданию органикї дар 

ҳаљми зарурї, кишти зироатҳои ѓилофакдор, инчунин, риояи ҳатмии киштгардон мувофиќи 
маќсад мебошад. 

Барои оќилона истифода бурдани заминҳои корам ва беҳсозии ҳолати мелиоративии 

онҳо доимо тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо то нуќтаи лоиҳавї (ҳар 5 сол), таъмири 

шабакаҳои обгузаронї, љўйбору заҳбурҳо дар ҳудуди заминҳои обёришаванда дар давоми 

сол, обшўйкунии асосї ва пешгирикунандаи заминҳои шўр, љорй намудани заҳбурҳои 

биологї, тоза кардани заминҳои корам аз сангпораҳо, яхобмонии ҳатмии заминҳои аз намї 

таъминнабуда, риояи чорабиниҳои пешгирикунандаи агротехникї, гидротехникї ва 

мелиоративї оид ба ҳифзи заминҳо аз шусташавї (эрозия) манфиати зиёди иќтисодї дорад.  

Ин системаи техникї, агрономї ва ташкили чорабиниҳое мебошад, ки барои 

азнавкунии шароитҳои истењсолии кишоварзї номусоид равона шудааст. Ноустувории 
њосил бо ноустувории обтаъминкунї дар даврањои нашъунамої вобаста аст. Дар баъзе 
минтаќањо ба зироатњои хољагии ќишлоќ беобї ва дар дигарњо бошад, намнокии зиёд 
таъсири марговар мерасонад. Барои њамин, дар замони муосир мелиоратсия (обёрикунї) 
яке аз роњњои баланд бардоштани устуворї ва њосилнокии кишоварзї ба њисоб меравад. 
Дар замини таъиноти кишоварзї, барои њосили хуб доданаш бояд хољагидор чорабинињои 
мелеоративї, агротехникї, агрохимиявї ва фитосанитарияро гузаронад. Барои бартараф 
кардани ин камбудињо аз љониби Њукумати ЉТ «Барномаи давлатии азхудкунии заминњои 
нави обёришаванда ва барќарорсозии заминњои аз гардиши кишоварзї берунмонда дар ЉТ 
барои солњои 2012 - 2020» аз 31 августи соли 2012, №450 ќабул гаридааст.  
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РОЊЊОИ ЊАЛЛИ МУШКИЛОТЊОИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЗАМИНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе роњњои њалли мушкилоти ќонунгузории замини Љумњурии 
Тољикистонро баррасї намудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки гузариш ба муносибатњои нави иќтисодї ва 
ташкили шаклњои нави хољагидорї, ѓайридавлатї кардани моликият ва инкишофи муносибатњои бозорї дар 
соњаи кишоварзї таѓйироти љиддиро ба миён овард. Дар шароити иќтисоди бозорї њуќуќи кишоварзї ба 
ислоњоти куллї дучор гардида, танзими њуќуќї, объект ва субъекти муносибатњои њуќуќи кишоварзиро фаро 
гирифтааст. Базаи ќонунгузорї, ки соњаи алоњидаи истењсолоти кишоварзиро танзим мекунад, васеъ гардид 

ва доирањои нави танзимкунї ба вуљуд омаданд.  Дар муносибат ба масъалаҳои танзими давлатии бахши 

кишоварзї дар сатҳи љумҳурї ва минтаќавї таѓйироти назаррас ба мушоҳида мерасад. Маќомоти давлатї аз 

дахолати мустаќим ба равандҳои истеҳсолї ва идоракунии фаъолияти хољагии молистеҳсолкунандагон ба 

усулҳои иќтисодии танзим рў оварданд. Заминаи чунин тадбирҳои сиёсати кишоварзї беш аз пеш такмил 

ёфта, ҳамзамон бо рушди муносибатҳои бозорї ѓанї мегардад. 

Калидвожањо: мушкилоти ќонунгузории замин, иќтисоди бозорї, ќонун, њуќуќ, равандҳои истеҳсолї, 

тадбирҳои сиёсати кишоварзї 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 
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В статье автор рассматривает некоторые пути решения проблем земельного законодательства 
Республики Таджикистан. Автор отмечает, что переход к новым экономическим отношениям и установление 
новых форм хозяйствования, разгосударствление собственности и развитие рыночных отношений в сельском 
хозяйстве привели к существенным изменениям. В условиях рыночной экономики сельскохозяйственное право 
претерпело коренную реформу, охватив правовое регулирование, объект и предмет сельскохозяйственных 
отношений. Правовая база, регулирующая конкретный сектор сельскохозяйственного производства, была 
расширена, и появились новые нормативные базы. Существенные изменения наблюдаются в подходах к 
государственному регулированию аграрного сектора на национальных и региональных уровнях. От прямого 
вмешательства в производственные процессы и управления хозяйственной деятельностью производителей 
государственные органы перешли к экономическим методам регулирования. Основа для таких мер 
сельскохозяйственной политики будет и дальше улучшаться и обогащаться по мере развития рыночных 
отношений. 

Ключевые слова: проблемы земельного законодательства, рыночная экономика, право, 
производственные процессы, меры аграрной политики. 

 
WAYS TO SOLVE THE PROBLEMS OF LAND LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
In the article, the author considers some ways to solve the problems of land legislation of the Republic of 

Tajikistan. The author notes that the transition to new economic relations and the establishment of new forms of 
management, denationalization of property and the development of market relations in agriculture have led to 
significant changes. In a market economy, agricultural law has undergone a radical reform, covering legal regulation, 
the object and subject of agricultural relations. The legal framework governing a specific sector of agricultural 
production has been expanded and new regulatory frameworks have emerged. Significant changes are observed in the 
approaches to state regulation of the agricultural sector at the national and regional levels. From direct intervention 
in production processes and management of economic activities of manufacturers, state bodies have moved to 
economic methods of regulation. The basis for such agricultural policy measures will continue to improve and enrich 
as market relations develop. 

Keywords: problems of land legislation, market economy, law, production processes, measures of agricultural 
policy. 
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МУЌОИСАИ ЉАРАЁНИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ 
АФЃОНИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Аюбї Мухаммадюсуф 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Тољикистон муносибатњои муштараки 
зиёде бо њам доранд. Ин ду кишвар дар баробари њамсоя будан, аз лињози фарњангї, забонї, 
њунарї ва дигар муносибот бо њам ќаробатњои зиёде доранд. Ба эњтимол, ин масъала боис 
гардидааст, то иштирокот дар њавзаи њуќуќї њам миёни ин ду кишвар кам набошад, гарчанд 
тафовутњое миёни низоми њуќуќї ва ќавонини ин ду кишвар вуљуд доранд, аммо ин тафовут 
ва фарќиёт дар љузъиёт аст ва дар бештар аз маворид ќавонини ин ду љумњурї дар кулл бо 
њам монанд мебошанд. Аммо, аз лињози пешинаи ќонунгузорї ва тадвини ќавонин, 
тафовутњои замонї миёни ин ду кишвар вуљуд доранд. Дар Љумњурии Исломии Афѓонистон 
дар ќарни XIX милодї дар даврони амир Шералихон – шоњи нисбатан таљаддудгарои 
Афѓонистон, тадвини ќавонин ба гунаи нисбатан муосир ба вуљуд омад, гарчанд дар он 
замон бинобар мухолифатњои мардум нисбат ба ќонун ба ќавонини нофиза дар кишвар 
«низомнома» мегуфтанд. Мардумони он рўзгори Љумњурии Исломии Афѓонистон бинобар 
суннатї будан, беш аз њад мепиндоштанд, ки ќавонини вазъї амре мебошад дар муќобили 
ќавонини илоњї ва ин навъи тафаккур боис мешуд, то дар муќобили њар ќонуне, ки аз сўйи 
давлат вазъ мегардид, истодагї намоянд ва њатто ин масъала имрўз дар љомеаи муосир њам 
мањсус аст ва афроди зиёде дар ин кишвар бо ќавонини вазъї мухолифат меварзанд ва ба 
татбиќи ќавонини илоњї таъкид доранд. Тавре ки зикр гардид, нахустин бор заминаи 
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ќонунгузорї дар Афѓонистон дар замони амир Шералихон ба вуљуд омад, аммо ин фароянд 
дар он замон танњо оѓози кор буд. Бо шаклгирии тањаввулот дар сатњи љањон ва расидани 
ин тањаввулот ба нањве ба Афѓонистон, тадриљан бо таѓйири низоми шоњии мутлаќа ба 
низоми шоњии машрута заминаи вазъи ќавонин бењтар гардид ва нахустин бор дар 
Афѓонистон дар замон амир Амонуллоњхон дар авоили ќарни ХХ Афѓонистон дорои 
Ќонуни асосї шуд ва нахустин Ќонуни асосии ин кишвар дар соли 1303 дар Кобул тайи як 
Луи Љирга тасвиб гардид. Ин раванд баъд аз он замон бо шитоби бештар дар њаракат шуд 
ва ба идомаи фаъолияти Амонуллоњхон дар ин арса њукуматњои баъд аз ў њар кадом гоме 
дар ин замина гузоштанд ва ќонун ва ё њам ќавонинеро ба тасвиб расониданд. Гарчанд ки 
Ќонуни асосии ин кишвар бо таѓйирот дар роњбарї таѓйир ва ё њам дучори таъдил 
мегардид, аммо соир ќавонин чандон осеб намедиданд. Ба ин маъно, ки ќавонини фаръї 
камтар дар љое мулаѓѓї мешуданд ва то кунун њам дањњо ќонуни нофиза дар ин кишвар аз 
даврони шоњианд. Аммо бо ташкили низоми навин дар Афѓонистон ва омадани љомеаи 
љањонї ва суќути низоми «Толибон» аз ин кишвар як бори дигар Ќонуни асосии 
Афѓонистон дучори таѓйирот гардид ва Ќонуни асосии даврони шоњї бо як силсила 
таъдилот тасвиб ва нофиз гардид. Аммо фароянди ќонунгузорї аз лињози замонї миёни 
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва то Тољикистон тафовут дорад, ба ин маъно ки 
Тољикистон баъдтар аз Афѓонистон соњибистиќлол шуд. Ин масъала эњтимолан 
бузургтарин тафовуте мебошад, ки аз лињози фароянди ќонунгузорї миёни ќонунгузорї дар 
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Тољикистон вуљуд дорад. 

Бањсу мунозира дар миёни њуќуќдонон ва коршиносони масоили њуќуќї оид ба ин, ки 
низоми њуќуќии Афѓонистон мубтанї ва маншаъгирифта аз чї ва ё кадом мактабњои 
њуќуќии шинохташуда дар сатњи љањонї аст, њатто то имрўз ки ин пажўњиши њуќуќї ба 
риштаи тањрир дармеояд, як мавзўи нињоят бањсбарангез ва мавриди мубоњиса мањсуб 
меёбад. Ин дар њолест, ки теъдоди зиёде аз њуќуќдонони Афѓонистон солиёни зиёде бар ин 
бовар буданд, ки низоми њуќуќии ин кишвар низоми мухталите аз романї-германї, њуќуќи 
ислом, урфу одот ва доктринаи њуќуќдонон будааст, ки њатто боз њам дар миёни афроде, ки 
бо ин дидгоњ ба истидлол мепардозанд ва бовар доранд, ки Афѓонистон дорои як низоми 
мухталити њуќуќї аст, ба мушкил метавон иттифоќи назар ва њамраъйиро дид. Чун њар 
кадомашан ба нањве фикр мекунанд, ки мизони таъсир ва нуфузи манобеи чањоргона 
(ќавонини вазъї, њуќуќи ислом, урфу одат ва равияи ќазої) илњомбахши низоми њуќуќии 
Афѓонистон назар ба шароити њар асру замон мутафовит аз њам буда, дар айни њол љойгоњ 
ва наќши ин манобеи чањоргона то њудуде аз лињози илмї ва њуќуќї таърифношуда ва 
муѓлаќ ба назар мерасанд. Бо таваљљуњ ба раванди тањаввулоте, ки дар љараёни солњои 
пасин дар Афѓонистон иттифоќ афтодааст ва бо иттико ба пажўњишњо ва тањќиќоти илмии 
парокандае, ки сурат гирифта ва дар айни њол бо огоњї аз тањаввулоти густардае, ки дар 
низоми њуќуќии ин кишвар мутаоќиби Конфронси Бонн ба вуќўъ пайвастааст, метавон 
мабно ва асоси низоми њуќуќии феълии Афѓонистонро ба гунаи зер дастабандї намуд: 

- ќавонини шаръї (њуќуќи исломї ); 
- ќавонини расмї (ќавонини мавзўа); 
- Ќонуни асосии соли 1964; 
- Ќонуни асосии соли 2004; 
- ќавонини одї ва мавзўа, кодексњо, ќавонини ихтисосї ва соир муќаррарот; 
- Конвенсияњои байналмилалї, созишномањо, мувофиќатномањои дуљониба ва 

чандљониба, тавофуќот, паймонњо ва ќарордодњо; 
- њуќуќи таомулї ва урфу одатњо. 
Дар њар кишвар ќонунгузорї ё вазъи ќонун раванди хосе дорад. Дар Афѓонистон низ 

ќонунгузорї раванди тўлонї мебошад ва ќонун мањсуле мебошад, ки бояд бо гузариш аз 
мароњили шашгонаи тасвид, тадќиќ, таъйид, тасвибу тавшењ ва билохира нашр дар љаридаи 
расмї, аз тарњи ќонунї ба ќонуни нофиз табдил мешавад. Њар як аз ќуввањои сегона 
метавонад бо пешнињоди як тарњи ќонунї раванди ќонунгузориро оѓоз намояд, њарчанд 
ташрифоти тарњи ќонун ва тайи мароњили он барои њар се ќувва яксон нест. 

Дар тамоми мароњили ќонунгузорї мушкилоти зиёд вуљуд доранд ва нињоди масъули 
њар марњала ба далели зарфияти поин аз уњдаи кори худ ба хубї бар намеояд. Нињоди 
оѓозгари тасвиди ќонун маъмулан аз зарфияти лозим љињати тадвини як мусаввадаи хуб 
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бархўрдор нест. Аз ин рў, бори аслї ба дўши раёсати таќнинии Вазорати адлия мемонад. 
Марњалаи тадќиќ низ ба далели заъфи зарфият ва кундии корњо ризоятбахш нест. Дар 
марњалаи тасвиб низ тасвиби сареи як ќонуни хуб ваљињаи њиммати намояндагон ё дар 
тавони онњо намебошад. Дар марњалаи тавшењ њам раиси љумњур ба љойи њамкории 
бамавќеъ бо парлумон, аз тавшењи ќонун худдорї менамояд. 

Асноди таќнинї силсиламаротиб доранд. Тасвиб ё лаѓву ислоњи мартабаи болотар 
душвортар аз мартабаи поин аст ва ташрифоти бештар дорад. Мавриди зикр аст, ки 
мартабаи поин набояд бо мартабаи болотар аз худ мухолиф бошад. Силсиламаротиби 
асноди таќнинї ба сурати зайл мебошад: 

1. Ќонуни асосї, ки тавассути Луи Љирга бо ташрифоти хос тасвиб мешавад, 
болотарин ќонун дар кишвар аст ва соир асноди таќнинї масали ќавонини одї, фармонњои 
таќнинї, муќаррарот ва ѓайра набояд бо Ќонуни асосї мухолиф бошад. 

2. Ќонуни одї, ки тавассути Шўрои миллї тасвиб мешавад, дар рутбаи баъд аз 
Ќонуни асосї ќарор дорад. Аз ин рў, муќаррароти он набояд бо муќаррароти Ќонуни асосї 
мухолиф бошад. Вале муќаррароти дигар асноди таќнинї, ки дар рутбаи поинтар ќарор 
доранд, набояд бо муќаррароти ќонун мухолиф бошанд. Фармонњои таќнинї дар њукми 
ќонун мебошанд, њарчанд манбаи тасвибкунандаи онњо Шўрои миллї нест, балки Шўрои 
вазирон мебошад. Аз ин рў, то замоне ки тавассути Шўрои вазирон лаѓв нашаванд, ба 
ќувват ва эътибори ќонунии худ боќї мемонанд. Муќаррарот ва асоснома, ки тавассути 
Шўрои вазирон тасвиб мешаванд ва набояд мухолифи Ќонуни асосї ва ќавонини одї 
бошад [1, с. 34]. Љумњурии Тољикистон мутобиќи асли якуми Ќонуни асосии ин кишвар, 
давлати мустаќил, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва воњид мебошад. Дар ин бахш аз ин 
рисола зимни тањќиќ ва тањлили низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон тафкики ќуввањо 
дар ин кишвар низ мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Моддаи 1 Ќонуни асосии Љумњурии Тољикистон чунин муќаррар кардааст: «Љумњурии 
Тољикистон давлати мустаќил, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона мебошад». Бинобар 
ин, тибќи муќаррароти Ќонуни асосї, Љумњурии Тољикистон, як давлати секулярї 
мебошад, аммо дар њоли њозир нигариши давлат нисбат ба мазњаб, дар ќиёс бо даврони 
Иттињоди Љамоњири Шўравї, мусомењагароёнатар шудааст. Дини ѓолиб дар ин кишвар 
ислом ва аѓлаб мардуми ин кишвар ањли тасаннун њастанд [2, с. 45]. Дар њоли њозир низоми 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мубтанї бар усул ва нињодњое мебошад, ки реша дар низоми 
њуќуќии римї-германї доранд. Илова бар ин, низоми њуќуќии феълии Љумњурии 
Тољикистон, њамчунон бархе аз нињодњо ва њинљорњои низоми њуќуќии сотсиалистии 
суннатиро њифз кардааст. Дар раъси силсиламаротиби манобеи њуќуќї дар низоми њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни асосии ин кишвар ќарор дорад. Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 ба тасвиб расида, 26 сентябри соли 1999 ва 22 
июни соли 2003 ба василаи раъйпурсї ба он таѓйироту иловањо ворид карда шудаанд. 
Ислоњоти соли 1999 ба аъмоли ду таѓйири асосї дар ин ќонун мунљар шуд: 
1. эљоди як парлумони љадиди муташаккил аз ду маљлис (bi-cameral); 
2. тамдиди давраи раёсати Президент аз 5 сол ба 7 сол. 

Ќонуни асосии љадиди Љумњурии Тољикистон ба ќабули гуногунандешии сиёсї ва 
идеологї, таъмини њуќуќи башар ва тазминоти иљтимої-њуќуќї дар ин љумњурї изъон 
дорад. Ќонуни асосии Тољикистон аз болотарин ќудрати иљрої бархўрдор аст ва 
муќаррароти он ба таври мустаќим ќобил иљро мебошанд. Давлат ва њамаи созмонњои 
вобаста ба он, маќомот, шањрвандон ва анљуманњо ё љамъиятњои онон мулзам ба риоя ва 
иљрои муќаррароти Ќонуни асосии Љумњурии Тољикистон ва низ соир ќавонини ин љумњурї 
њастанд. Мутобиќи «Ќонуни Љумњурии Тољикистон рољеъ ба иќдомоти ќонунї ва њинљорї» 
мусавваби соли 2003, ќонунгузорї дар ин кишвар танњо ба ду тариќ мумкин аст: 

1. тасвиби ќавонин ба василаи ќувваи муќаннана; 
2. аз тариќи раъйпурсї. 
Ба монанди аксари кишварњо дар Ќонуни асосии Тољикистон низ ќуввањо ба се шоха 

– ќувваи муќаннана, ќувваи муљрия ва ќувваи ќазоия таќсим мешаванд [3, с. 37]. 
Болотарин намоянда ва њайати ќонунгузорї дар кишвари Тољикистон Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Намояндагони Маљлиси Олї барои давраи 5-сола 
интихоб мешаванд ва ин маљлис шомили ду маљлиси дигар аст: 1) Маљлиси миллї; 2) 
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Маљлиси намояндагон. Љаласоти Маљлиси Олї њадди аќал ду бор дар як сол баргузор 
мешаванд. Маљлиси намояндагон 63 аъзо дорад ва маљлиси миллї дорои 33 аъзо мебошад. 
Њар кадом аз ин ду маљлис дорои ихтиёроти хос дар њавзаи ќонунгузорї ё азлу насби 
маќомоти давлатї њастанд. Ањкому дастуруламалњои Президенти Љумњурии Тољикистон, 
низ ањкому дастуруламалњои Њукумат ва дигар њайатњои иљрої, ќавонини маќомоти 
мањаллї, ќавонин ва муќаррароти созмонњо низ аз дигар ќавонини мављуд дар ин кишвар 
мебошанд. 

Њамчунин, муќаррароту ќавонини байналмилалї, ки ба василаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба расмият шинохта шудаанд, бахше аз низоми њуќуќии ин кишвар мебошанд. 
Дар сурати таоруз миёни ќавонини Љумњурии Тољикистон ва ќавонини байналмилалии 
мазкур, ќавонини байналмилалї авлавият доранд. Эъмол ва иљрои адолат дар Љумњурии 
Тољикистон танњо тавассути додгоњњо мумкин аст. Низоми ќазої дар Љумњурии 
Тољикистон муташаккил аз Суди конститутсионї, Суди Олии Љумњурии Тољикистон, Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон, Прокуратураи њарбї, Прокуратураи Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, додгоњи шањри Душанбе, додгоњњои вилоят, ноњия, 
шањристон ва шањракњо мешавад. Моддаи 17 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин 
муќаррар кардааст: «Њама дар назди ќонун ва суд баробаранд. Давлат ба њар кас, ќатъи 

назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иҷтимої, таҳсил 
ва молу мулк, њуќуќу озодињоро кафолат медињад. Мардон ва занон баробарњуќуќанд» [4]. 
Инчунин, моддаи 19 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин муќаррар кардааст: «Њар 
кас кафолати њифзи судї дорад. Њар шахс њуќуќ дорад талаб намояд, ки парвандаи ўро суди 
босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ёфтааст, баррасї намояд. Њељ касро 
бе асоси ќонунї дастгир, њабс кардан мумкин нест. Њар шахс аз лањзаи дастгир шудан 
метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад» [4]. 

Фароянди шаклгирии ќавонин ва ќонунгузорї дар Љумњурии Исломии Афѓонистон ва 
Љумњурии Тољикистон аз лињози замонї бо њам тафовут доранд, яъне ин фароянд, тавре ки 
ќаблан зикр шуд, дар Афѓонистон пештар аз Љумњурии Тољикистон ба вуљуд омад. Аммо 
аз лињози сохтор ва маводи ќавонини асосї ва фаръї ин ду кишвар бо њам шабоњатњои зиёде 
доранд. Ќавонини њарду кишвар аз сохтор ва муњтавои ќавонини аврупої таъсирпазиранд 
ва то њадде ба табъи ќавонини он кишварњо мудавван гардидаанд. 
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МУЌОИСАИ ЉАРАЁНИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН ВА 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф раванди ќонунгузории Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии 
Тољикистон ба таври муќоисавї мавриди баррасї ќарор додааст. Аз љумла ќайд шудааст, ки Љумњурии 
Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Тољикистон муносибатњои муштараки зиёде бо њам доранд. Ин ду кишвар 
дар баробари њамсоя будан, аз лињози фарњангї, забонї, њунарї ва дигар муносибот бо њам ќаробатњои зиёде 
доранд. Ба эњтимол, ин масъала боис гардидааст, то иштирокот дар њавзаи њуќуќї њам миёни ин ду кишвар 
кам набошад, гарчанд тафовутњое миёни низоми њуќуќї ва ќавонини ин ду кишвар вуљуд доранд, аммо ин 
тафовут ва фарќиёт дар љузъиёт аст ва дар бештар аз маворид ќавонини ин ду љумњурї дар кулл бо њам монанд 
мебошанд. Аммо, аз лињози пешинаи ќонунгузорї ва тадвини ќавонин, тафовутњои замонї миёни ин ду 
кишвар вуљуд доранд. Инчунин, муаллиф ќайд менамояд, ки ќавонини њарду кишвар аз сохтор ва муњтавои 
ќавонини аврупої таъсирпазиранд ва то њадде ба табъи ќавонини он кишварњо мудавван гардидаанд. 

Калидвожањо: ќонунгузорї, низоми њуќуќии римї-германї, ќонун, суд. 
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СРАВНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН И 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье автор сравнивает законодательный процесс Исламской Республики Афганистан и 
Республики Таджикистан. В частности, было отмечено, что Исламскую Республику Афганистан и Республику 
Таджикистан связывают много общих отношений. Две страны являются близкими соседями и имеют тесные 
культурные, языковые, художественные и другие связи. Вероятно, это привело к значительному росту 
взаимоотношений в правовом поле между двумя странами, хотя есть незначительные различия между 
правовыми системами и законами двух стран, но эти различия заключаются в деталях и в большинстве случаев 
в законах двух стран. Различие правовых систем этих двух стран в основном заключается в временном 
промежутке. Автор также отмечает, что источником законадательной системы Исламской Республики 
Афганистан и Республики Таджикистан является европейская система права. 

Ключевые слова: законодательство, римско-германская правовая система, право, суд. 
 

COMPARISON OF THE LEGISLATIVE PROCESS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN AND 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the author compares the legislative process of the Islamic Republic of Afghanistan and the 
Republic of Tajikistan. In particular, it was noted that the Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of 
Tajikistan are linked by many common relations. The two countries are close neighbors and have close cultural, 
linguistic, artistic and other ties. This probably led to a significant increase in the relationship in the legal field between 
the two countries, although there are minor differences between the legal systems and laws of the two countries, but 
these differences lie in the details and, in most cases, in the laws of the two countries. The difference between the legal 
systems of these two countries mainly lies in the time interval. 

The author also notes that the source of the legal system of the Islamic Republic of Afghanistan and the 
Republic of Tajikistan is the European system of law. 

Keywords: legislation, Roman-Germanic legal system, law, court. 
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Мувофиќи моддаи яксаду сивуњаштуми Конститутсия ќонуни асосии Љумњурии 
исломии Афѓонистон дар њар як вилояти љумњурии исломии Афѓонистон шўрои вилояти 
ташкил карда мешавад. Тибќи ќонуни асосии кишвар аъзоёни (вакилони) Шўрои вилоятро 
истиќоматкунандагон, яъне сокинони вилояти мазкур дар асоси интихоботи умумї, 
баробар, озод, мустаќим (бевосита аз љониби шањрвандони вилояти мазкур) ва пинњонї 
(махфї) ба муњлатї чањор сол интихоб мекунанд. Шўрои вилоятї бо њадафњои (маќсади) 
рушди њукумат ва бењбудии корњои вилоят, ки дар ќонунњои кишвар муќаррар гардида ва 
танзим шудааст сањм мегирад ва дар масоили марбут ба вилоят маслињат медињад. Шўрои 
вилоятї вазифањои худро дар њамкорї бо маъмуриятї мањаллї иљро мекунад. Аз замони 
суќути Толибон ва ќабули конститутсияи Афѓонистон се интихоботи шўрои музофоти 
баргузор шуданд. Давраи аввал солњои 2005- 2009, давраи дуюм 2009- 2013 ва давраи сеюум 
2014. Шумораи аъзои Шўрои вилоятї аз рўи шумораи ањолї ба тариќи зайл муќаррар карда 
мешавад: вилоятњое, ки шумораи ањолиашон камтар аз панљсад њазор нафар аст, 9 аъзо 
(вакил) вилоятњое, ки аз паљсад њазор то якмиллион ањолї дорад 15 аъзо (вакил), вилоятњое, 
ки аз як то 2 миллион ањоли доранд 19 аъзо (вакил), вилоятњое, ки аз ду то се миллион ањолї 
доранд 23 аъзо (вакил) ва вилоятњое, ки зиёда аз се милион ањолї доранд 29 аъзо (вакил) 
доранд.  

Сарраёсати баруйхатгирии маркази ањолии расмї ё раќамњои тахминии ањолии њар як 
музофотро њадди аќал 90 рўз пеш аз интихобот омода карда, ба Комиссияи мустаќили 
интихобот дастрас мекунад. Њизбњои сиёсие, ки номзадњои худро ба интихоботи Шўрои 
вилоятї пешбарї кардаанд вазифадоранд, ки аз номи њизб дар интихоботи шўрои вилоятї 
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баромад намоянд. Њизбњои сиёсї метавонанд то сад фоизи (пурра) љойњои дар вилоят 
љойдоштаро пешбари ва ишѓол намоянд. Номзадњое, ки ба аъзогии (вакилии) шўрои 
вилояти пешбари мешаванд вазифадоранд, ки њаќќи аъзогиро пардохт намоянд. Номзадњои 
шўрои вилоятї наметавоанад ба амалњои зерин мурољиат намояд:  

1) пайравї кардани њадафњое, ки хилофи усулњои дини мубини ислом мебошад; 
2) истифодаи ќувва тањдид ё таблиѓ бо истифодаи зўрї; 
3) њавасмандгардонии њассосият ва табъизи этникї, забонї, минтаќавї ва динї; 
4) эљоди тањдиди воќеї ба њуќуќ ва озодињои шахс ё вайрон кардани ќасдан ба 

тартибот ва амнияти љамъиятї; 
5)  доштан ва шомил шудан ба ќуввањои мусаллањи ѓайрирасмї; 
6)  гирифтани маблаѓњои молиявї аз манбаъњои хориљї 
7) Гирифтани маблаѓњои молиявї аз манъбањои ѓайриќонунии дохилї. 
Тибќи талаботи ќонунгузорї номзадњои шўрои вилоят бояд дар музофоте зиндагї 

кунанд, ки мехоњанд аз он намояндагї кунанд. Номзадњо ба маљлиси намонядагон, инчунин 
метавонанд ба шўрои вилоятии дахлдор номзад шаванд, аммо наметавонанд дар як ваќт 
аъзои палатаи намояндагон ва шўрои вилоятї бошанд. Тибќи муќаррарот номзадњое, ки 
аксарияти овозњоро ба даст овардаанд ба шўрои вилоятї интихоб карда мешаванд.  Дар 
њар як шўрои вилоятї, ки аксарияти овозњоро ба даст овардааст, ду нафар зан интихоб 
мешавад. Љойњои боќимонда ба номзадњое дода мешавад, ки сарфи назар аз љинс овозњои 
аз њама бештарро мегиранд. Агар номзад дар мўњлати кор Шўрои вилоятї курсиашро пур 
карда натавонад ё бо ягон сабаб курсиро тарк намояд, курсии ў ба номзади навбатї бо 
шумори овозњои њамљинс (мард ва зан) дар мўњлати боќимонда дода мешавад.  

Шўрои вилоят ба њайси як маќоми интихоботї бо маќсади ташкили сохторе амал 
мекунад, ки иштирок ва иштироки мардум ва институтњои љомеаи шањрвандиро бо 
шўъбањои њукуматї дар сатњи вилоят таъмин менамояд ва ба маъмурияти вилоятњо дар 
масъалањои марбута машварат медињад. Узви шўрои вилояти сокинони минтаќаро дар 
иљрои вазифањои худ муаррифї мекунад, манфиатњои олии Афѓонисторо ба назар мегирад, 
ростќавлї, эътимоднокї, ва беѓаразиро ќадр мекунад худро дар назди халќ масъул медонад 
ва ба аќидаи аъзои дигари шўро эњтиром мегузорад. Узви шўрои вилоятї бидуни табъиз ва 
аз рўи ќавмият, дин, эътиќод, забон, љинс ё маъюбї рафтори худро ба танзим медарорад, 
тибќи ќонун амал мекунад ва мувофиќи эътимоди мардум ба ў амал мекунад. Њокимияти 
мањалли низ дар Љумњурии Афѓонситон дар асоси Конститутсияи кишвар, ќонунњои 
амалкунанда таъсис меёбад, ки њокимияти иљроияро амали менамояд. Мавриди зикр аст, 
ки вазифањо, масъулиятхои њокимон ва њокимияти иљроия дар ќонун «Дар бораи 
маъмурияти мањаллї» муайян гардидаанд. Таззаккур бояд сохт, ки дар Љумњурии 
Тољикистон низ њокимияти мањалли амал мекунад, ки дар ќиёс бо њокимияти мањаллии 
Љумњурии Афѓонистон вазъи конститутсионї ва салоњияти муайяни худро дорад. Масъалаи 
ташкил ва фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї бо ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба танзим дароварда шудааст.  

Ќонуни Конситутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї» дар фарќият аз санадњои пешини ќонунгузорї меъёрњои 
конститутсиониро оид ба масъалањои ташкил ва фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї сањењтар намуда, љузъњои таркибї ва сохтори маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатиро даќиќ муайян намудааст. Моддаи 3 Ќонуни Конститутсионї муќаррар мекунад, 
ки маќомоти мањаллии њокимияти давлатї аз маќомоти намояндагии мањаллии њокимияти 
давлатї, Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри 
Душанбе, шањр ва ноњия ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, аз раиси 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, сохторњои 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии тобеи раиси Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия ва сохторњои мањаллии 
маќомоти марказии њокимияти иљроия иборат мебошанд. Дар амалисозии њокимияти 
иљроия дар мањалњо сохторњои маќомоти иљрояи мањаллии њокимияти давлатї, ки онњоро 
дар асоси Ќонуни Конститутсионии зикршуда ба ду гуруњ: а) сохторњои маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатии тобеи раиси Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 
вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия; б) сохторњои мањаллии маќомоти марказии 
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њокимияти иљроия, људо намудан мумкин аст. Њамин тариќ, Шўрои вилоятї ва њокимияти 
мањалли дар Љумњурии Исломии Афѓонистон дар асоси ќонуни асосии кишвар ва дигар 
санадњои њуќуќи ташкил ёфта барои амали намудани њокимият дар воњидњои марзию 
маъмурии он тибќи ќонунњои љории амалкунанда салоњиятњои њокимиятиро доро 
мебошанд. 

 
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНИИ ШУРОИ ВИЛОЯТЇ ВА ЊОКИМИЯТИ МАЊАЛЛЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ АФЃОНИСТОН 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи вазъи њуќуќи конститутсионии шурои вилоятї ва њокимияти 

мањаллии Љумњурии Афѓонистон меравад. Шурои вилоятї ва њокимияти мањалли дар Љумњурии Афѓонистон 
дар асоси ќонуни асосии кишвар ташкилёфта дори салоњиятњои муайян мебошад. Шўрои вилоятї ва 
њокимияти мањаллї дар Љумњурии Исломии Афѓонистон дар асоси ќонуни асосии кишвар ва дигар санадњои 
њуќуќи ташкил ёфта, барои амали намудани њокимият дар воњидњои марзию маъмурии он тибќи ќонунњои 
љории амалкунанда салоњиятњои њокимиятиро доро мебошанд. 

Калидвожањо: ќонунгузорї шурои вилоятї, њокимияти мањаллї, салоњият, ташкил, фаъолият. 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 

В данной статье говорится о конституционно правовом статусе совета областей и местной власти в 

Республике Афганистан.  Совет областей и местных властей в Республике Афганистан образуются на основе 

основного закона Республики Афганистан и обладают определенными полномочиями. Региональный совет и 

местные органы власти в Исламской Республике Афганистан формируются на основе конституции страны и других 

правовых актов и обладают полномочиями осуществлять власть в своих территориальных и административных 

единицах в соответствии с действующим законодательством. 

Ключевые слова: законодательство, совет области, местный власть, полномочья, организация, деятельность. 

 

CONSTITUTIONAL LAW OF THE REGIONAL COUNCIL AND LOCAL GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF AFGHANISTAN 

This article refers to the constitutional legal status of the regional council and local authorities in the Republic of 

Afghanistan. The regional council and local authorities in the Republic of Afghanistan are formed on the basis of the basic 

law of Afghanistan and have certain powers. The Regional Council and local authorities in the Islamic Republic of 

Afghanistan are formed on the basis of the country's Constitution and other legal acts and have the authority to exercise 

power in their territorial and administrative units in accordance with the current legislation. 

Keywords: legislation, regional council, local authority, powers, organization, activity. 
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НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ МОЛУ МУЛКИ ЊАМСАРОН 
 

Беков А.А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Ќонунгузории оилавї бавуљудоии натанњо муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, 

њамчунин муносибатњои молумулкии њамсаронро бо ќайди давлатии аќди никоњ дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї алоќаманд менамояд, ки мутобиќ ба он 
муносибатњои молумулкии њамсарон дар фарќият аз муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї ба манфиати оила ва њамсарон ба таври муфассал ва пурра бо ќонун-
гузории оилавї ба танзим дароварда шудааст. Танњо ќисмати ками муносибатњои 
молумулкии њамсарон, ки хислати сирф иљтимої дошта, танзими њуќуќии мушаххаси худро 
талаб наменамоянд, берун аз доираи танзими њуќуќї ќарор гирифтаанд. 

Муносибатњои молумулкие, ки байни њамсарон пайдо гардида, бо меъёрњои њуќуќи 
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оилавї ба танзим дароварда мешаванд, ба ду гурўњи асосї људо мегарданд: 
а) муносибатњои марбут ба молу мулки њамсарон (молу мулке, ки дар давраи 

њамзистии якљоя ба даст оварда шудааст); 
б) муносибатњои марбут ба таъминоти моддии њамсарон (уњдадории алиментї). 
Меъёрњои њуќуќи оилавии батанзимдарорандаи муносибатњои молумулкии њамсарон 

тањаввулоти куллї ва назаррасро паси cap намуда, дар фарќият аз муќаррароти 
ќонунгузории ќаблї оид ба оила ба њамсарон имконияти мустаќилона њал намудани 
таќдири њуќуќи молу мулкро муќаррар менамояд. Вобаста ба ин, моњияти њуќуќи молумул-
кии њамсарон дар он зоњир мегардад, ки онњо ба љумлаи њуќуќи позитивї шомил гардида, 
дар асоси меъёрњои њуќуќї ба танзим дароварда шуда, тањти танзими меъёрњои ахлоќї 
ќарор гирифта наметавонанд. 

Яъне, њамсарон метавонанд муносибатњои молумулкии худро озодона, дар доираи 
муќаррароти ќонунгузории амалкунанда чи дар асоси шартнома (созишнома) ва чи дар 
асоси меъёрњои њуќуќї муайян намуда, ба танзим дароранд. Бо дарназардошти ин, Л.Б. 
Максимович ду намуди асосии низоми њуќуќии молумулки њамсарон: низоми ќонунї ва 

шартномавии молу мулки њамсаронро фарќ менамояд [1 сањ 112]. Аз нуќтаи назари ў, зери 

мафњуми низоми ќонунии молу мулки њамсарон тартибе фањмида мешавад, ки бевосита бо 
муќаррароти ќонунгузории оилавї пешбинї гардида, њангоми љой надоштани созишнома 
(ањдномаи никоњ) татбиќ карда мешавад. Дар низоми шартномавии батанзимдарории 
муносибатњои молу мулкии њамсарон муносибатњое, ки байни њамсарон оид ба молу мулк 
пайдо мегарданд, аз љониби онњо дар асоси изњори иродаи тарафайн, бо роњи бастани 
шартнома ба танзим дароварда мешавад.  

Барои ба ду гурўњ тасниф гардидани низоми њуќуќии молумулкии њамсарон он чиз 
асос мегардад, ки ќонунгузории оилавї њолатњои алоњидаву мушаххаси татбиќи меъёрњои 
ќонунгузорї ва њолатњои алоњидаву мушаххаси татбиќи муќаррароти шартномаро 
пешбинї менамояд. Масалан, дар мавриди таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон 
муќаррароти ќонунгузории оилавї татбиќ карда мешавад, агар дар ин хусус байни 
њамсарон созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки якљоя вуљуд надошта бошад. Дар ин 
масъала Њ.Н. Њиматов ба њам мутобиќат накардани боби 7 КО ЉТ «Њуќуќњои молумулкии 
њамсарон» ва боби 8 КО ЉТ «Ањдномаи никоњ»-ро зикр карда, дар асоси ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба он ба њам мутобиќ намудани онњоро пешнињод менамояд. Аз нуќтаи 
назари ў, ба «Низоми ќонунии молу мулки њамсарон» иваз намудани номи боби 7 КО ЉТ 
боиси дастгири буда, мутобиќати онњоро (боби 7, 8 КО ЉТ) таъмин менамояд. Њ.Н. 
Њиматов њамчунин пешнињод менамояд, ки дар баробари иваз намудани номи боби 7 КО 

ЉТ дар он мафњуми низоми ќонунии молу мулки њамсарон дода шавад [4]. 
Л.М. Пчелинсева бар он аќида аст, ки дар давоми њамзистии якљоя ба њамсарон 

метавонад њам молу мулки умумии якљоя ва њам молу мулки шахсии њар яке аз онњо тааллуќ 

дошта бошад [3;688]. Аксар муњаќќиќон њангоми муайян намудани мафњуми низоми 
ќонунии молу мулки њамсарон такяи асосиро ба муќаррароти ќонунгузории оилавї намуда, 
онро њамчун низоми молу мулки муштараки њамсарон муайян менамоянд. Дар баробари 
ин, онњо зикр менамоянд, ки низоми ќонунии молу мулки њамсарон дар мавриде татбиќ 
карда мешавад, ки агар дар байни њамсарон оид ба молу мулки муштарак созишнома љой 
надошта бошад. Бояд иброз дошт, ки молу мулке молу мулки муштараки њамсарон 
шуморида мешавад, ки дар давраи њамзистии якљоя ва пешбурди хољагии умумї бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба даст оварда шудааст. Хусусияти муњимми молу мулки 
муштараки њамсарон дар он зоњир мегардад, ки дар он њиссаи тарафњо пешакї маълум нест. 
Дар нисбати мафњуми низоми ќонунии молумулки њамсарон мо мафњуми пешнињоднамудаи 
мутахассисон М.А. Мањмудзода ва Б.Т. Худоёрзодаро љонибдорї менамоем, ки чунин 
иброз доштаанд: «Низоми ќонунии молу мулки њамсарон гуфта, низоми молу мулки 
умумии якљоя ва шахсии њамсаронро меноманд, ки тибќи ќонунгузории оилавї муќаррар 
гардида, њангоми мављуд набудани ањдномаи никоњ татбиќ гардида, таќдири њуќуќии молу 

мулки њамсаронро муайян менамояд» [2]. 
Падидаи низоми шартномавии молу мулки њамсарон дар ќонунгузории оилавї 

мафњуми нав буда, ба њамсарон њуќуќи озодона муќаррар намудани тартиби ихтиёрдорї ва 
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њал кардани таќдири њуќуќии молу мулки оилавиро медињад. Ба таври дигар, низоми 
мазкур ба њамсарон имкон медињад, ки мазмуни муносибатњои молу мулкии худро дар 
доираи созишнома озодона муайян намуда, њуќуќу уњдадорињои њамдигариро муќаррар 
намоянд. Бо ин маќсад, онњо метавонанд байни худ созишнома оид ба таќсими молу мулки 
муштарак, созишнома оид ба таъминоти моддии њамдигар, ањдномаи никоњ ва 
созишномањои дигари бо ќонунгузории амалкунанда муќарраргардидаро банданд. 

Дар вобастагї ба њолатњои гуфташуда, низоми шартномавии молу мулки њамсарон 
гуфта, низоми њуќуќии молу мулки њамсаронро меноманд, ки дар асоси хоњиш ва иродаи 
тарафњо бо маќсади муайян намудани таќдири њуќуќии молу мулки оилавї ва ихтиёрдорї 
намудани он муќаррар карда шуда, метавонад њам молу мулки умумии якљоя ва њам молу 
мулки шахсии њамсаронро фаро гирад ва њуќуќу уњдадорињои њамсаронро дар нисбати ин 
молу мулк муќаррар намояд. 
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НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ МОЛУ МУЛКИ ЊАМСАРОН 
Дар маќолаи мазкур аз љињати танзими ќонунгузорї ва фањмиши назариявї низоми њуќуќии молу мулки 

њамсарон мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Бояд зикр кард, ки меъёрњои њуќуќи оилавии 
батанзимдарорандаи муносибатњои молумулкии њамсарон тањаввулоти куллї ва назаррасро паси cap намуда, 
дар фарќият аз муќаррароти ќонунгузории ќаблї оид ба оила ба њамсарон имконияти мустаќилона њал 
намудани таќдири њуќуќи молу мулкро муќаррар менамояд. Вобаста ба ин, моњияти њуќуќи молумулкии 
њамсарон дар он зоњир мегардад, ки онњо ба љумлаи њуќуќи позитивї шомил гардида, дар асоси меъёрњои 
њуќуќї ба танзим дароварда шуда, тањти танзими меъёрњои ахлоќї ќарор гирифта наметавонанд. 

Калидвожањо: моликияти муштарак, ањдномаи никоњ, низоми ќонунии молу мулки њамсарон, низоми 
шартномаии молу мулки њамсарон 

 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ 

В статье анализируется правовая система собственности супругов с точки зрения правового 
регулирования и теоретического понимания. Следует отметить, что нормы семейного права, регулирующие 
имущественные отношения супругов, претерпели радикальные изменения и, в отличие от положений 
предыдущего семейного права, позволяют супругам самостоятельно решать судьбу имущественных прав. В 
связи с этим сущность имущественных прав супругов отражается в том, что они включены в перечень 
положительных прав, регулируются законом и не могут регулироваться нормами морали. 

Ключевые слова: совместная собственность, брачный договор, правовая система собственности 
супругов, договорная система собственности супругов 

 
LEGAL SYSTEM PROPERTY OF THE SPOUSES 

This article analyzes the legal system of property of spouses in terms of legal regulation and theoretical 
understanding. It should be noted that the norms of family law governing the property relations of spouses have 
undergone a radical change and, in contrast to the provisions of the previous family law, allow spouses to 
independently decide the fate of property rights. In this regard, the essence of the property rights of spouses is reflected 
in the fact that they are included in the list of positive rights, are regulated by law and cannot be regulated by moral 
norms. 

Keywords: joint property, marriage contract, legal system of property of spouses, contractual system of property 
of spouses 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ, ХУСУСИЯТЊО ВА ФУНКСИЯЊОИ УЊДАДОРИЊОИ 
ДЕЛИКТЇ 

 
Дустзода Бењрўз  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар ќонунгузорї мафњуми уњдадорињои деликтї муќаррар нашудааст.  Аммо, моњияти 
инро мазмуни меъёри ќ.1 м.1079-и КГ, ки мувофиќи он “зараре, ки бо амал (беамалї)-и 
ѓайриќонунї ба шахс ё амволи шањрванд, инчунин ба шахси њуќуќї, давлат расонида 
шудааст, бояд дар њаљми пурра аз љониби шахсе, ки зарар расонидааст, љуброн карда 
шавад”, медињад. 

Асосан дар ин меъёр уњдадории шахсе, ки зарар расонидааст дар намуди 
баргардонидани он муќаррар шудааст. Аммо дар ин модда оид ба њуќуки дигар тараф 
меъёре зикр нагардидааст. Аммо, ќонун бе чунучаро њуќуќи љабрдидаро оид ба талаби 
баргардонидани зарар муќаррар кардааст. Моњияти ин уњдадорињоро чунин муайян кардан 
мумкин аст, ки уњдадорињое, ки вобаста ба расонидани зарар ба вуљуд меоянд, яъне  шахсе, 
ки ба саломатї ва ё амволи шахси дигар (воќеї ва ё њуќуќї) зарар мерасонад уњдадор аст 
дар њаљми пурра зарари расонидаро љуброн намояд ва шахси зарардида њуќуќи талаби 
баргардонидани зарари расонидаи ўро дорад. Дар ин уњдадорињо љабрдида - кредитор ва 
зараррасонанда - ќарздор мебошанд. 

Гузашта аз ин муайян кардан зарур аст, ки бо чи маќсад ќонунгузор мафњумњои 
уњдадорї ва љавобгариро бештар дар ин масъала истифода кардааст. Дар адабиёт баъзан 
мафњуми «уњдадорињо вобаста ба расонидани зарар» ва «љавобгарї (масъулият) вобаста ба 
расонидани зарар» њамчун мушобењ ба кор бурда мешаванд. Чунин мавќеъ дар КГ инъикос 
гардидааст. Чунончи, боби 55-и КГ «Уњдадорињо вобаста ба расонидани зарар» ном дорад 
ва моддаи якуми ин боб «Асосњои умумии масъулият барои расонидани зарар» унвон 
гирифтааст. Ќонун асосан мафњуми «масъулият», на «уњдадорї»-ро истифода кардааст. 
Истифодаи ин мафњумњо гувоњи мављуд набудани мухолифат ва сабаби робитаи дутарафаи 
зичї байни онњоро ифода мекунад. Њамчунин зарур аст, ки доираи амали уњдадорињои 
шартномавї ва уњдадорињои деликтї, таносуби онњо муайян карда шавад. Албатта, меъёри 
њуќуќии танзимкунандаи намудњои мазкури уњдадорї фарќ дорад. Мисол, барои 
уњдадорињои ѓайришартномавї истифодаи меъёри императивї хос мебошад. Дар 
уњдадорињои шартномавї бошад бо  ќонун ва созишномаи тарафњо муќаррар шуда, меъёри 
диспазитивї ифода мекунад. Баъзан чунин масъала оид ба намудњои љавобгарї ба вуљуд 
меояд, ки хусусиятњои хоси худро дорад. Чунончи, агар зарар дар натиљаи иљро накардан 
ва ё номатлуб иљро кардани уњдадории шартномавї ба вуљуд омада бошад, онгоњ меъёрњои 
љавобгарї барои деликт истифода намешавад ва зарар дар мувофиќа бо меъёрњои 
љавобгарї барои иљро накардани уњдадорињои шартномавї љуброн карда мешавад. Бар 
замми ин уњдадорињои ѓайришартномавї (деликтї) мумкин дар натиљаи вайрон кардани 
уњдадорињои шартномавї ба миён оянд ва љуброн ба амал бароварда шавад. Чунончи: 
мувофиќи моддаи 1100 КГ зарари ба њаёт ё саломатии шањрванд њангоми иљрои 
уњдадорињои шартномавї, инчунин њангоми иљрои уњдадорињои хизмати њарбї, хизмат дар 
милитсия ва дигар уњдадорињои дахлдор расонидашуда, агар дар ќонун ё шартнома андозаи 
баландтари масъулият пешбинї нагардида бошад, мутобиќи ќоидањои пешбининамудаи 
боби 55 КГ љуброн карда мешавад. Дар ин њолат аз рўи ќоидањо оид ба ўњдадорињои 
деликтї на њамаи зарар баргардонида мешавад, фаќат зарари ба њаёт ва саломатии 
шањрванд расонидашуда, ба ѓайр аз шартњое, ки агар ќонун ва ё шартнома андозаи 
баландтари љавобгариро муќаррар накарда бошад, љуброн карда мешавад. Њамчунин, 
Кодекси гражданї њолати дигари танзимкунандаи меъёрњои уњдадорињои шартномавї аз 
љониби уњдадорињои деликтиро муќаррар кардааст. Мисол, љавобгарии боркашон барои 
зарари ба њаёт ва саломатии мусофир расонидашуда, тибќи ќоидањо оид ба зарари 
ѓайришартномавї љуброн карда мешавад (боби 55 КГ), агар ќонун ва ё шартномаи 
боркашонї љавобгарии баландтари боркашонро муќаррар накарда бошад (м. 820 КГ). Дар 
илми њуќуќи гражданї уњдадорињоро аз рўи асосњои ба вуљудоиашон ба ду гуруњи калон 
тасниф менамоянд: уњдадорињои шартномавї ва  уњдадорињои ѓайришартномавї. Ин 
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таќсимот аз рўи нишонањои бавуљудоии уњдадорињо гузаронида мешавад. Уњдадорињои 
шартномавї асосан аз шартнома, тибќи созиши тарафњо ба вуљуд меоянд.  Уњдадорињои 
ѓайришартномавї аз асосњои муќаррарнамудаи ќонун бо њаракатњои якљониба ба вуљуд 
меоянд.   Байни уњдадорињои шартномавї ва ѓайришартномавї фарќият мављуд аст, ки 
муњимият ва љойи онњоро дар низоми њуќуќи уњдадорї муайян мекунад. Фарќиятро дар 
љабњањои гуногуни ин таснифи уњдадорињо дидан мумкин аст:  

- якум, уњдадорињои ѓайришартномавї аз уњдадорињои шартномавї бо характери 
муносибатњои молумулкие, ки дар асосї онњо ба вуљуд меоянд, фарќ мекунанд. Барои 
уњдадорињои шартномавї муносибатњои муомилоти молумулкї хос мебошад, яъне бавуљуд 
омадани њуќуќ ва уњдадорињо дар асоси созиши иштирокчиён ва бо изњори иродаи онњо 
сурат мегирад. Зикр бояд намуд, ки асосњои ба вуљуд омадани уњдадорињо на танњо 
шартнома, балки ањдњои якљониба низ мебошанд. Дар фарќият аз ин уњдадорињои 
ѓайришартномавї барои рафти њаёт характернок набуда, муносибатњои ѓайримуќаррарї 
дониста мешаванд. Мисол, вайрон кардан ва ё несту нобуд кардани амволи шахси бегона, 
ки дар ин маврид муносибати шартномавї љой надорад;  

- дуюм, уњдадорињои ѓайришартномавї аз уњдадорињои шартномавї бо асосњои ба 
вуљудоии худ фарќ мекунанд. Уњдадорихои ѓайришартномавї на аз рўи ирода, балки бар 
зидди иродаи иштирокчиёни онњо, дар натиљаи фактњои њуќуќие, ки дар ќонун муќаррар 
шудаанд, ба вуљуд меоянд. Њамчунин онњо аз амалњои ѓайриќонунї ва њам аз амалњои 
ќонунї, агар иљроиши онњо манъ бошанд, ба вуљуд меоянд. Бо њамин сабаб Кодекси 
гражданї муќаррар кардааст, ки шахсе, ки зарар расонидааст, уњдадор аст онро љуброн 
кунад (ќ. 1 м. 1079-и КГ).  

Уњдадорињои ѓайришартномавї новобаста аз иродаи шахсе, ки зарар расонидааст ва 
ё беасос бой шудааст, балки новобаста аз иродаи тарафи дигар – зарардида (кредитор) ба 
вуљуд меоянд. Дар уњдадорињои ѓайришартномавї зарардида њамчун шахси соњибњуќуќ 
мумкин њуќуќи худро, ки аз ин уњдадорї ба вуљуд меояд амалї накунад, чунки хусусан бо 
принсипи озодии изњори иродаи њуќуќи гражданї мувофиќат мекунад (м. 9-и КГ). 

Уњдадорињои ѓайришартномавиро ду намуд тасниф намудан мумкин аст:  
1) уњдадорињо дар натиљаи расонидани зарар (уњдадорињои деликтї). Ин уњдадорињо 

дар ќатори уњдадорињои шартномавї љои асосиро дар низоми уњдадорињои гражанї- 
њуќуќї ишѓол мекунанд. Дар уњдадорињои деликтї љавобгарии расонандаи зарар мазмуни 
онро ташкил медињад;  

2) уњдадорињо дар натиљаи дорошавии беасос, ба даст даровардан ва ё нигоњдоштани 
амволи як шахси дигар бе асоси њуќуќї. 

Уњдадорињо вобаста ба расонидани зарар як намуди уњдадорињои ѓайришартномавї 
буда, аз зернамудњои алоњидаи худ иборат мебошад(мисол, уњдадорињо аз расонидани 
зарар ба њаёт ва саломатии шањрванд ва ё уњдадорињо аз расонидани зарар ба амвол ва ѓ.). 
Аз ин таснифот ба хулосае омадан мумкин аст, ки уњдадорињои шартномавї дар асоси 
иродаи тарафњо муќаррар шуда, хислати диспазитивии ќонунгузорро дар бар мегиранд. 
Аммо уњдадорињои ѓайришартномавї хислати императивии ќонунгузорро ифода мекунанд. 
Уњдадорињои ѓайришартномавї њамчунин дорои функсияњои махсуси худ мебошанд.  
Функсияњои уњдадорињои ѓайришартномавї наќши ин уњдадорињородар таъмини њуќуќ ва 
манфиатњои субъектони њуќуќи гражданї ифода мекунанд. Функсияњои асосии 
уњдадорињои ѓайришартномавї њифзкунанда, љубронннамої (барќарорнамої) ва 
пешгирикунандаю тарбиявї мебошанд. Моњияти функсияи њифзкунанда дар таъмини њуќуќ 
ва манфиатњои субъектони њуќуќи гражданї аз вайронкунињои гуногун  ва њифзи ин њуќуќ 
ва манфиатњо дар њолатњое, ки онњо вайрон мешаванд, иборат мебошад. Моњияти функсияи 
љуброннамої (барќарорнамої) дар бартараф кардан оќибати манфии молумулкї, ки аз 
амали зиддињуќуќии шахс ба миён омадааст (зарар расонидан, вайрон кардан, нест кардани 
дигар амволи субъекти њуќуќ, ба марг расонидан, ба саломати зарар расонидан ва ѓ.) ёинки 
дар натиљаи сањван гузаронидани маблаѓи (ашёи) як шахс ба шахси дигар ифода меёбад. 
Яъне дар чунин  њолат зарари молумулкии шахс барќарор карда мешавад ва њамчунин 
маблаѓи сањван гузаронидашуда, баргардонида мешавад. Моњияти функсияи 
пешгирикунанда – тарбиявї (муњофизавї) дар далели пешгири кардани зарари 
расонидашаванда ва ё нигоњдории амволи беасос бадастовардашуда, њамчунин ислоњ 
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кардани  рафтори худ ва худдори кардан аз оќибати номусоиди молумулкї ва дигар 
оќибате, ки зидди талаботи зарардида мебошад, ифода меёбад. 

 
МАФЊУМ, МОЊИЯТ, ХУСУСИЯТЊО ВА ФУНКСИЯЊОИ УЊДАДОРИЊОИ ДЕЛИКТЇ 

Дар маќолаи мазкур яке аз намудњои уњдадорињои ѓайришартномавї дар њуќуќи гражданї, яъне 
уњдадорињои деликтї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Уњдадорињои ѓайришартномавиро ба ду 
намуд тасниф намудан мумкин аст: - уњдадорињо дар натиљаи расонидани зарар (уњдадорињои деликтї). Ин 
уњдадорињо дар ќатори уњдадорињои шартномавї љойи асосиро дар низоми уњдадорињои њуќуќи гражданї 
ишѓол мекунанд. Дар уњдадорињои деликтї љавобгарии расонандаи зарар мазмуни онро ташкил медињад; - 
уњдадорињо дар натиљаи дорошавии беасос, ба даст даровардан ва ё нигоњдоштани амволи як шахси дигар бе 
асоси њуќуќї. Уњдадорињо вобаста ба расонидани зарар як намуди уњдадорињои ѓайришартномавї буда, аз 
зернамудњои алоњидаи худ иборат мебошанд (мисол, уњдадорињо аз расонидани зарар ба њаёт ва саломатии 
шањрванд ва ё уњдадорињо аз расонидани зарар ба амвол ва ѓ.).  

Калидвожањо: уњдадорињои деликтї, уњдадорињои шартномавї, уњдадорињои ѓайришартномавї, 
функсияњои уњдадорињои деликтї 

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ ДЕЛИКАТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В статье анализируется один из видов внедоговорных обязательств в гражданском праве - деликтные 

обязательства. Внедоговорные обязательства можно разделить на два типа: - обязательства вследствие причинения 

вреда (деликтные обязательства). Эти обязательства, наряду с договорными, занимают центральное место в системе 

гражданско-правовых обязательств. В деликтных обязательствах ответственность лица, причинившего вред, 

составляет его содержание; - обязательства в результате необоснованного обогащения, приобретения или владения 

имуществом другого лица без законных оснований. Обязательство  вследствие причинения вреда является 

разновидностью внедоговорных обязательств и состоит из отдельных подвидов (например, ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью гражданина или ответственность за причинение вреда имуществу и т. д.). 

Ключевые слова: деликатные обязательства, договорные обязательства, внедоговорные обязательства, 

функции деликатные обязательства 

 

CONCEPT, NATURE, CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF DELICATE OBLIGATIONS 

This article analyzes one of the non-contractual obligation`s type in civil law, tort obligations. Non-contractual 

liabilities can be divided into two types: - liabilities as a result of damage (tort obligations). These obligations, along with 

contractual obligations, occupy a central place in the system of civil law obligations. In tort obligations the liability of the 

person who has caused the harm constitutes its content; - obligations as a result of unreasonable possession, acquisition or 

possession of another person's property without legal basis. Liability for harm is a type of non-contractual obligation and 

consists of separate subtypes (for example, liability for harm to life and health of a citizen, or liability for harm to property, 

etc.). 

Keywords: tortious obligations, contractual obligations non-contractual obligations, functions of tortious obligations 
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ТАЪРИХИ ТАЊАВВУЛИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Ёруддин Шерзод 

 
Њамон тавре ки љомеаи байналмилалї аз даврони бостон тањаввулот ва таѓйироти 

ќобили таваљљуњ ёфта, њуќуќи байналмилалї низ, ки худ њоким бар ин љомеа аст, 
дигаргунињои шигарфе пайдо намудааст. Бадењист, ки баррасии комили ин дигаргунињо ва 
тањаввулот моро бо низоми њуќуќи байналмилалї бештар ошно хоњад намуд. Њуќуќи 
байналмилалї, ки беш аз соири риштањои дигари њуќуќї ба он дахл дорад, ба таърих 
вобаста аст, зеро њуќуќи байналмилалї асосан як низоми устувор бар тањаввул аст. 
Донишмандон ва уламои њуќуќи байналмилалї бо таваљљуњ ба аќоиди шахсї таърихи 
тањаввули њуќуќи байналмилалиро ба даврањои гуногун таќсим кардаанд. Инак, бо 
дарназар гирифтани таќсимбандии онњо ме тавон таърихи тањаввули њуќуќи 
байналмилалиро ба даврњои зерин табаќабандї кард [1 cањ 28]: 

Давраи аввал: давраи бостон; 
Давраи дуюм: ќуруни вусто; 
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Давраи сеюм: асри љадид; 
Давраи чањорум: аз Кунгураи Вена то конфронсњои Сулњи Гаага. 
Давраи панљум: аз конфронсњои Сулњи Гаага то поёни љанги дуюми љањон. 
Давраи шашум: аз таъсиси Созмони Милали Муттањид то кунун. 
Давраи бостон: Машриќзамин аз замоне ки таърихи мустанад дар даст аст, яъне аз 

чањор њазор соли пеш аз м. дурнамое аз њуќуќи байналмилалї дида мешавад. Аввалин 

талеҳаро (пайдоиш) метавон дар сангнавиштае ба забони сумарӣ ёфт, ки марбут ба њудуди 
3100 сол пеш аз м. аст, ва дар дањаи аввали ќарни бистум кашф шудааст. Дар ин катибаи 

сангї аввалин «тавофуқномаи байналмилалї» на ба мафњуми имрўзї мулоњиза мегардад, 
ки миёни Инотум фармонравои фотењи сарзамини Логош дар Байнаннањрайн аз як сў ва 
намояндагони мардуми Уммон яке аз шањрњои дигари мустаќили Байнаннањрайн, аз сўи 

дигар, аҳд баста шудааст, ба мўљиби ин муоњида адами таљовуз ба нуќоти марзии якдигар 
эълом шудааст. Иттилооте, ки то имрўз ба даст омада, нишон медињад, ки миёни муоњидаи 
Логош-Уммон ва муоњидаи дуюмї, ки мустанади он мављуд аст, як давраи њазорсола 
фосила афтодааст. Аз ду њазорсолаи дуюми п. а. м. мутуни бисёре аз муоњидот боќї монда, 
ки мутаањњидини аксари онњо њукмронњои мисрї ё хеттїтњо будаанд. Бобул ва Ошур низ, 
монанди мисрињо аз ин назар муќаддаманд, дар муоњидоти мазкур аз сулњ, равобити 
тарафайн ва нуќоти марзии онњо сухан ба миён омадааст [2 сањ 103]. Аз миёни муоњидоти 
мањфузмондаи њазораи дуюми пеш аз м. муњимтар аз њама муоњидаи сулњ ва иттњод байни 
Ромсесси II мисрї ва Њотусили II Хет аст, ки дар соли 1278 п. а. м. мунъаќид гардидааст.Дар 
ин муоњидаи тарафайн мутаањњид шуданд, ки алайњи душманони дохилї ба якдигар ёрї 
расонанд ва ба душманоне, ки паноњанда шудаанд, дар кишвари якдигар бояд он идда 
ашхос дубора мустар нашаванд. Юнониён тайи њазораи аввали п. а. м. ба сањнаи таърих 
ворид шуданд ва бо суръати шигифтангез ва бемонанд фарњангеро дар замони андак асос 
гузоштанд, ки мартаба ва маќоми воло касб карданд, ки сармашќи наслњои оянда гардид. 
Ањамияти Юнони бостон дар тањаввули њуќуќи байналмилалї аз љињати тавсеаи равобити 
миёни давлат ва шањрњои мустаќили он кишвар, монанди Троя ва Спарта аст. Шањрњое, ки 
њар як давлат ё њукумати хос ва мустаќил доштанд ва муоњидот миёни ин давлатњо ва 
шањрњои Юнон мунъаќид шуд, ки муњимтарин муќаррароте, ки ношї аз муоњидоти фавќ 
мебошад ва таваљљуњи љањониёнро барангехт ва њануз њам аз ќавоиди байналмилалї мањсуб 
мешавад, ки иборат аз: 

1. Шиносоии њаќќи озодии шахсї ва нигоҳ доштан аз дорої барои атбои давлати шањри 
мутаоњид. 

2. Таъсиси нињоди намояндагї ё сарпарастї, ки таќрибан њамон консулии имрўзї аст. 
3. Доварї. 
4. Таъсиси иттињодияњои сиёсии мавсум ба омфикскнї. 
5. Масунияти сафирон. 
6. Њурмат, яъне эњтиром ба бетарафии баъзе аз маконњо. 
7. Тањкими ањдномањои сулњ бо адои савганд. 
8. Эњтиром ба љасадњои кушташудагон дар љанг. 
9. Шиносоии њаќќи паноњандагї. 

Ин њамаи муќаррарот марбут ба давлати шањрњои Юнон буд, лекин ба таври 
ѓайримусатќим наќши барозандае дар тањаввул ва такомули њуќуќи байналмилалї ифо 
намуд [5 сањ 91-111]. 

Асри румињо: Румињо низ њуќуќи байналмилалиро ба дидаи мазњабї менагиристанд. 
Аз ин рў буд, ки аз авоили давраи императорон иддае аз рўњониёни мавсум ба Фисёлро 
(созмони равобити хориљиро) поягузорї намуданд. Вазифаи онон ин буд, ки маросим ва 
ташрифоти мазњабии марбут ба муоњидот ва соири умури байналмилалї аз ќабили умури 
сафорат баргардонидани муљриминро анљом дињанд. Дар миёни муоњидот, ки Рум дар 
давраи љумњурї бо соири миллатњо мунъаќид намуд, муоњидоти мунъаќидаи бо Карфаген 
дар солњои 509-306-279 п. а. м. аз ањамияти хосе бархурдоранд. Пас аз он ки љумњурии Рум 
табдил ба императорї гашт, аѓлаби миллатњоро тањти султаи худ даровард ва дигар хударо 
ниёзманди мисоќњои байналмилалї намедонист. Асри румї аз соли 30 п. аз. м. то соли 180 
пас аз милод фаќат масунияти сафиронро пазируфта буд. 
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Ќуруни вусто: Дар авохири ќарни чањоруми соли 395 императории азими Рум дарњам 
шикаст ва вањдати худро аз даст дод ва ба Руми шарќї ва Руми ѓарбї таќсим шуд. Дар пайи 

тањољуми барбарњо ба соли 476 Руми ѓарбї пош хӯрд ва дар он љо як теъдод њукуматњои 
сиёсии нопойдор ба номи мустамлика дар Аврупо ба вуљуд омад, ки бо њамдигар ба љанг ва 
ситез буднд. Дар остонаи ќарни нўњум Франк Шарл императории Руми ѓарбиро ба суди хеш 
эњё намуд. Ин вањдати дубораеро нишон медињад, боз њам дере давом накард ва 
императории Руми ѓарбї дар соли 843 ба се бахш таќсим гардид. Бо шикасти императории 
Рум ва таќсими он масењият тавонист, ба тадариљ љойгоњи вижае дар муносиботи иќтисодї, 
сиёсї-иљтимої ва байналмилалии кишварњои аврупоиро ба худ ихтисос дињад. Ба вижа 
наќши калисои католикї рўз ба рўз афзоиш ёфт, то ба он љое ки даврони муайяне аз ќуруни 
вусторо даврони пирўзии масењият меноманд. Бо густариши масењият дар Аврупо нањзати 
мазњабии љадиде ба номи Ислом дар авохири ќарни шашуми милодї дар шарќ зоњир гашт 
ва ба суръат густариш ёфт. Дар чандин ќарни баъдї масењён дар муќобили мусалмонон 
љангњои хунини маъруф ба љангњои салибиро ба роњ андохтанд, ки ин љангњо њудуди ду ќарн 
идома дошт. Њамин пирўзии масењият, зуњури ислом ва љангњои салибї дар ќуруни вусто 
дар тањаввули њуќуќи байналмилалї таъсиргузор буд [4 сањ 31-38]. 

Асри љадид: Асри ренессанс ва муоњидот ва Вестфилия бо пайдоиши асри ренессанс 
чорчўбаи ќуруни вусто фурў рехт ва императории муќаддаси Олмон бар асари фишори 
кишварњои љадид аз њам фурў рехт. Кашфи ќораи Амрико, ба тадариљ дар солњои баъд 
марказияти Аврупоро аз байн бурда, равобити байналмилалиро дигаргун сохт ва сиёсати 
љанбаи љањониро ба худ гирифт. Дар ќарни шонздањум њокимият мафњуми љадиди хатарнок 
ва ќударти номањдудро пайдо кард, ки мазмуни он худмухтори кишварњо буд. Дар натиљаи 
ин роњи фалаљ кардани пешрафтњои њуќуќи милал дар равобити байналмилалї маъмул 
гардид. 

Аз кунгураи Вена то конфронсњои сулњи Гаага: Пас аз шикасти Напалеон ва пирўзии 
нињої ва инъиќоди сулњ барои баррасии натоиљи љанг ва таъйини сарнавишти Аврупо 
конгрессе дар Вена ташкил шуд, ки љаласоти он аз 18 ноябри 1814 то 9 июни соли 1415 тўл 
кашид ва мунљар ба инъиќоди ањдномањои Вена гардид. Дар ин Конгресс намояндагони 
кишварњои бузурги аврупої монанди Австрия, Англия, Пруссия, Россия ва низ 
намояндањгони кишварњои Фаронса, Португалия ва Шветсия, ки ањдномаи сулњро имзо 
карда буданд ва њамчунин акасри кишварњои дигари аврупої ширкат доштанд. Бинобар 
тасмимоти Конгресси Вена хонадонњои собиќи салтанатии кишварњои аврупої муљаддадан 
ба тољ ва тахти салтанати худ бозгаштанд, хонадони Бонапарт сарнагун ва табъид гардид. 
Фаронса ба сарњадоти собиќи худ дар соли 1792 мвњдуд шуд, Белгия замимаи Њолланд 
гардид, бетарафии Швейтсария эълом шуд ва таѓйироти васеи дигаре низ дар наќшаи 

Аврупо падид омад. Саранљом, Англия ба ќисмати аъзами мустамликоҳои хориљї даст 
пайдо намуд [3 сањ 70-76]. 

Аз конфронсњои сулњи Гаага то поёни љанги љањонии дуюм: Аввалин конфронси Гаага 
дар 18 майи соли 1899 бинобар пешнињоди Николайи II, императори Россия дар шањри 
Гаагаи Њолланд ташкил гардид. Њадафи конфронс дар оѓоз њифзи сулњ буд, ба ин манзур 
Россия пешнињод намуд, то тавлиди ба кор бурдани аслињоти љангї ва таарруз ба таври 
озмоишї мањдуд шавад, то дар натиљаи он сулњи љањонї ва њамгонї барќарор гардад. Дар 
ин конфронс фаќат 26 кишвар, шомили бист кишвари аврупої, ду кишвари амрикої: 
Иёлоти Муттањидаи Амрико ва Мексика) ва чањор кишвари осиёї, (Эрон, Чин, Љопон, 
Тайланд) иштирок доштанд. Аввалан, ин конфронс љанбаи сиёсї дошт, баъдан, љанбаи 
њуќуќї ба худ гирифт ва рўи се маслањаи асосї тавофуќ сурат гирифт: 
1. Таъсиси девони доимии доварї ба унвони марљаи салоњиятдор барои љилавгирї аз љанг 

дар роњи иќдомоти ислоњотї миёнљигарї ва доварї. 
2. Тањия ва танзими ќавонин ва урфњои љанги заминї. 
3. Шумули ањдномаи 1865 Женева ба љанги дарёї. 

Дуюмин конфронси Гаага бинобар даъвати императории Россия аз 5 июни 1907 дар 
шањри Гаага бо ширкати 44 кишвари љањон ташкил шуд ва то18 октбри соли 1907 идома 
дошт. Аввалин вижагиии ин конфронс он буд, ки иддаи касире аз кишварњои љањон дар он 
љо ба баъзеи муъоњидоти байналмилалї, ки дар собиќ мунъаќид шуда буд, мулњаќ 
гардидаанд. Аз љумла, конгресси Порис 1856 рољеъ ба тањрими роњзании дарёї масунияти 
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амволи атбои душман, ки бо киштињо ба тарафе њамл мешавад. Њамчунин, ањдномаи1864 
Женева дар ин конфронс илова бар такмили корњои конфронси аввал, сездањ муоњидаи 
љадиди марбут ба њуќуќи љангї ва бетарафиро ба имзо расонида ва дар танзими ин ќавоид 
ва соири умур дар ин конфронс як рўњи озодихоњї ва башардўстие дар байни намояндагони 
кишварњо њукмфармо буд, ки ин конфронс дар таърихи равобити байналмилалї бесобиќа 
буд [1]. 

Љанги аввали љањонї ва таъсиси љомеаи милал: Баррасии илали вуќўи љанги љањонї ва 
шарњи љузъиёти он ба њуќуќи байналмилалї ва бањси тањаввули таърихии он иртиботи 
чандоне надорад, танњо асароти љанг дар муќаррароти байналмилалї ва тањаввули он 
мавриди назар аст. Љанги аввали љањонї љанги таќрибан љањонї ва оламгир буд ва он чи 
дар ибтидо мусаллам аст, ин аст, ки ин љанг тањаввул ва такомули њуќуќи байналмилалиро 
муддати замоне ба таъхир андохт ва бо наќзи бетарафии кишварњое чун Белгия, 
Люксембург ва Эрон яке аз усули њуќуќи байналмилалї ба таври комил наќз гардид. Пас аз 
хотимаи љанг барои чораљўї ва иттихози тасмим дар бораи масоили бешуморе, ки ношї аз 
љанг буд, конфронси сулњ дар моњи июни соли 1919 бо ширкати фотењон дар Париж ташкил 
ёфт. Вазифаи ин конфронс ба маротиб сангинтар ва боањамияттар аз конгреси Вена буд. 
Ањдномаи сулњ дар конфронси сулњи Париж пас аз шаш моњи музокира ва табодули назар, 
панљ муоњида бо кишварњои маѓлуб имзо шуд: 

1. Ањднома ва расої бо Олмон (28 июни соли 1919) 
2. Ањдномаи сини Олмон бо Австрия (1 сентябри соли 1919) 
3. Ањдномаи нав бо Булѓористон (28 ноябри соли 1919) 

4. Ањдномаи қудратҳои иттифоқӣ бо Маљористон (4 июни соли 1919) 
5. Ањдномаи Севр бо усмонї (10 августи соли 1920) 
Ба муљиби ањдномањои ёдшудаи боло, ки маъруф ба «Ањдномањои сулњ» аст, 

таѓйироти сарзамини муњимме дар Аврупо ба амал омад. Кишварњои Полша ва 
Чехославакия, Финландия, Югославия, Литвия, Латвия ва Эстония эљод гардиданд ва 
бетарафии Белгия ва Люксембург низ барои њамеша лаѓв шуд. 

Эъломияи Вилсон: Њадафи нињоии ањдномањои сулњ таъмини сулњи љањон буд ва 
Вилсон раисљумњури ваќти Иёлоти Муттањидаи Амрико танњо касе буд, ки бо афкор ва 
аќоиди худ љањонёнро ба ин њадаф наздик сохт. Вай дар 8 июни соли 1918 пешнињоди сулњи 
хешро дар мавриди чигунагии таъмин ва истиќрори сулњ дар љањон дар чањордањ мода 
пешинињод намуд, ки ба таври умум иборатанд аз (озодии комили дарёнавардї дар куллияи 
дарёњо ба истиснои дарёи сарзаминї ё соњилї; даъови мустаъмирот ба таври бетарафона 
њаллу фасл шавад; тањлияи кулияи арози Россия; тањлияи комили хоки Белгия, хоки 
Фаронса: барои ќисматњои туркнишини императории усмонї бояд њокимият ва амният 
таъмин шавад. Мебоист, бар асоси муоњидоти расмї ва ба мнзури фароњам кардани 
тазминоти мутаќобили сиёсї ва арзї барои куллияи кишварњо њам аз бузург ё кўчак як 
љомеаи умумии милал ташкил шавад. Муњимтарин асари мусбати ањдномањои сулњи 
ромиро метавон таъсиси љомеаи милал донист. Аввалин бор поп Бенуаи понздањум дар 
паёми августи соли 1917 назарияи ташкили љомеаи милалро эълом кард ва баъдан ба соли 
1918 Вилсон, реисљумњури њамонваќтаи Амрико эљоди чунин созмонеро пешнињод намуд, 
ки мавриди мувофиќати ширкаткунандагони конфронси Порис ќарор гирифт ва љомеаи 
милал шакл гирифт. Дар пањлуи љомеаи милал муоњидоти дигареро низ ба имзо 
расониданд, аз љумла, муоњидоти Локарно дар соли 1926 ба марњалаи иљро даромад. Тибќи 
ин муоњидот тарафайн мутаањњид шуданд, ки сиёсати мутаќобилаи адами таљовузро дар 
пеш гиранд ва ин паймонњо бо хуруљи Олмон аз љомеаи милал дар соли 1936 ва ишѓоли 
низоми минтаќа бетарафии Рейнланд њарими байни Фаронса ва Олмон тавассути он 
кишвар амалан ќудрати иљрои худро аз даст доданд, ё њам мисоќи Брайан Клуг дар 27 
августи соли 1928 ба кўшиши вазирони умури хориљаи Фаронса ва Амрико байни 
кишварњои Олмон, Амрико, Белгия, Фаронса, Англия, Италия, Љопон, Полша ва 
Чехесловакия мунъаќид шуд, ки имзокунандагони ин муоњида љангро ба унвони василаи 
таъќиби сиёсати миллї дар равобит бо якдигар тањрим карда ва мутаањњид шуданд, ки 
ихтилофоти худро танњо бо васоили мусолиматомез њаллу фасл намоянд [5]. Билохра, 
давлати Олмон, ки аз муќаррароти тањмилии мутаффиќони љанги аввал ба вижа аз тарафи 
Фаронса ба танг омада буд. Аз њамон рўзњои аввали поёни љанг дар садади талофї ва 
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интиќом баромад, то ин ки дар соли 1935 занљирњои Варсойро гусаст ва ба сурати ќудрати 
тањдидкунанда зоњир шуд, то ин ки бо шурўи љанги љањонии дуюм љомеаи милал аз байн 
рафт ва дар даврони љанги љањонии дуюм њам усул ва муќаррароти њуќуќи байналмилалї 
маънї ва мафњуми хешро то њудуди зиёде аз даст дод ва кишварњои бетараф ва бедифоъ 
мавриди таљовуз ва тааддї ќарор гирифтанд. Аз љумла, Эрон мавриди њамлаи мутаффиќин 
воќеъ шуд ва дар 25 августи соли 1941 ба бањонае, ки теъдоди атбои олмонї дар Эрон 
њастанд, тавассути ќувваи рўс ва англис ишѓол гардид. 

Аз таъсиси Созмони Милали Муттањид то кунун: Аз соли 1944 пас аз пирўзии ќатъї ва 
нињоии мутаффќин милали муттањид ба фикри таъсиси љомеаи милали љадид афтоданд, ки 
бењтар ва мањкаматар аз собиќ пайрезї шуда бошад, то љањон бори дигар шоњиди иттифоќи 
бади дигаре набошад. Дар њамин росто дар тобистони соли 1944 тарње ба Думбертан-Вокс 
ироа шуда ва дар 25 апрели соли 1945 дар Санфрансиско конфронси байналмилалї барои 
эљоди созмони љадиде ташкил гардид. Конфронси мазкур ба раѓми мушкилоти зиёде, ки аз 
назари дипломатї дошт, саранљом ба њадафњои худ ноил гардид ва дар 26 июни њамон сол 
асосномаи созмони љадид ба унвони Созмони Милали Муттањид ба тасвиби аксарияти 
кишварњои ширкаткунанда дар конфронс расид. Ин созмон рўз ба рўз тавсеа ёфт ва аъзои 
он ба гунаи ќобили мулоњиза афзоиш ёфт ва имрўз бидуни шак омили муњимме дар 
зиндагии байналмилалї василаи арзандаи ба самар расидани сулњи љањонї ба шумор 
меравад. Созмони Милали Муттањид муњимтарин мањалли мулоќоти кишварњои мухталиф 

ва гирдињамоии мутазод аст, барои поён бахшидан ба душманиҳо ва раќобтњо мушкилоти 
зиёде дар пеш дорад, вале бо ин њол тамоми саъйи худро бар он равона кардааст, то љомеаи 
байналмилалї муљаддадан аз њам пошида нашавад [2]. 
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 ТАЪРИХИ ТАЊАВВУЛИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Ин маќола аз таърихи тањаввули њуќуќи байналмилалї дар даврањои таърихии он бањс мекунад, ки 
шомили давраи бостон, ќуруни вусто ва асри љадид аст. Њуќуќи байналмилалї бо дарназардошти сайри 
таърихии он, гузашти замон ва чигунагии ин тањаввулу равобит ва риояи он дар гузашти замон ва ба чи шакл 
будани он дар маќолаи мазкур мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њамон тавре ки љомеаи байналмилалї аз 
даврони бостон тањаввулот ва таѓйироти ќобили таваљљуњ ёфта, њуќуќи байналмилалї низ, ки худ њоким бар 
ин љомеа аст, дигаргунињои шигарфе пайдо намудааст. Бадењист, ки баррасии комили ин дигаргунињо ва 
тањаввулот моро бо низоми њуќуќи байналмилалї бештар ошно хоњад намуд. Донишмандон ва уламои њуќуќи 
байналмилалї бо таваљљуњ ба аќоиди шахсї таърихи тањаввули њуќуќи байналмилалиро ба даврањои гуногун 
таќсим кардаанд. Бо дарназардошти таќсимбандии он муаллиф таърихи тањаввули њуќуќи байналмилалиро 
ба даврњои гуногун табаќабандї кардааст. 

Калидвожа: Њуќуќи байналмилалї, таърихи тањаввули њуќуќи байналмилалї, даврањои таърихии 
њуќуќи байналмилалї, Созмони Милали Муттањид. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В данной статье рассматривается история развития международного права в ее исторических периодах, к 

которым относятся Бостонский период, настоящее и новое столетие. В данной статье также рассматривается 

международное право, принимая во внимание его исторический путь с течением времени, его связи в прошлом и в 

настоящем. Кроме того, международное сообщество внесло значительные изменения в развитие и новые изменения 

с древних времен, и международное право само по себе является правом этого общества. Известно, что всестороннее 

рассмотрение этих изменений позволит в дальнейшем ознакомить нас с системой международного права. Ученые и 

исследователи международного права тесно разделили историю развития международного права на различные 

периоды. Учитывая его распространение, автор внес изменения в историю создания международного права на 

различные периоды. 

Ключевые слова: международное право, история возникновения международного права, исторические 

этапы развития международного права, Организация Объединенных Наций. 

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW 

This article examines the history of the development of international law in its historical periods, which include the 

Boston period, the present and the new century. This article also examines international law, taking into account its historical 
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path over time, its connections in the past and in the present. Moreover, the international community has made significant 

changes in development and new changes since ancient times, and international law itself is the law of this society. It is 

known that a comprehensive review of these changes will allow us to further familiarize ourselves with the system of 

international law. Scholars and researchers of international law have closely divided the history of the development of 

international law into different periods. Taking into account its spread, the author rervised the history of the creation of 

international law for various periods. 

Keywords: international law, history of the emergence of international law, historical stages of the development of 

international law, the United Nations 
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МАФЊУМ ВА ВАЗИФАЊОИ ЊУЌУЌИ ПАТЕНТЇ 

 
Зуњуров Р.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар назарияи њуќуќи моликияти зењнї, натиљањои њифзшавандаи фаъолияти зењниро 
бо падидањои алоњидаи он мавриди омўзиш ќарор медињанд. Дар робита ба ин, мафњуми 
њуќуќи моликияти зењнї нисбат ба падидањои он хислати умумиро дорад. Дар таърихи 
пайдоиши худ, њуќуќи моликияти зењнї њамчун њуќуќи моликияти адабї ва бадеї [4 сањ 26] 
(њуќуќи муаллифї), инчунин њуќуќи моликияти саноатї (њуќуќи патентї ва њуќуќ ба 
воситањои фардикунонї, ки ба он наздикї доранд) маълум буд. Дар замони муосир, њуќуќи 
моликияти зењнї њамчун зерсоњаи њуќуќи гражданї бо назардошти умумияти як ќатор 
объектњои он ва низоми сарчашмањои њуќуќии ба ин объектњо вобаста, ба чор падидаи 
нисбатан мустаќил тасниф карда шудааст: њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он, 
њуќуќи патентї (њуќуќи моликияти саноатї), њуќуќ ба воситањои фардикунонии 
иштирокчиёни муомилоти гражданї, мол, кору хизматрасонињо, њуќуќ ба объектњои 
ѓайрианъанавии моликияти зењнї. Бояд ќайд намуд, ки ба алоќамандї ва мављудияти як 
ќатор ќоидањои умумии ба ин падидањо хос нигоњ накарда, њар яке аз онњо хусусиятњо, 
вазифањо ва принсипњои худро доранд. Аз гуфтањои болозикр бар меояд, ки яке аз 
падидањои њуќуќи моликияти зењнї ин њуќуќи патентї (њуќуќи моликияти саноатї) 
мебошад.  Мафњуми «њуќуќи патентї» њамчун фарогирандаи баъзе объектњои моликияти 
саноатї, ки бо патент њифз карда мешаванд, барои назарияи муосири њуќуќи моликияти 
зењнї дар Љумњурии Тољикистон нав ба њисоб рафта, аммо дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон истифода нашудааст. Дар назарияи њуќуќи моликияти зењнї, њуќуќи патентї 
барои ифодаи се объект - ихтироъ, намунањои саноатї ва моделњои муфид, ки њифзи онњо 
тавассути як шакл, яъне бо роњи додани патент амалї гардонида мешавад, истифода 
мешавад. 

Патент ин њуљљати расмие мебошад, ки аз љониби Идораи патентии ЉТ додашуда, 
аввалият, муаллифї ва њуќуќи истисноии истифодабарї, ворид намудани ихтироъ, 
моделњои муфид ва намунањои саноатиро муайян мекунад [1]. Њарчанд ки дар м.1 ќонун дар 
бораи ихтироъ, ќонун дар бораи намунањои саноатї, объектњои зикршуда дар мафњуми 
«моликияти саноатї» истифода шудаанд, мафњуми мазкур њамаи объектњои моликияти 
саноатиро, ки дар сатњи санадњои њуќуќии байналмилалї эътироф шудаанд, фаро 
намегирад. Дар м. 1 Конвенсияи Париж оид ба њифзи моликияти саноатї аз 20 марти с. 1883, 
ба сифати объектњои моликияти саноатї ихтироот, моделњои муфид, намунањои саноатї, 
тамѓањои молї, тамѓањои хизматрасонї, номи фирмавї ва нишондоди истењсолї ё номи 
мањалли истењсоли мол, инчунин пешгирии раќобати бевиљдонона номбар шудаанд. Аз ин 
лињоз, истилоњи «њуќуќи патентї»-ро њамчун падидаи назариявии њуќуќи моликияти зењнї, 
ки дар таљрибаи аксари давлатњои љањон маъмул мебошад дар шароити Љумњурии 
Тољикистон шартан истифода намудан мумкин аст. Њуќуќи патентї ба маънои муосир яку 
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якбора пайдо нашуда, даврањои муайяни таърихии инкишофро гузаронидааст, ки се давраи 
асосиро људо намудан мумкин аст. 

Давраи аввал - давраи пешкаш намудани афзалият ба шахсони алоњида буд. Низоми 
мазкур дар асрњои XV-XVIII ташаккул ёфт. Давраи дуюм с. 1790-1883-ро дар бар гирифта, 
давраи ба миён омадани патентњои миллї ба шумор меравад. Дар ин давра њама гуна шахсе, 
ки ихтироъ кардааст, метавонист ба маќомоти муайян мурољиат намуда, дар асоси шартњои 
объективї соњиби патент гардад. Камбудии давраи мазкур дар он буд, ки ихтироот дар 
хориљи кишвар њифз карда намешуд. Давраи сеюм, давраи љањонигардонии њуќуќи патентї 
ба шумор меравад, ки аз с. 1883 оѓоз ёфта, то њозир идома дорад. Сабаби ин давра 
инкишофи савдои байналхалќї ва зарурати њифзи ихтироот дар хориљи кишвар буд. Дар 
ин давра як ќатор конвенсияњои байналмилалї ва минтаќавї ќабул гардиданд, ки аз љониби 
Љумњурии Тољикистон эътироф ва татбиќ шуда истодаанд. Давраи чоруми инкишофи 
падидаи њуќуќи патентиро ба соли 2018 замони эълон гардидани њадафи чоруми миллї 
њамчун саноатикунонии босуръати кишвар нисбат додан мумкин аст.  

Мављудияти патентњои миллї ба густариши мўътадили муносибатњои рўзафзуни 
љамъиятї, хусусан, савдои байналмилалї, мусоидат карда наметавонист, аз ин рў, низоми 
мазкур њамчун садди роњи савдои байналмилалї мањсуб мешуд. Мањз дар њамин шароит 
ихтироъкорон ва намояндагони корхонањои саноатии давлатњои аз лињози технология 
мутараќќї, ѓояи муњофизати байналмилалии ихтироотро эълон намуданд. Бояд тазаккур 
дод, ки консепсияи њифзи байналмилалии моликияти саноатї дар замони муосир асосї ба 
шумор рафта, тамоми давлатњои љањон онро пайравї мекунанд. 

Њуќуќи патентї ба ду маъно - объективї ва субъективї фањмида мешавад. Ба маънои 
объективї њуќуќи патентї гуфта маљмўи меъёрњои њуќуќиеро меноманд, ки муносибатњои 
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро вобаста ба эътирофи муаллифият ва њифзи 
ихтироот, намунањои саноатї ва моделњои муфид, муќаррар намудани низоми истифодаи 
онњо, њимояи њуќуќњои муаллиф ва дорандагони патент танзим менамояд. Ба маънои 
субъективї, њуќуќи патентї - ин маљмўи њуќуќи молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкии 
субъекти мушаххас мебошад, ки ба ихтироъ, намунањои саноатї ва моделњои муфид 
алокаманд аст. 

Ба мисли њуќуќи муаллифї, њуќуќи патентї низ бо њифзи неъматњои ѓайримоддї, ки 
мањсули эљодиёт мебошанд, иртибот дорад. Ихтироъи, моделњои муфид ва намунањои 
саноатї - натиљањои фаъолияти фикрї, њалли пурраи масъалањои техникї ё бадеї-
конструкторї мебошанд. Дар тафовут аз њуќуќи муаллифї, ки барои ба вуљуд омадан ва 
амалї сохтани он ба таври махсус ба расмият даровардани асар ё риояи ягон расмиятдарорї 
талаб карда намешавад. Њифзи њуќуќи патентї баќайдгирї ва расмиятгароии махсус ва 
мураккабро талаб мекунад. Ин падидањо бо мавзўи њифз низ фарќ мекунанд. Дар њуќуќи 
муаллифї шакли асар, чи шакли дохилї – тимсоли бадеї ва чи шакли зоњирї – забони асар, 
ки он аслияти асарро ифода карда, такрорнашаванда аст, њифз мешавад. Дар њуќуќи 
патентї бошад, мазмуни фаъолият ањамиятнок буда, аз љониби шахсони гуногун, новобаста 
аз якдигар офарида шуданашон мумкин аст. Манфиатњои љамъиятї низ дар њуќуќи патентї 
мадди назар набуда, мавриди њифз ќарор доранд [1 сањ 25]. Хусусиятњои хоси њуќуќи 
патентї дар принсипњои ин падида ифодаи худро ёфтааст. Ба сифати принсипњои падидаи 
мазкур эътирофи њуќуќи истисноии дорандаи патент барои истифодаи объекти патентшуда, 
риояи мувозинати манфиатњои дорандаи патент ва манфиатњои љамъият, њифзи танњо он 
дастовардњое, ки бо тартиби расмї объектњои патентпазир эътироф шудаанд, эътироф ва 
њифзи њатмии њуќуќу манфиатњои муаллифони объектњои њуќуќи патентиро номбар 
намудан мумкин аст. Эътирофи њуќуќи истисноии дорандаи патент барои истифодаи 
объекти патентшуда имконияти ба муомилоти молї ворид намудани навоварињои 
техникиро, танњо ба дорандаи патент таъмин менамояд. 

Риояи мувозинати манфиатњои дорандаи патент ва манфиатњои љамъият инъикоси 
худро дар ќоидаи мањдуд будани муњлати амали патент, муњим будани сањми муаллиф ба 
сатњи техника, истифодаи озод ва ё маљбурии объектњои патентшуда меёбад. Принсипи 
њифзнамої танњо он дастовардњое, ки бо тартиби расмї объектњои патентпазир эътироф 
шудаанд, дахл дорад. Дар асоси принсипи мазкур навоварињои техникии ба њамаи шартњои 
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патентпазирии ќонун љавобгуй, ки бо тартиби муайян ќайд нашудаанд, аз њифзи њуќуќї 
мањруманд. 

Эътироф ва њифзи њатмии њуќуќу манфиатњои муаллифони объектњои њуќуќи патентї 
дар як ќатор ќоидањои пешбининамудаи ќонунњои Љумњурии Тољикистон ифодаи худро 
меёбад. Пеш аз њама, ба муаллиф имконияти ба номи худ гирифтани патент дода мешавад. 
Агар мувофиќи ќонун њуќуќи гирифтани патент ба шахси дигар тааллуќ дошта бошад, 
њуќуќи муаллиф ба мукофотпулї кафолат дода мешавад. Њангоми пешнињоди дархост 
барои гирифтани патент аз љониби шахсе, ки муаллиф нест, чунин шахс бояд далеле манзур 
намояд, ки њуќуќи ўро барои пешнињоди дархост тасдиќ менамояд. Муаллифи навоварии 
техникї њуќуќњои шахсии ѓайриамволии бемўњлат ва бегонанашавандаро доро мегардад. 
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МАФЊУМ ВА ВАЗИФАЊОИ ЊУЌУЌИ ПАТЕНТЇ 
Дар ин маќола љанбаи назариявии мафњуми њуќуќи патентї, даврањои ташаккули ин падида, вазифањои 

он ва танзими ќонунгузории њуќуќи патентї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Њуќуќи патентї яке аз 
падидањои нав дар низоми падидањои њуќуќи моликияти зењнї ба шумор меравад. Ин падида фарогири 
объектњои моликияти саноатї, аз љумла ихтироъ, намунаи саноатї ва модели муфид мебошад. Дар Љумњурии 
Тољикистон объектњои падидаи мазкур тавассути ќонунњои алоњида мавриди танзим ќарор дода шудаанд. 

 Калидвожањо: моликияти зењнї, патент, њуќуќи патентї, моликияти саноатї 
 

ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА  

В статье рассматриваются теоретические аспекты патентного права, этапы его становления, его задачи и 

законное регулирование патентного права. Патентное право - одно из новых институтов в системе институтов право 

интеллектуальной собственности. Это институт распространяется на объекты промышленной собственности, 

включая изобретения, промышленные образцы и полезные модели. В Республике Таджикистан объекты данного 

института регулируются отдельными законами. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, патентное право, промышленная собственность 

 

CONCEPT AND OBJECTIVES OF PATENT LAW 

This article discusses the theoretical aspects of the concept of patent law, the stages of its formation, its functions and 

the regulation of patent law. Patent law is one of the new phenomena in the system of phenomena of intellectual property 

law. This phenomenon encompasses the objects of industrial property, including inventions, industrial designs and utility 

models. The objects of this phenomenon are regulated by separate laws in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: intellectual property, patent, patent law, industrial property 
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Амнияти озуќаворї дар заминаи санадњои меъёрии њуќуќї таъмин ва њифз карда 

мешавад. Асосњои њуќуќии таъмини амнияти озуќаворї дар санадњои њуќуќии 



214 
 

байналмилалї низ пешбинї мешаванд, чунки амнияти озуќаворї проблемаи љањонї 

мебошад. Дар аксарияти мафњумњои илмии амнияти озуќаворї. ки олимон пешкаш 

мекунанд, ба заминањои њуќуќии амнияти озуќаворї таваљљуњ зоњир мешавад. Чунончи, ба 

андешаи В.А. Власов, амнияти озуќаворї чун мафњуми сиёсї-њуќуќї таъмини манфиатњои 

озуќавории давлат, гурўњњои алоњидаи ањолї ва шањрвандро дар назар дошта, ба пешгирии 

тањдидњои озуќаворї тавассути амалї намудани сиёсати давлатии озуќаворї равона 

мешавад. Сиёсати давлатии озуќаворї, ба андешаи В.А. Власов, ќабули санадњои меъёрии 

њуќуќиро дар назар дорад. Ба андешаи Х.У. Белхароева, амнияти озуќаворї – ин њифзи 

манфиатњои њаётан муњими шахс, љомеа ва давлат дар соњаи озуќаворї аз тањдидњои дохилї 

ва хориљї мебошад. Ба аќидаи Х.У. Белхароева њифзи амнияти озуќаворї дар заминаи 

ќонунњо имконпазир мегардад.  

Дар мафњумњои илмии амнияти озуќаворї, ки дар робита бо амнияти озуќавории 

байналмилалї пешкаш мешаванд, асосњои байналмилалї-њуќуќии амнияти озуќаворї ба 

инобат гирифта мешаванд. Аксарияти олимони соња асосњои њуќуќии байналмилалии 

амнияти озуќавориро тањќиќ намуда, ба ин масъала бо назардошти ањамияти амнияти 

озуќавории љањонї ва наќши он дар њалли вазифањои њаётан муњимми љањонї (гуруснагї, 

ѓизои солим, саломатї, сифати зиндагї ва ѓайра) таваљљуњ зоњир мекунанд. Ба аќидаи 

профессор Шарофзода Р.Ш. амнияти озуќаворї – ин вазъи њифзшавандаи манфиатњои 

њаётан муњими шахс, љомеа ва давлат дар соњаи амалї гардидани амнияти озуќаворї 

мебошад, ки тавассути кафолати дастрасии воќеї ва иќтисодии озуќаи бехатари хушсифати 

аз лињози экологї тоза ва оби нўшокї таъмин карда мешавад. Дар мафњуми зикршуда вазъи 

њифзшавандаи манфиатњои њаётан муњими шахс, љомеа ва давлат чун асоси њуќуќии 

амнияти озуќаворї баромад мекунад. Бо маќсади таъмин ва њифзи амнияти озуќаворї, 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амнияти озуќаворї» 29 декабри соли 2010 ќабул 

шудааст. Дар Ќонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: 

— амнияти озуқаворӣ – вазъи иқтисодии давлат мебошад, ки аз ҳисоби истеҳсолоти 

дохилӣ бехатарии озуқавории кишвар таъмин гардида, дастёбии воқеӣ, ки барои ҳаёти 

солиму фаъол ва рушди демографии ҳамаи аҳолӣ зарур аст, кафолат дода мешавад; 

— таъмини амнияти озуқаворӣ – таҳия ва амалӣ намудани чорабиниҳои иқтисодӣ, 

ташкилӣ ва чорабиниҳои дигаре, ки асосан аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ бо озуқаи 

асосӣ дар сатҳи меъёрҳои муносиби илман асоснок барои қонеъ намудани талаботи аҳолӣ 

ва пешгирии бўҳронҳои озуқаворӣ равона шудаанд; 

— озуқаи асосӣ — озуқае, ки асоси вояи ғизоро ташкил дода, барои нигаҳдории 

саломатии инсон, таъмини фаъолияти ҳаётии ў заруранд; 

-меъёрҳои муносиби истеъмоли озуқа — меъёрҳои илман асосноки истеъмоли 

моддаҳои ғизоӣ ва нерў, ки талаботи ҳамаи шахсони солимро бо ғизо ва нерўи зарурӣ қонеъ 

менамоянд; 

-бўҳрони озуқаворӣ — вазъияте, ки таъмини аҳолӣ бо озуқаи асосӣ           тибқи 

меъёрҳои муносиби истеъмоли озуқа дар қаламрав ё қисми зиёди қаламрави давлат таҳти 

хатар қарор дошта, хатари мазкур танҳо бо истифодаи чораҳои танзими давлатӣ, дар 

мавриди зарурат бошад, бо иштироки ташкилотҳои байналмилалӣ бартараф карда 

мешавад; 

-истиқлолияти озуқаворӣ — шароити таъмини амнияти озуқавории давлат, ки дар 

сурати қатъ гардидани интиқоли озуқа аз беруни давлат бўҳрони озуқаворӣ ба амал 

намеояд; 

— сатҳи зарурии истеҳсоли озуқа — сатҳи истеҳсоли озуқа ва ашёи хоми асосии 

хўрокворӣ аз ҷониби истеҳсолкунандагони ватанӣ, ки дар асоси талаботи миёнаи 

сарикасии аҳолӣ ба озуқаи асосӣ, бо назардошти тақсимоти аҳолӣ аз рўи синну сол, ҷинс, 
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шароити меҳнат, иқлим, инчунин дигар хусусиятҳои вояи ғизо ва ҳаҷми ҳисобкардашудаи 

содироти амнияти озуқавории давлатро кафолат медиҳад; 

— дастёбии воқеии озуқа- интиқоли мунтазами озуқа ба ҷойҳои истеъмоли он дар 

ҳаҷме, ки барои қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ кифоя мебошад; 

— дастёбии иқтисодии озуқа- имконияти аз ҷониби аҳолӣ тибқи меъёрҳои муносиби 

истеъмоли озуқа харидорӣ намудани озуқа дар шароити мавҷудаи тариқи истеъмол, 

системаи нарх, сатҳи даромад, кўмакпулиҳои иҷтимоӣ ва имтиёзҳои ҷойдошта; 

-захираи маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хом ва озуқаи дар гардиш қарордошта- ҳаҷми 

махсуси маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хом ва озуқаи хоҷагиҳои кишоварзӣ, инчунин 

ташкилотҳои савдои яклухт, ки аз ҳисоби маблағи дохилӣ ё қарзӣ дастрас шуда, дар 

якҷоягӣ бо мақоми ваколатдори ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи таъмини амнияти озуқаворӣ 

бо мақсади мўътадилгардонии бозори озуқа истифода мешаванд. 

Тибќи м. 3 Ќонуни мазкур амният ва мустаќилияти озуќаворї тавассути чорањое 

таъмин карда мешаванд, ки аз тарафи маќомоти њокимияти давлатї бо маќсади кафолати 

дастрасии озуќа ба ањолї мутобиќи меъёрњои муносиби истеъмоли озуќа ва истењсоли 

ватанї амалї карда мешаванд. Дар моддаи мазкур самтњои зерини таъмини амният ва 

мустаќилияти озуќаворї пешбинї мешаванд: муќаррар намудани номгўи махсулоти асосии 

озуќа; таъмини дастрасии воќеї ва иќтисодии мањсулоти асосии озуќа; таъмини истењсоли 

ашёи кишоварзї ва озуќаи тайёр тибќи регламентњо, меъёрњо ва стандартњои техникї; 

таъмини воридоти бехатар тибќи талаботи регламентњо, стандартњо ва меъёрњои техникї; 

вусъати фаъолияти иќтисодии хориљї, аз он љумла мутобиќати байни воридот ва содирот; 

амалї намудани сиёсати аграрии самаранок; ташкили харидорї, дастрасонї ва таќсими 

ољилии озуќа дар њолатњои буњрони озуќаворї ё тањдиди он; мониторинги њолати бозори 

озуќа ва ашёи кишоварзї; инкишофи технологияњои иттилоотї-коммуникативї дар савдои 

озуќа ва ашёи кишоварзї.  Тибќи Ќонуни мазкур маќсади дастгирии давлатии амнияти 

озуќаворї - таъмини талаботи ањолии кишвар бо озуќаи асосї аз њисоби 

истењсолкунандагони ватании мањсулот, ашё ва озуќаи кишоварзї мањсуб мешавад. Дар м. 

5 Ќонуни мазкур чорањои зерини дастгирии давлатии амнияти озуќаворї дарљ гардидаанд: 

инкишофи тањкурсии моддї-теникии истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї бо 

дарназардошти фаъолияти самараноки объектњои мелиоративї ва обёрикунанда дар 

заминаи лизинги техника ва таљњизоти кишоварзї, таъмини молиявии барномањои таъмини 

илмии рушди соња, такмили механизмњои ташкилї ва иќтисодии фаъолияти ташкилотњои 

кишоварзї ва коркард оид ба тухмпарварї, нињолпарварї, селексияи растанї ва 

зотпарварї;  мусоидат ба истифодаи технологияњои пешќадами истењсол, коркард, 

нигоњдорї ва истифодаи оќилонаи озуќа; мусоидат ба ташкили иншоотњои замонавии 

савдои яклухт (марказњои таќсимкунї, бозорњо ва маљмаањои яклухти озуќа); ташаккули 

системаи самараноки аз истењсолкунанда ба истеъмолкунандаи нињої расидани мањсулот, 

ашёи хоми кишоварзї, озуќа; рушди инфрасохтори наќлиёти анборњои савдои яклухти 

озуќа; дастгирии илмии мониторинги амнияти озуќаворї ва амалї намудани чорабинињои 

дигаре, ки тибќи ќонунгузори пешбинї мешаванд. Тибќи м. 16 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи амнияти озуќаворї» амнияти озуќаворї таъмин карда мешавад, 

агар: 

- истењсоли солонаи озуќаи асосї на камтар аз 80 фоизи талаботи солонаи ањолиро ба 

намудњои озуќа ташкил дињад; 

- сифат, ѓизонокї ва бехатарии озуќаи ба бозори давлат баровардашуда тибќи 

ќнунгузорї ба регламентњои техникї ва талаботи меъёрї љавобгў бошанд; 

- дар бозори истеъмоли давлат барои таъмини кафолатноки ањолии кишвар бо 

озуќаворї дар њаљми на камтар аз миќдори тавсияшавандаи истеъмол мављуд бошад. 

Амнияти озуќаврї љузъи амнияти миллї мебошад. Тибќи Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи амният», амнияти озуќаворї – ин вазъи иќтисодї мебошад, ки дар 
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он аз њисоби истењсоли дохилї амнияти озуќавории мамлакат таъмин карда мешавад, 

дастёбии воќеии озуќаи кофї барои њаёти фаъол ва солим, афзоиши демографии ањолї 

кафолат дода мешавад. Бехатарии мањсулоти озуќа мутобиќати љараёни истењсол, интиќол, 

фурўши онро дар назар дорад. Мафњуми умумии «бехатарии мањсулот» дар Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи меъёрикунонии техникї» пешбинї мешавад. Њуќуќњои 

истеъмолкунандагон ба иттилоот оид ба мањсулот (ашё), истењсолкунадагони он, бехатарии 

он, интихоби озоди намудњои мањсулот, ба сифати он, мурољиат ба суд, таъсиси 

иттињодияњои љамъиятии истеъмолкунандагон дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи њуќуќњои истеъмолкунандагон» пешбинї мешаванд. Барномаи давлатии амнияти 

озуќавории Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 бо Ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон аз 2 феврали соли 2009 дар заминаи Стратегияи миллии рушди 

Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 ва Стратегияи паст намудани сатњи 

камбизоатї барои солњои 2007-2009 ќабул шуда буд. Бо дарназардошти ќабули Стратегияи 

миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 зарурати ќабули Барномаи 

нави амнияти озуќаворї ба миён омад. Бар замми ин, дар Паёми Президенти Љумњурии 

Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 22 декабри соли 

2017 зарурати тањияи Барномаи нави амнияти озуќаворї таъкид гардид. Барномаи амнияти 

озуќаворї бояд дар заминаи Стратегияи рушди миллии Љумњурии Тољикистон (СМРЉТ) 

барои давраи то соли 2030 тањия карда шавад. Дар СМРЉТ таъмини дастрасї ба мањсулоти 

озуќаи бехатар, бењтар намудани таъминоти об, санитария и таркиби озуќа њамчун самтњои 

муњими фаъолияти маќомоти давлатї эълон карда шудаанд.  Дар СМРЉТ маќсадњои 

зерини стратегии рушди љомеа барои 15 соли наздик пешбинї мешаванд: таъмини 

истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ; рањої аз бунбасти 

коммуникатсионї ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитї; таъмини амнияти 

озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат. 

Тибќи СМРЉТ таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба истеъмоли ѓизои 

босифат тавассути тадбирњои зерин ба даст меояд:  

- пешбурди ислоњоти аграрї ва обтаъминкунии он;  

- таъмини дастрасии иќтисодї ва љисмонї ба озуќаворї дар пояи рушди устувори 

бахшии агросаноатї;  

- диверсификатсияи истењсолоти кишоварзї, љорї намудани навоварињо бо 

дарназардошти таъсири камтарин ба муњити зист ва сифати заминњо, тањияи чорабинињо 

оид ба иваз намудани моддањои кимиёвии хатарнок ба алтернативии хатараш камтар, 

баланд бардоштани љолибияти соња, бахусус хољагињои дењќонї аз њисоби ташаккул ва 

такмили занљирањои арзиши иловашуда;  

− баланд бардоштани дастрасї ба тухмињои баландсифат ва нурињо дар бозори 
ватанї, афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї тавассути њавасмандгардонии истифодаи 
усул ва технологияњои нави кишоварзї;  

− ташкили низоми самараноки идоракунии хавфњо ва мониторинги амнияти 
озуќаворї ва ѓизои комил (дастгирии истењсолот ва воридоти мањсулоти њаётан муњими 
озуќаворї, ташкили низоми мониторинги ѓизохўрї, огоњкунии бармањал, захирањо); 

− фаъолияти устувори низоми нигањдорї, истифодаи инфрасохтори обёрї ва зањбуру 

зањкашї ба сифати замина барои фаъолияти устувори заминҳои обёришаванда ва таъмини 
амнияти озуќаворї, шуѓли ањолї ва паст кардани сатњи камбизоатї дар дењот; 

− барќарорсозии низоми обёрї ва зањбуру зањкашњо, бењтар намудани дастрасии об 
ба заминњои обёришаванда, бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо аз шўршавї ва 
ботлоќзоршавї; 

− такомули таъмини механизмњои иќтисодї барои пўшонидани харољоти нигањдорї 
ва истифодабарии инфрасохтори обёрї ва зањбуру зањкашњо, такмил додани низоми 
субсидияи давлатї барои пардохти истифодаи неруи барќи обёрии заминњои кишоварзї ба 
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воситаи пойгоњњои обкашї, кам кардани таъсири манфии сиёсати тарифии њаќќи хизмати 
соњаи обёрї ва баландбардории самаранокии соња; 

− инкишоф додани бозори мањсулоти кишоварзї ва аз байн бурдани мушкилоти 
дастрасии бозор барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї; 

− њалли масъалањои тањвили инфрасохтори обёрикунї ва зањбуру зањкашњои 
мављудаи дохили хољагї ба ассотсиатсияњои  истифодабарандагони об (АИО)  ва тањкими 
дастгирии давлатї барои рушди устувор ва фаъолияти онњо; 

− љорї намудани низоми самараноки њавасмандкунии давлатї барои аз худ намудани 
заминњои нав ва ба гардиши кишоварзї баргардондани заминњои шўршуда, ботлоќзор ва  
партов. 

Дар Љумњурии Тољикистон њамчунин дигар њуљљатњои барномавї дар соњаи таъмини 

амнияти озуќаворї ќабул шудаанд. Чунончи, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 

аз 1 августи соли 2012 Барномаи ислоњоти соњаи кишоварзї барои солњои 2012-2020 ќабул 

шудааст. Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли 2012 Барномаи 

давлатии амалї намудани Консепцси дурнамои рушди ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон дар соњаи аграрї ва њифзи муњити зист барои солњои 2012-2015 ва Наќшаи 

чорабинињо оид ба амалї намудани он тасдиќ шудааст. Амнияти озуќаворї њамчунин 

таъмини ањолиро бо оби тоза дар назар дорад. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 

Рањмон бо як ќатор ташаббусњои муфид дар бахши истифодаи оќилонаи об ва таъмини 

ањолї бо оби тоза аз минбари СММ ва дигар ташкилотњои бонуфузи байналмилаливу 

минтаќавї баромад намудаанд. Аз љумла бо ташаббуси Сарвари давлати Тољикистон СММ 

соли 2003-ро «соли байналмилалии оби тоза», солњои 2005-2015-ро дањсолаи «Об барои 

њаёт», соли 2013-ро «соли байналмилаии њамкорї дар соњаи об», солњои 2018-2028-ро 

дањсолаи «Об барои рушди устувор» эълон мекунад. Дањсолаи «Об барои рушди устувор» 

бо ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, ки аввал дар Форуми 

њафтуми байналмилалии об (Кореяи Љанубї, 12-17 апрели соли 2015) изњор гардида, сипас, 

моњи декабри соли 2016 аз тарафи СММ дастгирї меёбад, эълон карда мешавад. Амали 

дањсолаи «Об барои рушди устувор» 22 марти соли 2018 дар Рўзи байналмилалии захирањои 

об оѓоз мегардад. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар љаласаи 72-ми 

Маљмааи Умумии СММ 20 сентябри соли 2017 бо ташаббусњои нав оид ба таъсиси маркази 

махсуси њамоњангсозии фаъолият дар соњаи амалї намудани дањсолаи «Об барои рушди 

устувор», баргузории Конференсияи байналмилалии об дар соли 2018 дар ш. Душанбе 

баромад мекунанд.  

Дар маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки 29 декабри соли 2017 баргузор гардид, 
Кумитаи амнияти озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис гардид. 
Њамчунин дар заминаи сохторњои Вазорати тандурусї ва њифзи иљтимої Хадамоти 
давлатии назорат дар соњаи тандурустї ва њифзи иљтимої таъсис гардид. Маќомоти 
зикршуда бо маќсади таъмини амнияти озуќаворї, њифзи саломатии ањолї ва бозори 
дохилї аз мањсулоти бесифат таъсис дода шудаанд.  
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ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ 

Дар маќолаи мазкур ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи таъмини амнияти озуќаворї, 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки бо маќсади таъмин ва њифзи амнияти озуќаворї ќабул 
ва амалї шуда истодаанд, тањќиќ карда мешаванд. Таваљљуњи асосї ба тањлили механизми таъмини амнияти 
озуќаворї, ки унсурњои асосии он дар ќонунгузорї муайян карда шудаанд, дода мешавад. 

Калидвожањо: амнияти озуќаворї, озуқаи асосӣ, бўҳрони озуқаворӣ, истиқлолияти озуқаворӣ, 

дастёбии воқеии озуқа, дастёбии иқтисодии озуқа.  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье «Законодательство Республики Таджикистан в области продовольственной безопасности» 

рассматриваются нормативные правовые акты Республики Таджикистан, которые принимаются и 

реализуются в целях обеспечения и защиты продовольственной безопасности. Особое внимание уделяется 

анализу механизма продовольственной безопасности, основные элементы которого определены 

законодательством.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, основные продукты питания, продовольственный 

кризис, продовольственная независимость, реальный доступ к продовольствию, доступ к продовольственной 

экономике. 

 

LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FIELD OF FOOD SECURITY 

The article "Legislation of the Republic of Tajikistan in the field of food security" examines the normative legal 

acts of the Republic of Tajikistan, which are adopted and implemented in order to ensure and protect food security. 

Special attention is paid to the analysis of the mechanism of food security, the main elements of which are defined by 

the legislation. 

Keywords: food security, basic food products, food crisis, food independence, real access to food, access to the 

food economy. 
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ҶАНБАИ ОБЪЕКТИВИИ СОХТОРИ ТАРКИБИ ҶИНОЯТИ ДАР ХАТАР 
МОНОНДАН 

 
Зиёев Ш.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ҳар як ҷиноят ба объекти мушаххас зарар мерасонад ё таҳдиди расонидани чунин 

зарарро ба вуҷуд меорад. Ҷониби объективии сохтори ҷиноятӣ дар шакли амал ё беамалӣ 

муайян карда мешавад. Н.И.Загородников қайд кард, ки ҳама гуна амалҳо дар худ ҷиноят 

буда наметавонанд. Чунон ки метавон баррасӣ кард, агар онҳо ба объекти бо қонуни 

ҷиноятӣ ҳифзшаванда ҷинояти сӯиқасдӣ кунанд. Танҳо дар ин ҳолат, амалҳои одамон, дар 

кадом шакле, ки онҳо ифода карда шаванд, хусусияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок пайдо 

мекунанд. Аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, санад ду нуқтаро дар бар мегирад: санад ҳамчун рафтори 
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фаъол ба объект ва дастнорасӣ - иҷро накардани чунин амалҳое, ки шахс вазифадор буд 

ҷиҳати пешгирии зарар ба ашё амал кунад. Кирдор рафторест, ки ба таъсир расонидан ба 

унсурҳои объекти ҷиноят равона карда шудааст. Дар натиҷаи чунин рафторе, ки қонуни 

ҷиноятӣ манъ кардааст, зарар ба ашё рух медиҳад. Рафтори талабшуда ё манъшуда худ аз 

худ вуҷуд надорад, балки барои амалӣ кардани имконияти иҷтимоии ба он муқобил, ки 

ҷинояти сӯиқасдӣ ба он равона карда шудааст. Ҳангоми зери хатар мондан, чунин 

имконияти иҷтимоӣ ҳуқуқи инсон ба амнияти ҳаёт ва саломатӣ мебошад. Вайрон кардани 

ин ҳуқуқ тавассути бефаъолиятӣ - иҷро накардани ӯҳдадориҳои ба зиммаи шахс 

гузошташуда оид ба таъмини бехатарии ҳаёт ё саломатии шахси дигар рух медиҳад[1]. 

Муҳаққиқон, ки масъалаи бефаъолиятиро баррасӣ карда, қайд карданд, ки ин яке аз 

масъалаҳои мураккабтарин ва баҳсталаби қонуни ҷиноятӣ мебошад. Ҳамин тавр, 
М.И.Ковалев тарафи объективии кирдорро тавсиф карда, навиштааст, ки дар сурати 

набудани амал, субъект худро дар берун нишон намедиҳад. Тибқи гуфтаи Г.В.Тимейко, 

қувваҳои табиие, ки ба бадани инсон тааллуқ доранд, дар ҳолати оромии ҷисмонӣ қарор 

доранд. A. A. Тер-Акопов чунин мешуморад, ки бефаъолиятӣ маънои худдорӣ аз амали 

зарурии иҷтимоиро дорад, ки аз ҷониби шахс вобаста ба иҷрои нақши муайян дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ интизор мешуд. П.И.Орлов дар робита бо тарк кардани хатар, бефаъолиятиро 

иҷро накардани амали зарурӣ барои таъмини амнияти ҷабрдида мефаҳмад. Ин таъриф 
тафсири хеле васеъро дар назар дорад. 

Аз нуқтаи назари этимология бефаъолиятӣ маънои набудани фаъолият ва энергияи 

мувофиқро дорад. Дар робита ба рафтори инсон, ин дар он ифода меёбад, ки агар бадан 

беҳаракат бошад, пас амал нест, аммо беамалӣ вуҷуд дорад. Дар қонуни ҷиноятӣ мафҳуми 

беамалӣ бо мундариҷаи махсусе пур карда шудааст, ки бо маънои аслии ин калима рост 

намеояд. Амалиёт ҳамчун як шакли рафтори ҷиноятӣ аз лаҳзаи ба системаи муносибатҳои 

ҷамъиятӣ дохил шудани шахс пайдо мешавад ва дар ин робита ӯҳдадории иҷрои амалҳои 

муайянро фароҳам меорад. Он тавассути гирифтани ӯ ё нақши дигари иҷтимоӣ, ки дар 

ҳолати зарурӣ рафтори фаъолеро, ки ба манфиати ҷамъият ҷавобгӯ аст, пешбинӣ мекунад. 

Вазифаҳои нақшҳои иҷтимоӣ бо ёрии меъёрҳои гуногун муқаррар карда мешаванд, аз ин 

рӯ ӯҳдадории фаъол будан ҳамеша меъёрист. Аломати объективии беамалӣ ҳамчун шакли 

мустақили амали ҷиноятӣ ин рафтори шахс мебошад, ки дар амалҳои фаъол ё дар ҳолати 

оромии ҷисмонии бадани инсон ифода ёфтааст (беамалӣ ба маънои дурусти калима). Ин 

мавқеъро олимони зиёде қабул мекунанд, ки ин масъаларо баррасӣ кардаанд. 

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар бораи имконияти расонидани зарар ба ашё бо 

беамалии он ягонагӣ вуҷуд надорад. Пас, В.Н.Кудрявцев бефаъолиятиро ҳамчун амали 

ирода, рафторе, ки зарар мерасонад, мешуморад. Ба унвони мисол, ҳолате оварда мешавад, 

ки дар пеши назари гурӯҳе, ки баъзеашон шиновариро медонанд, як нафар ғарқ мешавад, 

ки касе бо сабабҳои гуногун ба ӯ кумак намекунад. Вай чунин мешуморад, ки дар робитаи 

объективии сабабӣ бо марги шахс доираи шахсони ба система дохилшуда мавҷуд аст, ки 

объекти ин ҷиноят мебошад. Зарар аз ҷониби унсури ғайрифаъол ба ин система, ки бояд 

амал кунад, расонида мешавад. Ба андешаи ӯ, ин муқаррарот ҷавобгарии ҷиноятиро барои 

бефаъолиятӣ асоснок мекунад. Аммо, ин мавқеъ баҳсбарангез аст, зеро ҳеҷ кадоме аз онҳое, 

ки дар соҳил нишаста буданд, сабаби марги ғарқшаванда нашудаанд. Шахсе, ки кӯмак 

намерасонад (шахси ғайрифаъол) ба объект зарар мерасонад ва муносибатҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоии амнияти мавҷударо вайрон мекунад (қисми 1 моддаи 127 Кодекси ҷиноятии 

РСФСР). Мушкилоти асосӣ дар чунин вазъ фарқ кардани масъулияти ин доираи одамон 

буд. Аммо, танҳо онҳое, ки шиновариро метавонистанд, қобилияти таъмин кардани онро 

доштанд. Аз ин бармеояд, ки танҳо онҳо метавонанд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Барои 
шахсоне, ки шиновариро наметавонистанд, чунин масъулият бояд истисно карда шавад. Ин 

ҳолат мушкилоти масъулиятро ба миён меорад, зеро беаҳамиятии тамоми доираи одамон 

ба муносибатҳои ҷамъиятӣ зарар расонидааст[2]. 

Худ аз худ бефаъолиятӣ наметавонад ба субъект зарар расонад, гарчанде ки он 

метавонад ба муносибатҳои ҷамъиятӣ зарар оварад. Сабаб ин интиқоли материя ва ҳаракат 



220 
 

аз падида-сабаб ба падида-таъсир, ҳамеша раванди объективӣ ва доимист. Фаъолият дар 

чунин ҷиноятҳо ҳамчун як ҳолате амал мекунад, ки сабабро ба амал меорад, яъне на ҳамчун 

роҳи мустақими расонидани зарар ба ашё, балки ҳамчун ҳолате мебошад, ки ба рушди 

сабабҳо равона мекунад. Он пайдоиши оқибатҳои аз ҷониби қувваҳои сеюм эҷодшударо 

муайян мекунад. Аз ҷиҳати вақт, бефаъолиятӣ пеш аз пайдоиши зарар меистад ва ба 

занҷири сабаб ва оқибат таъсир мерасонад. Масалан, дар беша гум шуда, шахси вазифадор 

кӯдаки хурдсолро тарк мекунад. Дар натиҷаи чунин амалҳо, марг, зарар ба саломатӣ ё 

тасодуфан кӯдакро ёфтан мумкин аст. Шахси гунаҳгор метавонад танҳо ба рушди манфии 

омилҳои беруна ё ҳолати дохилии ҷабрдида таъсир расонад, нагузорад, ки онҳо ӯро дар 

ҳолати хатарнок қарор диҳанд. Натиҷаи воқеии рушди табиии рӯйдодҳо аз иродаи ӯ 

вобаста нест ва наметавонад пешбинӣ кунад. Инсон бояд аз раванди пайдоиш огоҳ бошад 

ва бояд ҷараёни онро тағйир диҳад. Ин ҳолат ҳамчун асосе барои пайваст кардани беамалӣ 

бо зарар хизмат мекунад, сарфи назар аз он, ки он нисбат ба расонидани зарари мустақим 
бо он иборат нест. Асоси объективии фарорасии масъулият аз он иборат аст, ки шахс бо 

фароҳам овардани шароит барои амали сабаб ба объекти фаврӣ зарар расонид. Сабаб 

бевосита ба тафтишот равона карда шудааст. Баръакс, таъсири мустақими шароит на ба 

таъсир, балки ба сабаб равона карда шудааст, то онҳо тарзи амали сабабро муайян кунанд. 

Дар табиати шароит чунин чизе вуҷуд надорад, ки худ ба худ натиҷаи додашударо ба вуҷуд 
орад ё имконияти чунин наслро дар бар гирад. 

Рақиби мафҳуми зарари аз бефаъолиятӣ расонидашуда М.Д.Шаргородский буд, ки ӯ 

изҳор дошт, ки дар ҳолати бефаъолият тамоман робитаи сабабӣ вуҷуд надорад. Вай боварӣ 

дошт, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои оқибатҳои беамалӣ на аз он сабаб рух медиҳад, ки 

натиҷаро ба вуҷуд овардааст, балки барои он, ки субъект натиҷаи онро пешгирӣ 

накардааст, гарчанде ки ӯ вазифадор буд ва карда метавонист. Ба андешаи мо, ин ақида дар 

робита бо қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ё зарар ба саломатӣ аз беэҳтиётӣ, ки аз 

бефаъолиятӣ содир шудааст, дуруст аст. Ҳангоми дар хатар мондан, инсон наметавонад 

натиҷаи мушаххаси беамалии худро пешбинӣ кунад, бинобар ин, вай метавонад танҳо ба 

рушди муносибатҳои сабабӣ таъсир расонад[3]. Беамалии шахс ҳангоми зери хатар мондан 

робитаҳои дорои аҳамияти иҷтимоии байни субъектҳоро ба вуҷуд меорад. Дар ҷаҳони 

физикӣ, он наметавонад дар робита бо сабабҳои тағйирёбии воқеии муҳити зист бошад. 

Механизми шикастани муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳангоми беамалии ҷиноятӣ танҳо бо 

шикастани онҳо, тағйирёбии қисми мундариҷа - тағйирёбии рафтори субъект ва аз ҷониби 

ӯ ба вуҷуд овардани муносибати нави зиддиҷамъиятӣ, ки таҳдид ба зарар дорад, нишон 

дода шудааст. Ҷабрдидаро дар хатар гузоштан, шахсе, ки ӯҳдадор аст амал кунад, 

муносибатҳои иҷтимоиро ба вуҷуд меорад, ки барои пайдоиши он амал кардан лозим нест, 

кофӣ аст, ки худро дар мавқеи муайяне нисбат ба ҷабрдида гузоред, яъне вазифаи 

ҳифзшудаи ғамхориро иҷро кунед. Маҳз эҷоди чунин муносибати манфӣ асосест, ки баъдан 

муносибати ҷиноятӣ-ҳуқуқиро ба вуҷуд меорад. Дар бисёр ҳолатҳо, бефаъолиятӣ маънои 

онро дорад, ки мавзӯъ ба объекти моддӣ барои бартараф кардани хатар таъсири муайян 

надошт, гарчанде ки ӯ инро қонунан вазифадор буд. Гузашта аз ин, зарари аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ хавфнок бо рафтори муайяни инсон расонида мешавад. Ба андешаи мо, бояд аниқ 

карда шавад, ки зарар аз рафтори субъект ба муносибатҳои ҷамъиятӣ расонида мешавад, 

аммо на ба ҷабрдида. Зарари мустақим ба ӯ бо амали қувваҳои алоҳидаи беруна ё 

равандҳои дохилӣ, ки барои пешгирии таъсири он субъект вазифадор буд, расонида 

мешавад ва рафтори ӯ ба шарте табдил ёфт, ки имкон медиҳад, ки ин ҳолатҳо амал кунанд. 

Худи бефаъолиятӣ ба шахс зарар намерасонад, балки танҳо як шарти пайдоиши он дар 

натиҷаи амали равандҳои физиологӣ, табиӣ ва ғайра мебошад. Дар ин робита, на дар бораи 

расонидани зарар ба ҷабрдида, балки дар бораи роҳ додан ба он, яъне фароҳам овардани 

шароит барои пайдоиши он тавассути вайрон кардани муносибатҳои иҷтимоӣ дар бораи 

амнияти мавҷудот сухан рондан аз ҷиҳати методологӣ дурусттар хоҳад буд. Ҳамин тавр, 

шаҳрванд X. фарзанди хурдсолашро, ки худаш нигоҳубин карда наметавонист, чанд рӯз дар 

манзил гузошт. Гарчанде ки вай дар шароити муқаррарии мавҷудият қарор дошта бошад 
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ҳам, нокомии тӯлонӣ аз ҷониби X. иҷро накардани вазифаи нигоҳубини кӯдак боиси 

пайдоиши ҳолати хатарнок гардид, ки ба амнияти ҳаёт ё саломатии ӯ таҳдид мекард. 

Беаҳамиятӣ имкон медиҳад, ки натиҷае ба амал ояд, ки бо падидаҳои дигар иртибот 

надорад. Дар ин ҷо имкони натиҷа эҷоди шахси вазифадор ба амал, муносибати 

маҳкумшудаи иҷтимоӣ мебошад. Объекти ҳифзи ҳуқуқи ҷиноятӣ муносибатҳои аз ҷониби 

ҷамъият тасдиқшуда байни шахси вазифадор ба нигоҳубин ва ҷабрдида мебошад, ки 

амнияти мавҷудияти он таҳдид мекунад. Дар муносибатҳои иҷтимоӣ бефаъолиятӣ сабаби 

механикии тағйирёбии ҷаҳони беруна намешавад. Аммо, ба туфайли мавқеи худ дар соҳаи 

мушаххаси ҳаёти иҷтимоӣ ва шароити ҷойгоҳ ва вақте, ки беамалӣ сурат мегирад, инсон 

қобилиятро бо иҷро накардани ӯҳдадориҳои муайян ба рафти сабабҳо таъсир мерасонад[4]. 

Ҳангоми таҳдид дар хатар ва нарасонидани кӯмак, шахси вазифадор имкон медиҳад, ки 

натиҷаи ниҳоӣ бо бефаъолиятӣ ба амал ояд ва омилҳои манфӣ (қувваҳои сеюм) амал 

кунанд, ки ба иродаи инсон тобеъ набошанд. Таъсиси ҷониби объективии таркиби моддаи 

125 Кодекси ҷиноятиро танҳо дар он вақт метавон изҳор дошт, ки таҳлили объективии 

ҳамаи омилҳои унсури муайяни таркиб нишон диҳад, ки ҷараёни табиии рӯйдодҳо ногузир 

ба марг ё фарорасии он оварда мерасонад. Ҳамин тавр, шаҳрванд К., ҳангоми рондани 

заврақи моторӣ дар дарёи Об қоидаҳои киштирониро вайрон кард, ки дар натиҷа, шахсе, 

ки дар киштӣ буд, ба оби хунук афтид. Имконияти расонидани кӯмак ба марди 

ғарқшаванда дошта, ки дар ҳолати барои ҳаёт таҳдидкунанда буд, шаҳрванд К. ғайрифаъол 

буд ва раванди табиии ҳодисае, ки боиси марги ҷабрдида мешуданд, роҳ дод. Фарорасии 

ҳодиса дар ҳолати объективӣ имконпазир ҳисобида мешавад, агар чунин самти манфии 

рушди он дар асоси қонунҳои табиии табиат пешбинӣ карда шавад, ки ин ба оқибатҳои 

воқеӣ оварда мерасонад. «Агар дар байни лаҳзаи маълум ва натиҷа муносибати сабабӣ 

барқарор карда шавад, муайян кардан мумкин аст, ки оё алоқамандии ин лаҳза бо натиҷа 

қонунияти ошкоро эътироф мекунад ё ин робита хусусияти ҳолати додашуда аст, яъне оё 

лаҳзаи додашуда қодир аст, ки ба натиҷаҳои ҳамсон оварда расонад, новобаста аз он ки дар 

ин самт як тамоюли маълум дошта бошад. Агар лаҳзаи сабабҳои маълум имконпазирии 

натиҷаро афзоиш диҳад, охирон, агар он мавҷуд бошад, нисбат ба илова ба он ба таври 

назаррас бештар дар якҷоягӣ такрор карда мешавад, пас ин лаҳзаи сабаб номи техникии як 

ҳолати мусоидро мегирад. Аз ин рӯ, ҳеҷ чиз моро аз шинохтани робитаи сабабӣ, ба маънои 

қонуни ҷиноятӣ, байни беамалӣ ва натиҷа бозмедорад, агар дар байни онҳо робитаи 

муайянкунанда ва ҳисоботдиҳанда исбот карда шавад, яъне ҳангоми аз байн рафтани 

беамалии ҷиноятӣ, натиҷа рух надодааст”. Ғайрифаъолияти субъект ҳангоми зери хатар 

мондан оқибатҳоро ба бор намеорад, балки шарти амали сабаб (қувваҳои сеюм) мебошад, 

ки боиси пайдоиши оқибатҳо мегардад. Бо иҷро накардани амалҳои расонидани кӯмаки 

муқаррарнамудаи қонун, ҷинояткор имкон медиҳад, ки омилҳои манфии таҳдид ба амнияти 

ҳаёт ё саломатӣ, ки табиии онҳо ба натиҷаи абстрактии пешбинишаванда оварда расонад. 

Ҳамин тариқ, дар ҳолати хатар мондан, муносибати мустақими сабабӣ байни бефаъолиятӣ 

ва оқибатҳои воқеӣ вуҷуд надорад, зеро зарари онро қувваҳои сеюм мерасонанд. Байни 

онҳо робитаи ғайримустақим мавҷуд аст. Дар байни бефаъолиятӣ ва қувваҳои сеюм 

робитаи мустақими сабабӣ вуҷуд дорад, ки шахс вазифадор аст ба он таъсир расонад, то 

оқибатҳои зараровар рух надиҳанд, инчунин байни қувваҳои сеюм ва натиҷаи бадастомада. 

Нокомӣ дар чунин ҳолатҳо шартест, ки ба қувваҳои сеюм иҷозат дода, ба ҷабрдида зарар 

мерасонад. Масалан, аз ҷониби суди ноҳияи Любини вилояти Омск шаҳрвандон С. ва Г.-ро 

бо моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ айбдор карданд, ки ҷабрдида П-ро дар ҳавои хунук дар 

кӯча беҳуш мондааст, ки дар натиҷа аз гипотермия фавтид. Дар ин ҳолат, гипотермияи 

бадан, яъне ҳолати дохилии инсон ва омилҳои беруна сабаби мустақими марг гардиданд. 

Ҷинояткорон имконият доштанд, ки ҷабрдидаро ба ҷои гарм интиқол дода, рушди манфии 

худро пешгирӣ кунанд. Байни беамалии субъект ва рушди табиии ҳолатҳои таҳдидкунанда 

робитаи мустақими сабабӣ вуҷуд дорад. Беамалии ҷиноятӣ ҳамон як хусусияти мушаххаси 

амали ҷиноятиро дорад. Мушаххасӣ маънои онро дорад, ки беамалӣ бояд дар робита бо 

ҳама шароити макон, вақт ва муҳит баррасӣ карда шавад, ки дар баҳои ҳуқуқии ҷиноии он 
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муҳим бошад. Ҳамаи ин шароит имкон медиҳад, ки мавҷудияти ҷониби объективии 

композитсия муайян карда шуда, хусусият ва дараҷаи хатари ба ҷабрдида таҳдидшуда 

нишон дода шавад[5]. Масъалаи паҳлӯи объективии дар хатар мондан низ каме душвор аст, 

зеро унвони моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ дар бораи рафтори фаъоли субъект  партофтан 

сухан меронад ва моҳияти ҷониби объективӣ бефаъолиятӣ мебошад. Дар робита ба ин, 

муқаррар кардан зарур аст, ки мундариҷаи ҷониби объективии тарк дар хатар чист: 1) дар 

амалҳои фаъол, ки дар тарк кардани ҷабрдида ифода ёфтааст ё 2) беамалии воқеии ҷиноятӣ, 

ки иборат аз иҷро накардани кӯмак мебошад. Он инчунин бояд муайян кунад, ки кадом 

амалҳои ҷинояткор шахсро дар ҳолати хатарнок қарор медиҳанд, ки ин шарти пайдоиши 

ӯҳдадории расонидани кӯмак мебошад. Мафҳуми этимологии истилоҳи "Тарк" маънои 

онро дорад: тарк кардан, ба нафақа баромадан, касеро бо худ нагирифтан - чизе (қасдан ё 

фаромӯш кардан). Бар асоси ин таъриф, тарк кардани хатар бояд амали гунаҳгор дониста 

шавад, ки дар масофаи дур аз ҷойе, ки инсон дар ҳолати хатар барои ҳаёт ё саломатӣ қарор 

дорад, ифода ёфта, аз имконияти андешидани чораҳо барои ҳифзи худ маҳрум карда 

шудааст. Дар сохтори ҳозираи мақола, моҳияти кирдор ҳам аз амалҳои фаъол барои ба 

хатар гузоштани ҷабрдида, ки дар тарк кардани ҷабрдида ифода ёфтааст ва ҳам аз 

расонидани кӯмак иборат аст. Тарк кардани хатар бо бефаъолиятӣ, ба маънои дурусти 

калима, дар расонидани кумак, яъне дар амалӣ накардани шахси вазифадор барои рафъи 

ҳолати барои ҷабрдида хатарнок ифода ёфтааст. Масалан, шахси вазифадор барои шахсе, 

ки дар ҳолати вазнин қарор дорад, ба ҳаёт ё саломатии ӯ таҳдид мекунад, ба ёрии тиббӣ 

даъват намекунад. Ҳамин тариқ, шаҳрванд З. ба ҳамсари худ, ки дар ҳолати вазнин қарор 

дошт, кӯмак нарасонидааст ва ёрии таъҷилиро даъват накардааст. Дар натиҷаи 

нарасонидани кӯмаки саривақтӣ, ҷабрдида ба ҳалокат расидааст. Кӯмак дар сурате 

расонидашуда ҳисобида мешавад, ки агар шахс мустақилона ба наҷотдиҳӣ шурӯъ карда 

бошад ё аз шахсони дигар ба кумак даъват кунад ё барои пешгирии хатар чораҳои дигаре 

андешида бошад. Он набояд бо хатари ҷиддӣ барои ҳаёти субъект алоқаманд бошад, зеро 

қонуни ҷиноятӣ фидокорӣ талаб карда наметавонад. Имконнопазирии объективии 

расонидани кӯмак мавҷудияти таркиби ҷиноятро истисно мекунад. Аммо, ба ақидаи баъзе 

олимон, мавҷудияти як хатар ва хатари муайяне, ки бо расонидани кӯмак алоқаманд аст, 

ӯҳдадории расонидани онро истисно намекунад ва аз ин рӯ таркиби ҷиноятро дар сурати 

надодани он истисно намекунад. Ба андешаи мо, метавон бо ин муқаррарот розӣ шуд, аммо 

бо шарте, ки дараҷаи хавф аз хусусияти вазифаҳои нигоҳубин ба шахс вобаста аст ва он 

набояд бо хатари ҳаёт алоқаманд бошад. Ҳамин тариқ, Суди марказии ноҳияи Тюмен 

шаҳрванд Б.-ро бо моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ, ки пас аз нӯшидани машрубот бо Т., қарор 

кард, ки ҳаммомро гарм кунад. Дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои кор бо оташ, сӯхтор 

ба амал омад. Шаҳрванд Б. мехост ҷабрдида Т.-ро аз оташ берун оварад, аммо ин корро 

карда натавонист, зеро оташ зуд паҳн шуда, либосҳояш оташ гирифтаанд. Дар натиҷаи 

сӯхтор шаҳрванд Т. дар оташ сӯхт. Суд аз он бармеояд, ки шаҳрванд Б. кӯшишҳои наҷот 

додани ҷабрдидаро ба харҷ додааст, аммо ӯ аз сабаби хатари ҳаёти худ муваффақ нашуд[6]. 

Тарк кардани хатар ва кӯмак накардан мафҳумҳои якхела нестанд. Қонуни ҷиноии Русия 

тафсири мустақили онҳоро дар бар мегирифт. Тафовути ин категорияҳо аз ҷониби баъзе 

ҳуқуқшиносони шӯравӣ низ амалӣ карда шуда, пешниҳод карданд, ки диспозитсияи моддаи 

127 Кодекси ҷиноятии РСФСР-ро тавре тағйир диҳад, ки сухан дар бораи бе кумак мондани 

ҷабрдида дар ҳолати хатари ҳаёт ва саломатӣ бошад. Тибқи натиҷаҳои пурсиш, 37,5% 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ чунин мешуморанд, ки унвони мақолаи "Нокомӣ 

дар расонидани кӯмак" дурусттар хоҳад буд. Ба андешаи мо, тарк кардани хатар мафҳуми 

васеътар буда, расонидани кӯмакро дар бар мегирад. Фарқи берунии тарк кардани хатар аз 

расонидани кӯмак дар он аст, ки тарк кардани хатар аз масофаи маҳалли ҷойгиршавии 

ҷабрдида ба амал оварда мешавад, яъне рафтори фаъоли ҷинояткорро пешбинӣ мекунад, 

ки ба гурез аз кӯмак равона карда шудааст. Ҷавобгарӣ барои чунин рафтор танҳо ба зиммаи 

шахсе гузошта мешавад, ки пеш аз таҳдид ба амнияти ҷабрдида вазифаи қонунии 

нигоҳубинро ба ӯҳда дошт. Нокомӣ дар расонидани кӯмак маънои амалӣ накардани 
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чораҳои зарурӣ барои наҷот додани қурбонӣ мебошад. Масъулият барои чунин рафтор ҳам 

барои шахси вазифадор ва ҳам барои ҳар шахсе, ки рафтори ӯ барои ҳаёт ё саломатӣ хатар 

эҷод кардааст, пешбинӣ шудааст. Моҳияти фарқият дар он аст, ки ҳангоми партофтан ба 

ҳаёт ё саломатии ҷабрдида таҳдид ба амал омада, иҷрои вазифаи таъйиншударо талаб 

мекунад, аммо ҳанӯз ҳам хатаре вуҷуд надорад, ки дар он ёрии зарурӣ ва таъҷилӣ расонида 

шавад таъмин карда шудааст. Ин вазъ метавонад дар натиҷаи дарозмуддат иҷро накардани 

вазифаи нигоҳубин ба амал ояд. Масалан, ў дидаву дониста ҷабрдидаро, ки ба нигоҳубини 

доимӣ ниёз дорад, тарк мекунад. Таҳдид ба амнияти мавҷудияти ҷабрдида ба вуҷуд меояд, 

аммо то ҳол таҳдиди фаврӣ ба ҳаёт ва саломатӣ вуҷуд надорад, ки ӯҳдадории расонидани 

кӯмаки фавриро талаб мекунад. Он метавонад баъдтар, пас аз як давраи муайян ба миён 

ояд. Агар ҷабрдида амнияти онҳоро мустақилона таъмин карда бошад ё аз ҷониби шахсони 

сеюм ғамхорӣ карда шавад, кӯмаки субъект ҳеҷ гоҳ талаб карда намешавад. Гуфтан мумкин 

аст, ки нарасидани кӯмак ҳамеша бо хатар мондан алоқаманд аст, аммо тарк кардани хатар 

на ҳамеша бо фавран расонидани кӯмак алоқаманд мебошад. Ҳангоми зери хатар мондан, 

беамалӣ на дар ҳолати воқеии ҷисмонии истироҳати субъект, балки дар иҷро накардани он 

амалҳое ифода карда мешавад, ки таҳдид ба ҳаёт ё саломатии ҷабрдидаро бартараф 

мекунанд. Иҷро накардани ӯҳдадорӣ ҳамчун аломати беамалии субъекти партофтан дар 

хатар нисбати амале, ки ӯ бояд тибқи вазифаи махсуси расонидани кӯмак иҷро мекард, ба 

амал меояд. Сарфи назар аз он, ки тарк кардани хатар амалҳои фаъоли шахсро пешбинӣ 

мекунад ва расонидани кӯмак аз он иборат аст, ки барои рафъи таҳдид чораҳои зарурӣ 

андешида нашаванд. Назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ чунин мешуморад, ки дар маҷмӯъ, аз нуқтаи 

назари объективӣ , амал аз беамалии мавзӯъ иборат аст. Дар асл, тарк кардани хатар ба 

кӯмак нарасонидан аст. Аммо қонунгузор барои шахси ӯҳдадор масъулияти васеътареро 

пешбинӣ кардааст, вақте тарк кардани ҷабрдида ба ҳаёт ё саломатии ӯ таҳдид мекунад, 

аммо расонидани кӯмаки зарурӣ ва фавриро талаб намекунад. Ҳолатҳои ҷониби 

объективии дар боло баррасишуда ҳолатҳоеро инъикос мекунанд, ки ҷабрдида бидуни 

иштироки субъект таҳдид мекунад. Аммо, қонунгузор ҳолатеро ба миён меорад, ки боиси 

пайдоиши ӯҳдадориҳои шахс ба амал омада, шахси дигарро аз беэҳтиётӣ ё дидаю дониста 

ба ҳолати хатарнок гирифтор мекунад, ки ба зарари саломатӣ вобаста нестанд. Ин бештар 

барои тарк кардани ҷои садама хос аст. Ҳангоми хатар механизми ба ҳолати барои ҳаёт ва 

саломатӣ хавфнок овардани ҷабрдидаро рафтори бепарвоёна ва ё дидаю дониста 

содиркардаи шахс ба амал меорад. Дар олами беруна он дар тағйирёбии воқеияти 

объективӣ ифода меёбад, ки барои инсон хатарнок мешавад. Дар ин замина, қонун шахсро 

вазифадор мекунад, ки эҳтимолияти оқибатҳои зараровари рафтори онҳоро бартараф 

кунад. Чунин ӯҳдадорӣ аз лаҳзаи ба вуҷуд омадани ҳолати хатарнок ба миён меояд[7]. Дар 

моддаи 127 Кодекси ҷиноятӣ, хатар на ҳамчун як ҷинояти мустақил, балки ҳамчун асос 

барои пайдоиши ӯҳдадориҳои махсус оид ба кӯмак ба шахсе, ки худро дар ҳолати хатарноки 

гуноҳи субъект қарор додааст, баррасӣ карда мешавад. Арзёбии ҷиноятӣ-ҳуқуқии рафтори 

ӯ ҳангоми таҳдид дар берун аз таркиби дар боло зикршуда мебошад ва дар шароити муайян, 

ҷинояти мустақилро дар бар мегирад. Мафҳуме, ки таҳдид ба он рафтори ғайриқонуниро 

ташкил медиҳад, ки дар офаридани хатари мушаххаси на абстрактӣ ифода ёфтааст, ки 

воқеан ба ҳаёт ё саломатии ҷабрдида таҳдид мекунад, ба андешаи мо, ба тавзеҳот ниёз 

дорад. Мо чунин мешуморем, ки хатар таҳдиди мушаххасро ба амнияти ҳаёт ё саломатӣ ба 

вуҷуд меорад, ки он набояд дар робита бо рух додани зарари бевосита ба ҳаёт ё саломатӣ 

муайян карда шавад. Имконияти рух додани оқибатҳои зараровар бояд абстрактӣ бошад. 

Дар акси ҳол, агар хатари воқеӣ мустақиман ба ҳаёт ё саломатӣ эҷод карда шавад, ва пас аз 

он шахс ҷабрдидаро тарк кунад, сухан на дар зери хатар, балки дар бораи ҳамлаи қасдан ба 

шахс меравад. Хатари барқасдона бо оқибатҳои махсуси пешбинишуда ҷинояти мустақил 

мебошад, ки ҳаёт ё саломатии инсонро ҳамчун объекти мустақим пешбинӣ мекунад[8]. 

Ҳамин тавр, дар таҳқиқоти мазкур масъалаҳои ҷанбаи объективии сохтори таркиби 

ҷинояти дар хатар монондан, мавриди таҳлил қарор гирифт. Проблемаҳои мавҷудбуда дар 
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ин соҳа мавриди барраси қарор гирифт, аз ҷумла ҷанбаҳои қонунгузорӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ 

ва ташкилотии муқовимат ба ин ҷиноятҳо баррасӣ карда шудаанд. 
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ҶАНБАИ ОБЪЕКТИВИИ СОХТОРИ ТАРКИБИ ҶИНОЯТИ ДАР ХАТАР МОНОНДАН  

Дар мақолаи мазкур ҷанбаи объективии сохтори таркиби ҷинояти дар хатар монондан таҳлил карда 

шудааст. Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш намудааст, ки бо дастрасии қонунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи ҷинояти, истифодаи адабиёти ҳуқуқии олимони 

ватанию хориҷӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор диҳад. 

Калидвожаҳо: ҷиноят; сохтори ҷинояти дар хатар монондан; таркиби ҷинояти дар хатар монондан;  

объект; тарафи объективӣ. 
  

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ОСТАВЛЕНИЯ В ОПАСНОСТИ 

В статье анализируется объективный аспект структуры криминального риска. Учитывая важность темы, 

автор попытался проанализировать и изучить наличие действующего законодательства Республики Таджикистан в 

области уголовного права, использование юридической литературы отечественных и зарубежных ученых и 

правоприменительной практики. 

Ключевые слова: преступление; криминальный сектор в опасности; состав преступления под угрозой; 

объект; объективная сторона. 

 

THE OBJECTIVE SIDE OF THE OF THE CRIME «ABANDONMENT IN DANGER» 

The article analyzes the objective aspect of the structure of criminal risk. Given the importance of the topic, the 

author tried to analyze and study the existence of the current legislation of the Republic of Tajikistan in the field of criminal 

law, the use of legal literature of domestic and foreign scientists and law enforcement practice.  

Keywords: crime; the criminal sector is in danger; corpus delicti under threat; object; objective side. 
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НАМУДЊОИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 

 
Исломзода Ф. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Вобаста аз хусусиятњои мушаххаси муносибатњои њуќуќи гражданї намудњои 
љавобгарии молумулкиро барои њуќуќвайронкунии гражданї фарќ менамоянд.  Чунончї,  
вобаста аз асосњои бавуљудоиашон намудњои љавобгарии њуќуќи гражданиро ба љавобгарї 
барои: 

- расонидани зарари молумулкї   
- расонидани зарари маънавї  
људо менамоянд. Дар њуќуќи гражданї љавобгарї барои расонидани зарари 

молумулкї аз њама пањнгашта мебошад. Вай дар аксарияти муносибатњое ,ки оид ба 
њуќуќвайронкунии гражданї дар байни субъектони онњо ба вуљуд меоянд, татбиќ карда 
мешавад. Љавобгарї барои расонидани зарари маънавї нисбати шањрвандон ва танњо дар 
њолатњои пешбининамудаи ќонун татбиќ карда мешавад. Њамчун ќоида, љавобгарии мазкур 
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аз гуноњи зараррасонанда ба вуљуд омада , аз љуброни пулие иборат аст, ки новобаста аз 
рўёнидани зарари моддї татбиќ карда мешавад. Љавобгарї барои њуќуќвайронкунии 

молумулкї дар њуќуќи гражданї ба: шартномавї ва ғайришартномавї људо мешавад. 
Асоси љавобгарии шартномавї созиши тарафњо шуда метавонад. Барои њамин њам чунин 
љавобгарї мумкин аст барои њуќуќвайронкуние, ки бевосита ба муљозоти ќонунгузории 
амалкунанда таъмин нагардидааст , муќаррар карда шавад. Дар баъзе њолатњо муљозот бо 
созиши тарафњои шартнома нисбат ба андозаи пешбининамудаи ќонун зиёд ё кам карда 

мешавад. Љавобгарии ғайришартномавї фаќат дар њолат ва андозаи бевосита 
пешбининамудаи ќонун мумкин аст истифода шавад. Аз ин љо хислати императивї дорад. 

Пас, то дараљае намуди љавобгаририи ќатъї мебошад.Љавобгарии ғайришартномавї 
њангоми расонидани зарар ба шахсият ё молумулки зарардида ба вуљуд меояд. Вай ба иљро 
накардан ё ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорињое, ки ба зиммаи 
њуќуќвайронкунанда дар асоси шартнома гузошта шудааст, вобастагї надорад. Вале дар 
баъзе мавридњо њангоми иљро накардани уњдадорињои шартномавї ба њаёт ва саломатии 
шањрвандон зарар расонида шуда бошад, ќонун татбиќи онро талаб менамояд. Мисоли он 
расонидани зарар њангоми садамаи наќлиётї шуда метавонад. Љавобгарии 

ғайришартномавиро бисёр ваќт ба уњдадорињои дар натиљаи зараррасонї бавуљудомада 
алоќаманд намуда, љавобгарии деликтї низ меноманд. Он моњияти шакли љавобгарии 
њуќуќи гражданиро ифода менамояд. Вале доираи татбиќи чунин љавобгарї дар њаќиќат 
васеъ буда, њамаи њолатњои бавуљудоии љавобгарии гражданиро, ки дар асоси њолатњои 
пешбининамудаи ќонун љой доранд, дарбар мегирад.Љавобгарии шартномавї ва 

ғайришартномавї вобаста аз шумораи шахсони уњдадор мумкин аст дар намудњои зерин 
ифода ёбад: 

А) њиссагї ; Б) муштарак; В)  иловагї ( субсидиарї)  
Агар њар яке аз љавобгарон дар доираи њиссаи муайяни ќонун ё шартнома муќаррар 

намуда , масъулиятро ба зимма дошта бошанд, он гоњ љавобгарии њиссагї эътироф карда 
мешавад. Мисол, меросгироне, ки меросро ќабул намудаанд аз рўи ќарзњои меросдињанда 
дар андозаи њаќиќии арзиши (њиссї) ба онњо гузоштаи амволи меросї љавобгар мебошанд. 
Ќоидањои љавобгарии њиссагї дар мавриде татбиќ карда мешавад, ки дигар намуди 
љавобгарї дар ќонунгузорї ё шартнома нисбати якчанд субъектњо пншбинї карда нашуда 
бошад. Агар ќонунгузорї ё шартнома дар њамин њолат њиссаи њар як тарафро муайян 
накарда бошанд, он гоњ њар яке аз љавобгарон дар њаљми баробар љавобгў мебошанд(м.м. 
334, 1095, м. 1096 КГ) [9].   Љавобгарии муштарак- њангоме татбиќ карда мешавад, ки агар 
он дар ќонун ё шартнома пешбинї шуда бошад. Њангоми љавобгарии муштарак кредитор 
њаќ дорад талаби худро ба њамаи љавобгарон дар якљоягї , ё ба њар яке аз онњо , дар њаљми 
пурраи зиёни расонидашуда ё ќисми он пешнињод намояд. Дар сурати талаботи худро яке 
аз љавобгарони муштарак ќонеъ нагардонидан вай вай њаќ дорад ќисми нагирифтаашро аз 
дигарон талаб намояд.  Зеро онњо низ то пурра ќонеъ гардидани талаботи вай дар назди ў 
љавобгар мебошанд.  Аз ин љо чунин намуди љавобгарї то дараљае ќатъї мебошад. Чунки 
њуќуќи интихоби ќарздорон кредиторро (љабрдидаро) мустањкам намуда , ба ў имконият 
медињад, ки љубронро на аз он њуќуќвайронкунандае талаб намояд, дар содир намудани 
њуќуќвайронкунї зиёдтар гунањкор мебошад, балки аз оне ки имконияти пурра љуброн 
намудани оќибати нохуши молумулкии  бавуљудомадаро  дорад. Пас аз он њамќарзлорон 
дар назди онњое,ки талаби кредитори даъвогарро ќонеъ гардонидааст , љавбгар (уњдадор) 
мегарданд (м. 1096 КГ) [9]. Дар сурати яке аз љавобгарони муштарак надодани њаќќи оне, 
ки пурра ба љабрдида њисобро баробар намудааст,  њисси он ба зиммаи шахси 
баробарнамуда ва љавобгарони боќимонда гузошта мешавад (ќ.2 моддаи 348 КГ). Бояд 
ќайд намуд, ки љавобгарии муштарак њангоми таќсимнашавнда будани предмети уњдадорї, 

якљоя расонидани зарари ғайришартномавї, инчунин нисбати љавобгарии иштирокчиёни 
шарикони пурра татбиќкарда мешавад. Љавобгарии муштарак инчунин њангоми 
нишондоди дигари ќонунгузорї ё шартнома ва вайрон намудани уњдадорињое,ки ба 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд мебошанд, (ќ. 3 моддаи 345 КГ) дар назар дошта мешавад. 
Ин гувоњи то дараљае ќатъї муносибат намудани ќонун ба иштирокчиёни касбии 
муомилоти гражданї мебошад.Љавобгарии иловагї (субсидиарї) - нисбати љавобгарие, ки 
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њуќуќвайронкунандаи асосї дар назди љабрдида мебарад, иловагї буда, фаќат њангоми дар 
уњдадорї иштирок намудани ду ќарздор, яке аз он ки асосї мебошад ва дигаре иловагї, 
имкон дорад. Вай илова ба љавобгарии  њуќуќвайронкунанда буда, њифзи манфиатњои 
љабрдидаро пурзўр менамояд. Њатто шахсе, ки љавобгарии иловагиро ба зимма дорад, 
њатмї нест, ки зараррасонандаи амволии зараррасонанда њам бошад ва дар бисёр њолатњо 
ягонхел њуќуќвайронкунї содир наменамояд. Мањз дар њамин функсияи љуброннамоии 
љавобгарии њуќуќї-гражданї ифода меёбад. Аз ин љо љавобгарии иловагї њамон ваќт 
татбиќ карда мешавад, ки ќарздори асосї талаботи кредиторро ќонеъ наменамояд ё, аз 
ќонеъгардонии он саркашї кунад (ќ.1 м.430КГ). Барои  њамин њам њамчун ќоидаи умумї 
талаб карда намешавад, ки љавобгари асосї бо тамоми молу мулкаш дар назди љабрдидаи 
аввала љавоб дињад. Вай бо тамоми молумулкаш фаќат њангоми нарасидани молумулки 
ќарздори (љавобгари) иловагї ба љавобгарї кашида мешавад. 

Дар баробари ин агар талаботи кредитор бо роњи бањисобгирии даъвои акс ба 
ќарздори асосї ё бидуни бањс рўёнидан аз њисоби ќарздори асосї гардонида шавад, ў њаќ 
надорад ќонеъ намудани талаботи худро ба ќарздори асосї аз шахсе талаб кунад, ки 
масъулияти иловагиро ба зимма дорад (ќ. 2 м . 430КГ). Ин ба он асос меёбад , ки дар чунин 
њолатњо кредитор имкон дорад, бе ягон душворї барои худ талаби худро бе мурољиат ба 
ќарздори иловагї ќонеъ гардонад. Чунончї, кредитор њаќ надорад ќонеъ гардонидани 

талаби худро оид ба рўёнидани маблағњои ќарз баъди аз ќонеъ гардонидани чунин талабот 
даст кашидани ќарздори асосї ба ќарздори субсидиарї пешнињод намояд, агар ќарздори 

асосї ба кредитор оид ба додани маблағњои пулии мўњлати супориданаш фарорасида, вале 
мўњлати даъвои он нагузашта талаби мутаќобила дошта бошад. Зеро кредитор имкон дорад 
, ки бе розигии ќарздори асосї  талаби худро аз њисоби талаби ќарздори асосї бо роњи 
бањисобгирї талаботи мутаќобила ќонеъ гардонад (м.м. 442-444КГ). Дар њолати ќонеъ 
гардонидани талаботи кредитор шахсе, ки љавобгарии иловагиро ба зимма дорад, њуќуќи 
талаби аксро ба ќарздори асосї пайдо мекунад. Барои њамин њам шахсе, ки љавобгарии 
иловагиро ба зимма дорад , бояд то ќонеъ гардонидани талаботи ба ў   пешнињод намудани 
кредитор дар ин бора ќарздори асосиро огоњ созад. Дар сурате, ки ба чунин шахс даъво 
пешнињод шуда бошад , он гоњ ќарздори асосиро ба иштирок дар кор љалб намояд. Дар 
њолати баръакс ќарздори асосї њуќуќ дорад ба муќобили талаби акси шахси љавобгари 
иловагї эътирозеро пешнињод намояд , ки муќобили кредитор дошта буд (ќ.4 м 430 КГ). Аз 
љавобгарии иловагї зарур аст љавобгарии ќарздорро барои амали шахсони сеюм фарќ 
намуд. Чунин љавобгарї дар њолатњое љой дошта метавонад, ки иљрои уњдадорї аз тарафи 
ќарздор ба зиммаи шахсони сеюм гузошта шуда бошад. Дар фарќият аз ќарздори иловагї 
шахси сеюм бо кредитор дар муносибатњои њуќуќи гражданї намебошад. Аз њамин љињат , 
кредитор њамчун ќоидаи умумї талаби худро , ки аз иљро накардан ё ба таври дахлдор иљро 
накардани уњдадорї ба миён меояд метавонад фаќат ба ќарздори худ пешнињод намояд, на 
ба шахси сеюме,ки уњдадориро иљро накардааст ё ба таври дахлдор иљро накардааст. Дар 
чунин маврид барои иљро накардан ё ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорї аз тарафи 
шахси сеюм ќарздор дар назди кредитор љавобгар мебошад (м. 434КГ). Чунончї, агар 
пудратчї иљро ќисми кореро ки он уњдадор буд , дар асоси шартнома бо супоришдињанда 
иљро намояд, ба зиммаи пудратчии иловагї гузошта бошад, он гоњ пудратчї дар назди 
супоришдињанда барои ба таври дахлдор иљро накардани корњои ба зиммаи пудратчии 
иловагї гузошташуда љавобгар мебошад. Аз ин мисол маълум мешавад, ки пудратчии 
иловагї шахси сеюм мебошад, зеро он дар уњдадории пудрат наменамояд ва фаќат ќисми 
кореро иљро менамояд, ки дар уњдадории мазкур пешбинї шуда буд. Ќарздоре , ки кредитор 
барои амали шахси сеюм ба љавобгарї мекашад , хаќ дорад бо тарзи талаби акс аз шахси 
сеюм њамаи он чизе, ки кредитор аз он рўёнида буд барои иљро накардан  ва ба таври 
дахлдор иљро накардани уњдадорї рўёнад. Вале мумкин дар ќонун пешбинї карда шавад, 
ки худи шахси сеюми бевосита иљрокунадаи уњдадорї ба љавобгарї кашида мешавад. Дар 
чунин њолатњо ќарздор барои амали шахси сеюм љавобгар намебошад. 

Ќонун љавобгарии ќарздорро барои амали коркунони худ муайян менамояд. Ба 
коркунони ќарздор шахсоне дохил мешавад, ки бо ў дар муносибатњои њуќуќї (мењнатї) 
мебошанд. Амали коркунони ќарздор оиди иљрои уњдадорињои он амали худи ќарздор 
эътироф карда мешавад. Дар муомилоти гражданї њамагуна шахсони њуќуќї  ба воситаи 
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коркунони худ иштирок менамоянд. Аз њамин сабаб амали коркунони шахсони њуќуќї 
њангоми иљрои уњдадорињои мењнатї ва хизматї њамчун амали худи шахси њуќуќї 
шоморида мешавад. Аз ин љо дар њолати номбаршуда љавобгарии ќарздор барои амали 
коркунони худ то дараљае љавобгарии шартї мебошад. 
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НАМУДЊОИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 
Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњимми њуќуќи гражданї, яъне намудњои љавобгарии њуќуќи 

гражданї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Љавобгарии њуќуќи гражданї намудњои гуногун 
дорад. Вобаста ба асоси бавуљудої, њайати тарафњо, зарари расонидашуда љавобгарии њуќуќи гражданї ба 
намудњои шартномавї, ѓайришартномавї, њиссагї, муштарак, иловагї (субсидиарї), позитивї ва ѓайра људо 
мешавад. Оид ба ин масъала дар адабиёти њуќуќї андешањои гуногун мављуд мебошад. Дар доираи ин маќола 
нуќтањои назари олимон баррасї мешаванд.  

Калидвожањо: љавобгарии шартномавї, љавобгарии ѓайришартномавї, љавобгарии њиссагї, 
љавобгарии муштарак, љавобгарии иловагї (субсидиарї) 
 

ВИДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В статье анализируется один из важнейших вопросов гражданского права - виды гражданской 

ответственности. Есть разные виды гражданской ответственности. В зависимости от основания разделения, 
состава сторон гражданско-правовой ущерб делится на договорный, внедоговорный, долевой, совместный, 
дополнительный (субсидиарный), положительный и так далее. В юридической литературе существуют разные 
взгляды на этот вопрос. В этой статье обсуждаются взгляды ученых.  

Ключевые слова: договорная ответственность, внедоговорная ответственность, частичная 
ответственность, совместная ответственность, дополнительная (субсидиарная) ответственность 
 

TYPES OF CIVIL LAW LIABILITY 
This article analyzes one of the most important issues of civil law, ie the types of civil rights liability. There are 

different types of civil liability. Depending on the basis of the division, the composition of the parties, the civil damage 
is divided into contractual, non-contractual, share, joint, additional (subsidiary), positive and so on. There are 
different views on this issue in the legal literature. This article discusses the views of scholars. 

Keywords: contractual liability, non-contractual liability, partial liability, joint responsibility, additional 
(subsidiary) liability 
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НАҚШИ ҲАМКОРИҲОИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ВА МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРА ДАР 

ТАЪМИНИ АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ВА ВОЛОИЯТИ ҚОНУН ДАР ҶОМЕА 

 
Исмоилов Љ.Х. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Касби Истиқлолияти давлатӣ 9 – сентябри соли 1991 аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун 

давлати ҷавон тақозо менамуд, ки дар самти ба по мондани низоми нави ҳукуқӣ, таҳия ва қабули 

қонунҳои ҷавобгуй ба стандартҳои байналмилалӣ, муайян намудани шакли сохти давлатию 
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идоракунӣ, фароҳам овардани шароити арзанда барои зисту зиндагонии аҳолии кишвар ва 

ҳамзамон таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзиши олӣ тадбирҳои ҷиддиеро 

роҳандозӣ ва корҳои бузургеро амалӣ намояд.  

 Табиист, ки иҷрои ҳар як амал дар самти низоми давлатдорӣ аз эҳёи заминаҳои ҳуқуқии 

он оғоз меёбад. Яке аз музаффариятҳои муҳими Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бахши қонунгузорӣ гузоштани замина барои таҳия ва қабули Конститутсияи 

нави мамлакат буд. Бинобар ҳамин қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 

аввали соҳибихтиёрии давлатӣ яке аз дастовардҳои бузург ва нодири Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маҳсуб меёбад. Мардуми шарифи Тоҷикистон 6 – ноябри соли 1994 аз тариқи райъпурсии 

умумихалқӣ бо тарафдории аксарият Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуданд. 

 Қабули Конститутсия дар воқеъ дар таърихи пешрафти ҳар як миллату давлат нақши 

созандаву калидиро иҷро менамояд. Қабули Қонуни асосии кишвар боис гардид, ки дурнамои 

инкишофу пешрафти Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 

ва ягона муайян карда шавад. Мавриди зикр аст, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

дарназардошти ба эътибор гирифтани беҳтарин арзишҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, таҷрибаи 

пешрафтаи давлатҳои мутамаддини дунё, таҳлили муқоисавӣ – ҳуқуқии низоми ҳуқуқии 

кишварҳои пешрафта, таҷрибаи давлатдорӣ ва суннату одатҳои таърихии миллии тоҷикон таҳия 

ва қабул карда шудааст.  

Қабули Конститутсия заминаҳои боэътимоди ҳуқуқиву ташкилиро дар самти қабули 

қонунҳои нави ҷавобгуй ба талаботи замон рӯйи кор овард. Бо назардошти мустақиман амал 

кардани меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди кишвар ва қувваи олии 

ҳуқуқӣ доштани он нисбат ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи байналмиллалӣ ва дохилидавлатӣ 

зарурати ба Конститутсия мутобиқ намудани қонунҳои амалкунанда ва ё аз нав қабул кардани 

онҳо ба миён омаданд. Дар бобҳои алоҳидаи Конститутсия масъалаҳои марбут ба асосҳои 

сохтори конститутсионӣ, ҳамчунин ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд 

мустаҳкам гардида, кафолатҳои амалишавии онҳо низ муқаррар гардиданд. Дар умум 

муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии кишвар дар 

Конститутсия инъикос ёфтаанд. Бо дарназардошти ба вуқуъ пайвастани дигаргунӣ ва 

пешравиҳои дар ҷомеа солҳои 1999, 2003 ва 2016 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд, ки онҳо барои ҳифзи манфиатҳои миллат, давлати тоҷикон  

ва таъмину амалишавии  ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд шароитҳои арзандаро ба миён 

оварданд. Мавриди зикр аст, ки бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ ва қабули Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои боэътимоди ҳуқуқиву ташкилӣ дар самти тақвият ва густариши 

падидаҳои адолати судӣ ва назорати прокурорӣ фароҳам оварда шуданд. Мусаллам аст, ки ҳар 

як давлат новобаста аз сохти давлатӣ, режими сиёсӣ ва шакли идоракунии худ низоми 

кафолатҳои миллиеро муайян месозад, ки ҷиҳати таъмини адолати иҷтимоӣ, қонуният, волоияти 

қонун, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои қонунии ҷомеаву давлат равона 

шудаанд.  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин низом ҳокимияти судӣ ва  мақомоти прокуратура 

дар самти таъмини адолати иҷтимоӣ ва волоияти қонун дар ҷомеа мавқеи марказиро ишғол 

менамоянд. Суд ва прокуратура симои давлат буда, табиист, ки аз фаъолияти самараноку 

одилонаи онҳо боварию эътимоди мардум ба давлат меафзояд. Лозим ба ёдоварист, ки ҳарчанд 

вожаи «ҳокимияти судӣ» аввалин маротиба дар Эъломияи соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 24 – августи соли 1990 ифода ёфта бошад ҳам, вале он бори нахуст дар моддаи 9 – уми 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ эътироф 

карда шуд. Дар боби 8 – уми он бошад (моддаҳои 84 – 92) вазифа, мақсад, принсипҳои фаъолият, 

талаботҳо оид ба таъин ва интихоб шудани судяҳо, низоми судӣ мушаххас гардонида шуданд.  

Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти судӣ яке аз рукнҳои 

мустақили ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ҳокимияти судӣ мустақил буда аз номи давлат 

ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқуқ, озодиҳои инсону шаҳрванд, 

манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолатро ҳифз менамояд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ 

гувоҳ аст, ки яке аз роҳҳои асосӣ ва пешқадамтарини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

ин ҳифзи судист. Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ санадҳои асосии марбут 

ба ҳуқуқи инсонро эътироф намуда, инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯро арзиши олӣ эълон намудааст. 
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Ҳокимияти судӣ  яке  аз кафолатҳои асосии таъмини арзиши олӣ будани ҳуқуқу озодиҳои инсон 

баромад менамояд. Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995 силсилаи 

Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи Суди конститутсионӣ», «Дар 

бораи сохтори судӣ», «Дар бораи мақоми судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи судҳои 

ҳарбӣ», «Дар бораи судҳои иқтисодӣ» ва «Дар бораи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул 

карда шуданд, ки барои ташаккули низоми ягонаи судии кишвар заминаҳои мусоидро фароҳам 

оварданд. Қабули ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ барои рушди  ҳокимияти судӣ,  

ҳамчунт яке аз рукнҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ  мусоидат намуда, аз дигар ҷониб барои  

ташаккули ҳайати нави низоми судии кишвар бо тартиби муқаррарнамудаи қонун замина 

гузоштанд. Яке аз масъалаҳои меҳварии тағйиру иловаҳои соли 1999 – ро ба Конститутсия 

такмили мустақилиятии низоми идории судҳо ташкил медод. Дар заминаи амалишавии ислоҳоти 

конститутсионӣ 26 сентябри соли 1999 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо 

ворид карда шуд, ки дар роҳи устувор гардонидани пояҳои давлати демокративу ҳуқуқбунёд 

қадами устувор  гузошта шуд. Дар заминаи ҳамин тағйироту иловаҳо соли 2001 Қонуни нави 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда 

шуд. Ҳамзамон дар заминаи тағйиру иловаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни 

соли 2003 муҳлати ваколати судяҳо ба 10 сол дароз гардида, синни ниҳоии номзадҳои ба вазифаи 

судягӣ пешниҳодшаванда 65 сол муқаррар  гардид. Тағйиротҳои руйи кор омада дар воқеъ аз як 

тараф ҷиҳати ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани қонунгузории миллии кишвар 

мусоидат намуда, аз дигар ҷиҳат  ба рушду такомули минбаъдаи низоми судӣ ва ҳокимияти судӣ 

дар кишвар шароити арзандаро фароҳам овард. Бо қаноатмандӣ ва изҳори хушнудӣ месазад 

хотирнишон сохт, ки масъалаи инкишофу пешрафти низоми судӣ, таъмини мустақилияту 

шаффофияти фаъолияти судҳо дар Тоҷикистон ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи роҳбарияти олии 

сиёсии кишвар қарор дорад. Зеро таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи дунё, омузиш ва таҳлили 

муқоисавӣ – ҳуқуқии низомҳои пешрафтаи ҳуқуқӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки  муҳимтарин 

масъала ва баҳсҳои ҳуқуқӣ, ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд иртибот доранд, аз ҷониби 

суд ҳал карда мешаванд. Аз ҳамин лиҳоз, яке аз мавзуҳои марказии Паёмҳои ҳамасолаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин масъалаи сол аз сол тақвият додани фаъолияти ҳокимияти судӣ ва дар ин замина 

таҳия ва қабул намудани барномаҳои ислоҳоти судӣ дар Тоҷикистон ташкил медиҳад.  

Дар заминаи Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба хотири таҳким бахшидан ба фаъолияти минбаъдаи ҳокимияти судӣ, баланд 

бардоштани нақш ва мавқеи он дар ҷомеа, ҳифзи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати 

давлат, ташкилоту муассисаҳо, таъмини ҳамаҷонибаи қонунияту адолат бо фармонҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2007, таҳти № 271 «Барномаи ислоҳоти судӣ 

– ҳуқуқӣ барои солҳои 2007 – 2010»,  аз 3 январи соли 2011, таҳти № 976 «Барномаи ислоҳоти 

судӣ – ҳуқуқӣ барои солҳои 2011 – 2013» ва бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 

– уми январи соли 2015, № 327  «Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳукуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2015 – 2017» тасдиқ ва ба мавқеи иҷро вогузор карда шуданд. Ба масъалаи ислоҳоти 

судӣ – ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон аҳамияти хосса зоҳир карда мешавад. Масъалаи ислоҳоти судӣ – 

ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон низ мавзӯи асосии аксарияти  конференсияву ҳамоишҳои илмии ватаниро 

ташкил медиҳад [1, саҳ. 292].  Ҳамзамон ба ин масъала низ дар доираҳои илмӣ таваҷҷӯҳи зиёд 

равона карда мешавад. Боиси хушнудист, ки аз ҷониби олимону муҳаққиқони ватанӣ дар иртибот 

ба ислоҳот ва такмили минбаъдаи ҳокимият ва низоми судии кишвар андешаҳои созгор иброз 

шудаанд [2, саҳ. 57 – 68]. Хурсандибахш аст, ки то ба имрӯз тамоми нақша – чорабиниҳои 

таҳияшуда оид ба барномаи зикргардида амалӣ карда шуданд. Қабул ва амалишавии барномаҳои 

давлатӣ оид ба ислоҳоти судӣ дар кишвар шаҳодати ғамхориҳои рӯзафзуни Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба фаъолияти судҳои Тоҷикистон буда, барои тадриҷан боло бурдани нуфузу 

эътибори онҳо дар ҷомеа, ҳамчун ниҳоди ҷомеаи демократӣ хизмат менамояд.  

Дар заминаи амалисозии «Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ барои солҳои 2007 – 2010» аз 

23 июни соли 2007, таҳти № 271 як қатор кодексҳо, аз қабили мурофиавии гражданӣ, мурофиавии 

ҷиноятӣ, мурофиаи иқтисодӣ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул карда 

шуданд. Дар сохтори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, судҳои вилоят, суди ВМКБ, шаҳри 
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Душанбе бошад соли 2010 коллегияҳои судӣ оид ба парвандаҳои оилавӣ ва маъмурӣ таъсис дода 

шуданд. Ҳамзамон ба мақсади интихоб ва ҷобаҷогузории номзадҳо ба вазифаи судягӣ ниҳоди 

«судя – коромӯз» таъсис дода шуда, дар ин хусус ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» тағйиру иловаҳои дахлдор ворид карда 

шуданд [3, саҳ. 121 – 138].  Ба мақсади дар амал иљро намудани Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ 

барои солҳои 2011 – 2013, як қатор корҳо дар самти ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, баланд 

бардоштани сатҳи тахассусии онҳо ва дигар масъалаҳои ташкилии фаъолияти судяҳо ба сомон 

расонда шудаанд. Ҳамзамон дар заминаи ҳамин барнома қонунҳои конститутсионии Ҷумҳуриии 

Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи судҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 

адвокатӣ», Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси 

одоби судяҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як зумра қонунҳо оид ба ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба қонунҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуданд [4, саҳ. 88 – 110].  

Дар Барномаи ислоҳоти судӣ – ҳуқуқӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015–2017 

чорабиниҳои зерин пешбинӣ шуда буданд: рушди қонунгузории мурофиавӣ; такмили сохтор ва 

фаъолияти Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

такмили сохтор ва фаъолияти судҳои Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри 

Душанбе, судҳои шаҳру ноҳияҳо; ислоҳоти низоми судӣ нисбати ноболиғон; тадбирҳо оид ба 

таъмини иҷрои санадҳои судӣ, такмили сохтор ва фаъолияти иҷрочиёни суд; тадбирҳо оид ба 

таъсиси сохтори мустақили экспертӣ; рушди ёрии ҳукуқи ройгон; таъминоти моддӣ – техникии 

судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо, ки аксарияти онҳо амалӣ шуданд [5, саҳ. 145 – 162].  Тавре 

ки иттилоъ дорем, рӯзи 22 – юми майи соли ҷорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон раъйпурсии умумихалқӣ 

баргузор гардид. Дар натиҷа бо гирифтани 94,5 фоизи овози раъйдиҳандагон лоиҳаи тағйиру 

иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ёфт. Аз ҷумла, мувофиқи 

тағйиротҳои воридшуда аз моддаи 69–и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон банди 12 хориҷ 

карда шуда, ҳамзамон як қатор навгониҳо ба боби 8 – ум, ки «суд» ном дорад, ворид карда шуд. 

Дар асоси тағйиротҳое, ки ба моддаи 86–и Конститутсия ворид карда шуд, минбаъд судяҳои суди 

ҳарбӣ, судяҳои суди Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва 

ноҳия, судяҳои Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри 

Душанбе бо тартиби муқарраркардаи қонуни конститутсионӣ ба вазифа таъин ва озод карда 

мешаванд. Гузашта аз рӯзи 9 – июни соли 2016 дар заминаи тағйиротҳои ба Конститутсия ворид 

кардашуда аз ҷониби Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фармонҳо «Дар бораи барҳам додани Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон», “Дар 

бораи сохтори дастгоҳ”, нақшаи идоракунӣ ва шумораи воҳидҳои кории Суди Олӣ ва Суди Олии 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. Дар ҳамин замина ба Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» тағйиру иловаҳо ворид карда 

шуданд. Назорати прокурорӣ дар солҳои Истиқлолияти давлатӣ ба як фишанги муҳими таъмини 

қонуният ва фазои ягонаи ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон табдил ёфтааст. Маҳз дар ҳамин давра, 

заминаҳои боэътимоди ҳуқуқӣ ва ташкилӣ барои рушду инкишофи фаъолияти мақомоти 

прокуратура фароҳам оварда шудаанд. Танҳо дар замони соҳибихтиёрии давлатӣ бо 

дарназардошти зарурат ва тағйирёбии муносибатҳои ҷамъиятӣ се маротиба (солҳои 1992,1996 ва 

2005) оид ба фаъолияти мақомоти прокуратура қонунҳои алоҳида қабул карда шудаанд.  

Ба андешаи профессор Раҳимов М.З. дар замони Истиқлолияти давлатӣ прокуратураи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як мақомоти мустақили ҳокимияти давлатие табдил ёфт, ки ба ягон 

шохаи ҳокимияти давлатӣ, яъне қонунгузор, иҷроия ва судӣ тааллуқ надорад. Дар шароити 

Тоҷикистон прокуратура ба ягон низоми ҳокимияти давлатӣ дохил нашуда, яке аз функсияҳои 

низоми худнигоҳдорӣ ва баробарвазниро бо роҳи татбиқ намудани чораҳои рафъсозандаи 

вайронкунии қонун фаъолияти ҳар яке аз шохаҳои ҳокимиятро дар доираи фазои конститутсонӣ 

таъмин менамояд [6, саҳ. 27]. Прокуратура аз рӯи ваколатҳои конститутсионии худ дар низоми 

ҳокимияти давлатӣ ва бахусус мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавқеи хоссае дорад. Шаҳодати он, ин дар 

боби алоҳидаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне боби нуҳум ва моддаҳои 93 – 97 

мустаҳкам намудани мавқеи ҳуқуқии прокуратура аст. Мувофиқи моддаи 93–и Конститутсияи 



231 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколати худ ба амал 

мебароранд. Прокуратура яке аз механизмҳои муҳими амалишавии ҳокимияти давлатӣ буда, 

волоияти қонун, ягонагӣ ва мустаҳкам намудани қонуният, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсону 

шаҳрванд, манфиати ҷомеаву давлатро таъмин менамояд.  Тамоми шохаҳои ҳокимият дар 

маҷмӯъ ҳамчун ҳокимияти ягонаи давлатӣ барои нигоҳдорӣ ва пойдории қонуният, ки асосан аз 

ҷониби прокуратура таъмин мешавад, манфиатдор мебошанд. Бе таъмини реҷаи ягонаи қонуният 

дар кишвар ҳокимияти давлатӣ наметавонад пурзӯр бошад ва самарабахш  вазифаҳои худро иҷро 

намояд.  Мавриди зикр аст, ки  фаъолияти мақомоти прокуратураи кишвар дар маркази таваҷҷӯҳи 

ҳамешагии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Иштироки бевосита ва суханронии 

Сарвари Давлат дар вохӯрӣ бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бахшида ба ҷашни 80 – солагии 

мақомоти прокуратураи Тоҷикистон аз 24–декабри соли 2004, ҷаласаи васеи ҳайати мушовараи 

Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 10 июли соли 2014, ҷаласаи Шӯрои амнияти 

кишвар аз 17 феврали соли 2015,  мулоқот бо кормандони мақомоти прокуратура аз 13 марти 

2018 шаҳодати равшани ин гуфтаҳоянд.  

Дар мулоқот бо кормандони мақомоти прокуратура Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи 

таҷлили Иди Рӯзи кормандони прокуратура таъкид доштанд, ки мақомоти прокуратура яке аз 

ниҳодҳои муҳими давлатдорӣ мебошанд, ки фаъолияти онҳо ба ҳифзи арзишҳои ҷомеаи 

демократӣ, қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои 

давлат ва ҷомеа, ошкору пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва мубориза бо ҷинояткорӣ 

равона гардидааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи 

қонунҳоро аз ҷониби вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 

худидоракунии маҳаллӣ, дигар мақомоти давлатӣ, иттиҳодияву созмонҳои ҷамъиятӣ ва 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ ҳамчун салоҳияти истисноии прокуратура муқаррар кардааст. Ягон 

мақом ё шахси мансабдори дигар чунин салоҳиятҳои васеъро надорад. Аз ҳамин лиҳоз, таъмини 

қонунияту адолат, амният, сулҳу субот ва ризоият дар ҷомеа аз фаъолияти самараноки мақомоти 

прокуратура вобаста мебошад [7]. 

Воқеияти имрӯзаи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон собит месозад, ки 

прокуратура бо шохаи ҳокимияти судӣ дар самти таъмини адолати судӣ ва иҷтимоӣ дар кишвар 

ҳамкориҳои судмандро бо дарназардошти эҳтироми принсипи мустақилияти судҳо амалӣ 

менамояд. Итминони комил дорем, ки ҳокимияти судӣ ва мақомоти прокуратураи Тоҷикистон 

дар самти таъмини адолати иҷтимоӣ, таъмини волоияти қонун, таҳкими қонунияту тартиботи 

ҳуқуқӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои ҷомеаву давлат, 

баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва огоҳонидани қонунвайронкунӣ ба нафъи 

пешрафти ватани маҳбубамон самаранок фаъолият менамоянд. 
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НАҚШИ ҲАМКОРИҲОИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ВА МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРА ДАР ТАЪМИНИ 

АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ВА ВОЛОИЯТИ ҚОНУН ДАР ҶОМЕА 

Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш кардааст, ки дар мақолаи мазкур дар асоси таҳлили 

воқеияти имрӯзаи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши ҳамкориҳои судманди прокуратура ва 

ҳокимияти судиро ҷиҳати таъмини адолати иҷтимоӣ, таъмини волоияти қонун, таҳкими қонунияту тартиботи 

ҳуқуқӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои ҷомеаву давлат, баланд бардоштани 

маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, ки дар асоси принсипи мустақилияти судҳо амалӣ гардида, барои таъмини иҷрои қонунҳо 

ва дигар санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқӣ, суботу оромӣ ва пешравӣ дар соҳаҳои гуногунӣ ҳаёти ҷамъиятӣ шароит фароҳам 

меорад, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. 

Калидвожаҳо: функсия; ваколат; қонуншиканӣ; конститутсия; қонун; кодекс; прокурор; назорати прокурорӣ; 

истиқлолияти давлатӣ; ҳокимияти қонунгузор; ҳокимияти судӣ. 

 

РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СУДЕБНОЙ ВЛАСТЬЮ И ПРОКУРАТУРОЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В ОБЩЕСТВЕ 

Учитывая важность темы, автор стремился проанализировать современные реалии действующего 

законодательства Республики Таджикистан, роль эффективного сотрудничества между прокуратурой и судебной 

властью в обеспечении социальной справедливости, верховенства закона, укрепления правопорядка, защита прав и 

свобод человека. общества и государства, повышение правосознания населения, что основано на принципе 

независимости судебной власти и создает условия для исполнения законов и других нормативных актов, 

стабильность и прогресс в различные сферы общественной жизни. 

Ключевые слова: функция; власть; преступление; конституция; закон; кодекс; прокурор; прокурорский 

надзор; государственная независимость; законодательная власть; судебная власть. 

 

THE ROLE OF COOPERATION BETWEEN THE JUDICIARY AND THE PROSECUTOR'S OFFICE IN 

ENSURING SOCIAL JUSTICE AND THE RULE OF LAW IN SOCIETY 

 

Considering the importance of the topic, the author seeks to analyze the current reality of the current legislation of the 

Republic of Tajikistan, the role of effective cooperation between the prosecutor's office and the judiciary in ensuring social 

justice, justice and the rule of law. society and state, raising the legal awareness of the population, which is based on the 

principle of independence of the judiciary and creates conditions for the implementation of laws and other normative acts, 

stability and progress in various spheres of society. 

Keywords:  function; authority; offense; constitution; law; code; prosecutor; prosecutor supervision; state 

independence; legislative branches; judicial branch. 
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ПРИНСИПЊОИ NULLUM CRIMEN SINE LEGE ВА NULLUM POENA SINE LEGE 

 
Камолов Хуршедулло 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тибқи гуфтаи профессор И.И.Лукашук, принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ «меъёрҳои 

умумитарини ҳуқуқи байналмилалӣ мебошанд, ки мазмун ва хусусиятҳои хоси ин соњаро 

муайян мекунанд». Дар робита ба ин, принсипҳои соҳавии ҳуқуқи чиноятии байналмилали 

меъёрҳои калидӣ ва системаи ташаккулёбандаи ќисми умумии њуќуќи љиноятии 

байналмилалї мебошанд, ки шароити татбиқи ҷавобгарии ҷиноятиро барои содир 

намудани ҷиноятҳо дар назди њуќуќи байналмилалї муайян мекунанд ва дар шакли 

мутамарказ онхо дар қисми III-и Статути Рими Суди Байналмилалии Ҷиноятӣ инъикос 
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ёфтаанд (моддаҳои 22-23). Вобаста ба ин, яке аз принсипњое, ки дар њуќуќи љиноятии 
байналхалќї ва њуќуќи љиноятии миллї ба таври мазмунан ифодаи худро ёфтааст ин 
принсипи «Nullum crimen sine lege» ва «Nullum poena sine lege», яъне «Нест љиноят бе 
нишондоди он дар ќонун» ва «Нест љазо бе нишондоди он дар ќонун» мебошад. Принсипи 

мазкур таҷассуми таҳтуллафзии дар ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ формулаи классикии 

ҳуқуқии Рим "бидуни зикри қонун ҳеҷ гуна ҷиноят ва ҷазо вуҷуд надорад." мебошад. Ба 

гуфтаи А.Кассесе, дар низоми ҳуқуқии миллӣ ду доктринаи алтернативӣ фарқ карда 

мешавад, ки бар асоси он «қонуният» -и қонуни ҷиноятӣ асос ёфтааст: доктринаи «адолати 

судӣ» ва доктринаи «қонунияти қатъӣ». Тибқи таълимоти аввал, адолат бояд "пеш аз ҳама 

саъй кунад, ки ҳама гуна рафторе, ки барои ҷомеа зараровар ё хатарнок аст, сарфи назар аз 

он, ки он дар лаҳзаи содир кардани ҷиноят криминализатсия карда шудааст ё не, манъ ва 

ҷазо дода шавад." Аммо, айни ҳол, доктринаи дуввум дар низоми ҳуқуқии муосир амалан 

мавқеи аввалро танг кардааст. Баъзе љанбањои принсипи мазкур ба андозаи кофї дар 

қонунгузории ҷиноии Ҷумҳурии Тољикистон ифодаи худро ёфтааст.  
Ќайд кардан ба маврид аст, ки принсипњои «нест љиноят бе нишондоди он дар ќонун» 

ва «нест љазо бе нишондоди он дар ќонун» дар моддаҳои 22 [1] ва 23 [2] -и Статути Римии 

Суди Байналмилалии Ҷиноятӣ (ICC) инъикос гардидааст, ки мутаносибан ба он танҳо он 

кирдорњое, ки дар манбаи ҳуқуқи байналмилалии амалкунанда ба таври возеҳ ифода 
ёфтааст љиноят њисобида мешавад, агар барои содир намудани он бо санксияи муайян 

ҷавобгарии ҷиноятии инфиродӣ муқаррар карда шуда бошад. Мувофиқи Низомномаи 

Суди байналмилалии ҷиноятӣ, ҳеҷ кас тибқи Низомномаи мазкур ба ҷавобгарӣ кашида 

намешавад, агар чунин кирдори дар лаҳзаи содир кардани он ҳамчун ҷинояте, ки ба 

юрисдиксияи Суд мансуб дониста шуда буд, эътироф карда шавад (қ. 1 м. 22). Бесабаб нест, 

ки аксари муаллифони хориҷӣ ин принсипро "принсипи қонуният"(principle of legality) 
номидаанд.  

Тавре ки дар навбати аввал ба назар мерасад, сухан танҳо дар бораи ҷиноятҳо 

меравад, ки таҳти юрисдиксияи Суд қарор доранд ва ин муқаррарот ифодаи махсуси 

принсипи умумии ҳуқуқи ҷиноятӣ, ки ба юрисдиксияи Суд таалуқ дорад, мебошад. Аммо, 

комилан ин тавр нест - тасдиқи универсалӣ будани ин принсип барои тамоми ҳуқуқи 

ҷиноятии байналмилалӣ дар он аст, ки ин принсип, агар дар маънои таҳтуллафзї набошад, 

пас аз рӯи моҳияти худ қариб дар ҳама гуна меъёрҳои дорои хусусияти ҳуқуқи ҷиноятии 

байналмилалӣ дошта мавҷуд мебошад. Масалан, қ. 1 м. 15 Муоҳидаи байналмилалии “Дар 

бораи њуќуќхои шаҳрвандӣ ва сиёсї” аз с. 1966 ки қисми ҷудонашавандаи Стандартҳои 

байналмилалии ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мебошад, ба таври возеҳ муқаррар 

менамояд; ҳеҷ кас наметавонад дар натиҷаи ягон амал ё беамалие, ки мувофиқи 

қонунгузории дохилидавлатӣ ё ҳуқуқи байналмилалӣ дар лаҳзаи содир гардидани он 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳисоб намешуд, дар содир кардани он љиноят гунаҳгор дониста шавад. 

Меъёри шабеҳ дар м. 7 Конвенсияи Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон низ мавҷуд аст. 

Ҳамзамон, агар кирдор тибқи меъёри дигари ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ то 

эътибор ҳуқуқӣ пайдо кардани меъёри нав ҷиноят ҳисоб шуда бошад, пас он мутобиқи 

меъёре, ки дар лаҳзаи содир кардани кирдор амал мекард, банду баст карда мешавад. 

Чунончӣ, масалан, содир намудани кирдори генотсид то эътибори қонунӣ пайдо кардани 

Низомномаи Суди байналмилалии ҷиноятӣ, бояд мутобиқи Конвенсияи оид ба генотсид с. 
1948 банду баст карда шавад, агар кирдор пас аз эътибор пайдо кардани Конвенсия сурат 

гирифта бошад. Дар яке аз қарорҳои Суди Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон ба таври возеҳ изҳор 

мегардад, ки ҳеҷ гуна поймолкунии принсипи " бидуни зикри қонун ҳеҷ гуна ҷиноят вуҷуд 

надорад", ҳатто "дар вақти ҷанг ё дигар ҳолати фавқулода" ба мақсадҳои "таъмини ҳадди 

аксар самаранокии ҳимояи шахс аз таъқиби ҷиноятӣ, маҳкумият ва ҷазо, қобили қабул 

нест». Инчунин, дар яке аз қарорҳои ТБСЮ низ қайд карда шуд, ки мақсади принсипи 

қонуният ин "пешгирии айбдоркунӣ ва ҷазо додани шахс барои кирдоре, ки ҳангоми содир 

кардани он вай солимона мулоҳиза карда, тасаввур менамуд, ки дар лаҳзаи содир кардан, 

онҳо қонунӣ буданд. 
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Оқибати мантиқии татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалии 

амалкунанда нисбат ба кирдорҳое, ки то эътибори ҳукуқӣ пайдо кардани он ба амал 

омадаанд, манъи истифодаи ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ аз рӯи қиёс (Lex stricta) 

мебошад, ки дар м. 22 Низомномаи Суди байналмилалии ҷиноятӣ пешбинї шудааст. Бо ин 

мақсадҳо зарурати ба таври возеҳ муқаррар кардани таърифи аниқтари худи ҷиноят 

мувофиқи ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ ба миён меояд. Бинобар ин, бояд ба таври возеҳ 

тавзеҳ дода шавад, ки татбиқи қарорҳои созмонҳои байналмилалӣ (аз ҷумла, қарорҳои 

амсолии судӣ, судҳои байналмилалӣ) набояд ҳамчун қиёс баҳо дода шаванд - дар ин маврид, 

чунин қарор меъёреро, ки дар сарчашмаи дигари ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ мавҷуд 

аст, шарҳ медиҳад: "Принсипи қонуният дар худ ҳеҷ чизеро надорад, ки тавзеҳи қонунҳоро 

тавассути қарори суд манъ кунад ва дар ҷойи зарурӣ, ҳангоми минбаъд баррасї кардани 

парванда ба ин қарорҳо такя кунад. Чизи дигар он аст, ки тавзеҳе, ки дар қарори созмони 

байналмилалӣ дода шудааст, ҳангоми татбиқи ин ё он меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии 

байналмилалӣ ҳатмист. Қисми таркибии принсипи баррасишаванда “қоидаи шубҳа” 

мебошад, ки тибқи он ҳар гуна шубҳа оид ба эҳтимолият ё дурустии банду баст тибқи 

меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ ба манфиати айбдоршаванда шарҳ дода 

мешавад. Аҷиб ин аст, ки маҳз аз рӯи ин принсип, таърихи ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ 

истисноҳои мушаххасро медонад. Сухан дар бораи эътироф кардани гуноҳ ва оид ба 

муқаррар кардани ҷавобгарї барои кирдорҳое, ки то эътибори ҳуқуқї пайдо кардани 

талаботи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар давраи Ҷанги Дуюми Ҷаҳон содир шуда 

буданд, меравад. Воқеан, дар ҳуҷҷатҳои трибуналҳои Нюрнберг ва Токио гуноҳи 

ҷинояткорони ҳарбӣ ва он кирдорҳое, ки дар лаҳзаи содир гардиданашон аз рӯи ҳуқуқи 

байналмилалӣ расман ҷиноят набуданд, муайян карда шудааст. Тавре ки маълум аст, дифоъ 

бекор кардани худи мурофиаро талаб кард, аммо трибунал ба он ишора кард, ки ҳамаи 

кирдорҳои ҷинояткорони ҳарбӣ содиркарда, мувофиқи ҳуқуқи байналмилалии одатӣ 

ҷиноят ҳисоб карда мешаванд. Муҳақќиқони соҳа қайд мекунанд, ки истисноӣ будани 

мавриди мазкур ба шарти вазъияти фавқулодаи мурофияи судии ҷинояткорони Ҷанги 

Дуюми Ҷаҳонӣ вобаста буд. Бесабаб нест, ки қабули пешакии принсипҳои асосии ҳуқуқи 

байналмилалӣ ва мустаҳкам гардидани меъёрии онҳо дар Оинномаи Трибунали Нюрнберг 

ба қабул гардидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки ба ҳуқуқи 

ҷиноятии байналмилалии муосир замина гузоштанд (аз ҷумла Конвенсияи оид ба генотсид 

с. 1948, Муоҳидаҳои Женева с. 1949 ). 

Бешубҳа, мафҳум ва дарки ҷиноят ҳамчун як фактори ҳуқуқӣ, ба вуҷудоварандаи 

муносибатҳои муайяни ҷамъиятӣ, дар ҳуқуқи ҷиноятӣ аҳамияти калидӣ дорад. Аксарияти 

инситутҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ (ҳам миллӣ ва ҳам байналмилалӣ) бо ин ё он дараҷа ба мафҳуми 

ҷиноят, ки моҳиятан аз он манша мегиранд, вобастагї доранд. Воқеан, универсализатсияи 

тартиботи ҳуқуқии байналмилалӣ, ки аз он ҷумла тавассути инкишофи ҳуқуқи ҷиноятии 

байналмилалї ба даст меояд, амалан универсализатсияи ба худ хоси муқаррароти асосии 

тамоми соҳаҳои ҳуқуқро тақозо мекунад ва дар ин раванд ҳуқуқи ҷиноятӣ истисно нест.  
Принсипи дуюм, ки давомдињанда ва пурракунандаи принсипи «Нест љиноят бе 

нишондоди он дар ќонун (Nullum crimen sine lege)» мебошад ин принсипи «Нест љазо бе 
нишондоди он дар ќонун (nullum poena sine lege)» мебошад. Маънии принсипи дуюм дар он 

аст, ки шахси мувофиқи ҳуқуқи ҷиноятии байналмилӣ гунаҳкор эътироф шуда, метавонад 

таҳти ҷазое қарор дода шавад, ки дар меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ муқаррар 

гардидааст. Ин ҷо як масъалаи хеле ҷиддӣ ба миён меояд - дар бораи кадом татбиқи ҷазо 

"тибқи ҳарфи қонун" метавонад сухан равад, гарчанде ки санадҳои меъёрии байналмилалии 

кирдори ҷиноятиро муайян кардаанд, ки одатан на дар намуди ҷазо, ва на дар андозаи он 

пешбини нашудаст .Истисное аз ин қоидаи умумӣ дар Низомномаи Суди байналмилалии 

ҷиноятӣ мавҷуд аст, ки ҳангоми қабули он масъалаи намуд ва андозаи ҷазо ба таври фаъол 

мавриди баҳс қарор гирифт буд.  

Мувофиқи м. 77 Низомномаи Суди байналмилалии ҷиноятӣ бо қарори худ метавонад 

шахси гунаҳкорро ба ҷазои маҳрум кардан аз озодї ба мӯҳлати то 30 сол ё якумра аз озодӣ 
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маҳрум кардан ҳукм намояд (агар ин бо "хусусияти истисноии вазнин будани ҷиноят" 

асоснок бошад). Аммо чӣ гуна ва кадом намуди ҷазо бояд таъин карда шавад, дар сурате, 

ки таърифи охирин дар меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ мавҷуд набошад? Ҳалли 

ин масъала чунин аст. Меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалии (агар онҳо пешбинӣ 

нашуда бошанд) имконияти истифодаи ҳуқуқи ҷиноятии миллиро (б "с" қ. 1 м. 21 

Низомномаи Суди байналмилалии ҷиноятӣ) иҷозат медиҳанд - эҳтимол ин нишондод пурра 

ба таъин намудани намуд ва андоза ҷазо барои ҷинояти байналмилалии дар ҳуқуқи миллӣ 

муайяншуда дахл дорад. Роҳ надодан ба татбиқи ҷазои сахттар ба шахс нисбат ба он, ки 

қонун дар лаҳзаи содир кардани ҷиноят пешбинї намудааст, дар сатҳи Аврупо бо қарори 

Суди Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон тасдиқ шудааст. 
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ПРИНСИПЊОИ «NULLUM CRIMEN SINE LEGE» ВА «NULLUM POENA SINE LEGE» 
Маќолаи мазкур ба яке аз масъалањои мубрами њуќуќи љиноятии байналмилалї -принсипњои њуќуќи 

љиноятии байналмилалї аниќтараш ба принсипи «Нест љиноят бе нишондоди он дар ќонун» ва «Нест љазо бе 
нишондоди он дар ќонун» бахшида шудааст. Муаллиф њамаи љанбањои принсипи мазкурро мавриди баррасї 
ќарор дода, наќш ва мавќеи ин принсипро дар низоми принсипњои њуќуќи љиноятии байналмилалї муайян 
кардааст. Зимни баррасии маќолаи мазкур муаллиф аз сарчашмањои дохилї ва байналхалќї васеъ истифода 
намудааст. Диќќати махсус ба масоили доктринањои тавсифкунандаи принсипи мазкур ва манъи истифодаи 

ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ аз рӯи қиёс (Lex stricta) дода шудааст. Таъкид гардид, ки принсипи nullum 

crimen sine lege ва nullum poena sine lege дар худ ҳеҷ чизеро надорад, ки тавзеҳи қонунҳоро тавассути қарори 

суд манъ кунад ва дар мавридхои зарурӣ, ҳангоми минбаъд барраси кардани парванда ба ин қарорҳо такя 
кунад, бошад.  

Калидвожањо: принсипњои њуќуќи љинояти байналхалќї, принсипи ќонуният, Суди байналхалќии 
љиноятї, Статути Рим, Суди Аврупои оид ба њуќуќи инсон. 

  

ПРИНЦИПЫ «NULLUM CRIMEN SINE LEGE» и «NULLUM POENA SINE LEGE» 

Данная статья посвящена одному из важнейших вопросов международного уголовного права - принципам 

международного уголовного права, точнее принципам «Запрещено преступление без его указания в законе» и 

«Запрещено наказание без его указания в законе». Автор рассматривает все аспекты этого принципа и определяет 

роль и место этого принципа в системе принципов международного уголовного права. При рецензировании статьи 

автор широко использует отечественные и зарубежные источники. Особое внимание уделяется доктринам, 

описывающим этот принцип и запрету использования международного уголовного права по аналогии (Lex stricta). 

Было подчеркнуто, что принцип nullum crimen sine lege и nullum poena sine lege не имеет ничего общего с 

запрещением толкования закона по решению суда и, в случае необходимости, опираться на эти решения при 

дальнейшем рассмотрении дела.  

Ключевые слова: принципы международного уголовного права, принцип законности, Международный 

уголовный суд, Римский статут, Европейский суд по правам человека. 

  

PRINCIPLES OF «NULLUM CRIME SINE LEGE» AND «NULLUM POENA SINE LEGE» 

 This article is devoted to one of the most important issues of international criminal law - the principles of international 

criminal law, more precisely the principles "No crime without its indication on the law" and "No punishment without its 

indication in the law." The author examined all the aspects of this principle and determined the role and place of this principle 

in the system of principles of international criminal law. When reviewing the article, the author makes extensive use of 

domestic and foreign sources. Particular attention is paid to doctrines describing this principle and the prohibition of the use 

of international criminal law by analogy (Lex stricta). It was emphasized that the principle of «Nullum crimen sine lege and 

nullum poena sine lege» has nothing to do with the prohibition of interpretation of the law by a court decision and, if 

necessary, rely on these decisions in the further consideration of the case.  

Keywords: Principles of international criminal law, principle of legality, International Criminal Court, Rome Statute, 

European Court of Human Rights. 
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НАЗАРИЯИ ТАШХИСИ ДАКТИЛОСКОПЇ 
 

Каримова П.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Назарияи ташхис яке аз муҳимтарин таҳаввулоти марҳилаи муосири рушди илми 
криминалистї мебошад. Ба ин мушкилот аз љониби: Р.С. Белкин, А.И. Винберг; С.В. 
Дубровин; З.И. Кирсанов; Ю.Г. Корухов; Н.П. Майлис; В.А. Снетков ва баъзе муаллифони 

дигар диќќати зиёд дода шуд. Муқаррароти он ҳам барои гирифтани изи назариявї ва ҳам 

амалӣ муҳим аст. Вазифаҳои ташхисї ҳангоми таҳќиќи илмї ва амалии нақшҳои папиллярї 

ва тасвири онҳо гуногунанд. Зарурат ба таҳқиқоти ташхисӣ метавонад ҳам ҳангоми 

муайянсозӣ ва ҳам ҳамчун вазифаи мустақил ба миён ояд. Объектҳои асосии моддиро дида 

мебароем, ки ҳангоми омӯзиши онҳо зарурати ташхиси изи ангушт ба миён омада 
метавонад. 

1. Пӯсти дастҳои одами зинда. Муоинаи мустақими ташхиси дактилоскопии он аҳёнан 

бо чунин мақсад гузаронида мешавад: баҳодиҳии ҳолати пӯст дар робита бо раванди ба 

даст овардани нусхаҳои он; ошкор кардани зарар ва беморӣ; муқаррар кардани мављудияти 

таѓирёбии маризї ва бо мақсадҳои дигари ба ин монанд. Чунин тањќиќот хусусияти 
ёрирасон доранд. 

2. Пӯсти дастони одами мурда. Тавре ки дар мавриди объекти ќаблї, ҳадафи асосии 

омӯзиши мустақими пӯсти устухони дастҳои шахси мурда арзёбии ҳолати пӯст ва ошкор 

кардани осебҳо, бемориҳо ва оқибатҳои бемориҳо мебошад. Вазифаи фарќкунандаи ин 

объект ташхиси ҳолати пӯст мебошад, то ин ё он техникаро дар илми криминалистї барои 

барқарор кардани пӯст дар ҳолатҳое, ки он бо таъсири пас аз марг ё осеб иваз шудааст, 
истифода барад. 

3. Пӯсти мӯйи дастҳои буридашудаи инсон. Ҳадафҳо ва вазифаҳои ташхиси изи 

ангушти вай амалан бо парвандаи қаблӣ монанданд. 

4. Осори пурраи дастҳои инсон. Объекти асосии таҳқиқоти ташхисӣ бо мақсади 

арзёбии хосиятҳои дерматоглифии шахс. Аксарияти мутлақи таҳқиқотҳое, ки ба омӯзиши 

хосиятҳои антропологӣ, тиббию генетикӣ, анатомия ва физиологии инсон равона карда 

шудаанд, маҳз дар асоси накшҳои пурраи кафи дасти инсон сурат мегиранд. Илова бар ин, 

чопҳо метавонанд барои муайян кардани он истифода шаванд: бемориҳо ва ҷароҳатҳои 

пӯст, оқибатҳои ҷароҳатҳо - доғҳо; ва баъзе дигарон. Маҳз дар асоси изҳои пурраи 

ангуштҳо ва кафҳои даст тадқиқоти гуногуни диагностикии худи нақшҳои папиллярӣ 

гузаронида мешаванд (намудҳо ва намудҳои нақшҳо, сохтори марказҳо ва делтаҳо, самти 

ҷараёни хатҳо, мавҷудият ва тақсимоти хусусиятҳои хурди хатҳои папиллярӣ ва бисёр 

дигарон). Ҳама усулҳои стандартии дерматоглификї ва дактилоскопї барои изи пурраи 

кафи дастњо таҳия шудаанд. 

5. Накшҳои як қисми сатҳи кафи дастҳо (бештар инҳо изҳои фалангҳои терминалии 

ангуштҳо мебошанд). Дар асоси изи фалангҳои терминалии ангуштҳо, таҳқиқоти ташхисӣ 

дар ҳамон самтҳое, ки дар ҳолати қаблӣ гузаронида мешаванд, гузаронида мешаванд, аммо 

табиист, ки онҳо бо доираи маводи дастраси дактилоскопї маҳдуданд. 

6. Арақи даст ва дигар осори дасти инсон. Изҳои дастӣ аз рӯи хусусияти пайдоиши худ 

аз чоп бо он фарқ мекунанд, ки онҳо дар натиҷаи тамоси худсаронаи пайгирии дастҳои шахс 

ва ашёи пайгиранда дар ҷараёни амалҳои гуногун ба вуҷуд меоянд. Аксарияти изҳои дастӣ, 

ки дар ҷои ҳодиса пайдо шудаанд, минтақаҳои нокомиро дар майдони на бештар аз 2% 
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сатҳи кафи даст нишон медиҳанд, аз ин рӯ, сифати намоиши сатҳи пайроҳасозии пӯсти 

пушта одатан паст. Якҷоя ин ду омил имкониятҳои ташхиси хосиятҳои инсонро бо 

нишонаҳои даст ба таври назаррас маҳдуд мекунанд. Яке аз вазифаҳои асосии ташхисӣ дар 

омӯзиши изи дастҳо вазифаи муайян кардани хусусиятҳои он қисмати нақши папиллярӣ 

мебошад, ки нишон дода мешавад (самти хатҳои папиллярӣ ҷараён мегирад, мавҷудияти 

нуқтаҳои ҳамгироӣ, мавҷудият ва хусусиятҳои ҷузъиёт дар бораи сохтори намуна дар илми 

криминалистӣ ва баъзе дигарон) мебошад. 

Ҳадафи чунин ташхис аз он иборат аст, ки ҳарчи бештар маълумот ҷамъ оварем, то 

корҳои минбаъдаи дастӣ ва автоматикунонидашуда оид ба муайян кардани намунаҳо 

беҳтар карда шаванд. Дар баъзе ҳолатҳо, пас аз осори дастҳо, мумкин аст патология ва 

бемориҳои пӯст, ҷароҳатҳо ва оқибатҳои онҳоро ташхис диҳед, агар онҳо дар осор нишон 

дода шаванд. Бо роҳи омӯзиши мустақиман осори сатҳи пайгирӣ имконпазир аст, ки як 

қатор масъалаҳои ташхисии марбут ба фаҳмиши механизми пайдоиши микроэлементҳо ҳал 

карда шаванд, аз ҷумла: дар робита бо қувват ва самти ҳамкории микроэлементҳо ва 

сатҳҳои ҳассос; аз ҷиҳати хусусиятҳои физикии раванди пайдоиш ва пайгирӣ дар сатҳи 

пайшиносї; нисбат ба синну соли раванди ташаккули пайгирӣ; ва барои як қатор дигарон. 

Ҳалли ин вазифаҳои ташхисӣ дар якҷоягӣ бо дигар маълумотҳо имкон медиҳад, ки баъзе 

шароити пайдоиши пайшиносї баҳо дода, мувофиқан, аломатҳои объективии ҳодисаи 

ҷиноят ва шахси содирнамудаи он муайян карда шаванд. 

7. Осори дастҳо дар объекти интиқолдиҳанда, ки бо моддаҳои ошкоркунанда кор 

карда мешаванд. Дар ин ҳолат, маҷмӯи вазифаҳое, ки дар омӯзиши диагностикӣ ҳал карда 

шудаанд, амалан бо банди қаблӣ якхела хоҳанд буд. Аммо, таъсири мутақобилаи агенти 

ифшошаванда ва моддаҳои микроэлементӣ ба табиати маҷмӯи моддаҳои изофанависӣ 

тасҳеҳоти худро мегузоранд, ки инро ҳангоми таҳлили нишонаҳои ташхисї бояд ба назар 
гирифт. 

8. Изҳои дасте, ки коркард ва нусхабардорї карда шуданд. Хусусиятҳои морфологии 

чунин пайгирї нисбат ба ҳолати аслӣ (ибтидої) -и он ба таври назаррас таѓйир дода 

мешаванд. Таҳрифот аз ҳисоби коркарди микроэлементхо ва аз ҳама муҳимаш дар раванди 

нусхабардории он љорї карда шуданд. Яъне, ҳангоми омӯзиши хусусиятҳои морфологии 

пайдоиши дубора нусхабардорӣ барои ташхис зарур аст, ки таъсири онҳо ба механизми 

коркард ва нусхабардории осор ба онҳо ба назар гирифта шавад. Ҳамчун як гурўҳи 

мустаќили вазифаҳои ташхисї ҳангоми кор бо иншооти зикршуда, масъалаҳои усули 

муайян ва нусхабардории осорро омӯхтан мумкин аст. 

9. Нусхаҳои изҳои дастӣ. Морфологияи намоиши аксбардории нақши папилляр 

бештар аз технологияи акс вобаста аст. Мувофиқи ин, бо интиқоли баландсифат ва пурраи 

хосиятҳои намоиш, ки дар раванди ташхис истифода мешаванд, як қатор мушкилоти 

ташхисиро ҳал кардан мумкин аст. Аз ҷумла, мушкилоти ташхиси хусусиятҳои нақшҳои 

папиллярӣ бомуваффақият ҳал карда мешаванд, агар нишонаҳои мувофиқ мавҷуд бошанд, 

даст ва ангуште, ки нишона гузоштаанд, нишонаҳои бемориҳо, ҷароҳатҳо ва тағирёбии 

чаррогии пӯст муайян карда мешаванд. Баъзе масъалаҳо дар механизми пайдоиши 

микроэлементҳо ва баъзеи дигарро ҳал кардан мумкин аст. Ҳангоми омӯзиши аксҳои осори 

бо ягон намуди муайянкунанда коркардашуда, бо мақсади ташхис хусусиятҳои физико-

химиявии раванди ҳамкории ин агентро бо моддаи микроэлементӣ ба назар гирифтан 
лозим аст. 

10. Намоиши видеоии осори нақшҳои папиллярӣ. Имкониятҳо ва мушкилот тақрибан 

ба ҳолати қаблӣ баробаранд. Ҳангоми ҳалли масъалаҳои ташхисӣ шароити сабти видеоро 

ба назар гирифтан лозим аст, яъне он параметрҳое, ки метавонанд ба табиати интиқоли 

аломатҳои ташхисӣ таъсир расонанд. 

11. Нусхаҳои изҳои дастї, ки бо истифодаи усулҳои табдили тасвири рақамӣ ба даст 

оварда шудаанд. Имкониятҳо ва мушкилоти ташхис аз тасвирҳои намунаҳои папиллярї, ки 

бо истифодаи технологияҳои раќамї ба даст оварда шудаанд, ба нусхаҳои акс ва видеое, ки 

бо усулҳои маъмулї ба даст оварда шудаанд, монанданд, танҳо фарқият бо назардошти 
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хусусиятҳои технологияи рақамї. Агар мо имкониятҳои ташхиси дактилоскопиро ҳангоми 

омӯзиши ягон объектҳои имконпазири дар боло номбаршуда таҳлил ва ҷамъбаст намоем, 

пас самтҳои зерини ташхиси дактилоскопиро ба таври возеҳ фарқ кардан мумкин аст: 

- ташхиси хусусиятҳои антропологии инсон; 

- ташхиси маълумотҳои анатомї ва физиологии муқаррарӣ; 

- ташхиси маълумотҳои патологии анатомї ва физиологӣ; 

- ташхиси бемориҳо ва майли ба бемориҳо; 

- ташхиси бемориҳои пӯст, љароҳатҳо ва оќибатҳои бемориҳо ва љароҳатҳо; 

- ташхиси хусусиятҳои намунаи папиллярӣ, ки дар изҳо ва пайҳо нишон дода шудаанд; 

- ташхиси нишонаҳои локализатсияи минтақаи пӯсти мӯй, ки дар пайгирї нишон дода 
шудааст; 

- ташхиси хусусиятҳои механикии раванди ташаккули пайшиносї; 

- ташхиси хусусиятҳои физикӣ ва химиявии пайдоиши пайшиносї; 

- ташхиси хусусиятҳои вақти нигоҳ доштани пайсабтнамої; 

- ташхиси хусусиятҳои воситаҳои техникӣ, ки барои муайян кардани осор истифода 
мешаванд; 

- ташхиси хусусиятҳои воситаҳои техникӣ, ки барои нусхабардорӣ, нигоҳ доштани 

изҳои дастӣ ва дигар амалиёт бо изҳо истифода мешаванд; 

- ташхиси ѓайримустақими ҳолатҳои объективии намоиши намунаҳои папиллярї (дар 

изҳо ё пайҳо) тавассути муайян кардани хусусиятҳои сифатӣ ва миқдорӣ дар самтҳои 
пешини ташхис. 

Дурустӣ ва эътимоднокии хулосаҳои ташхисӣ аз як қатор сабабҳо вобаста аст, аз 

ҷумла: ба омӯзиши илмии масъала, сифати намоиши аломатҳои ташхисӣ, тахассуси 

мутахассис ва як қатор чизҳои дигар. Ҷамъбасти гуфтаҳо ва дар маҷмӯъ арзёбии мушкилоти 

ташхиси изи ангушт, бояд қайд кард, ки ташхиси хусусиятҳои мухталиф, аз хусусиятҳои 

шахсӣ то раванди ташаккули пайгирӣ, қисми хеле муҳими изи ангушти муосир мебошад ва 

талаб мекунад диққати илмӣ ва амалиро зиёд кард. 
 

НАЗАРИЯИ ТАШХИСИ ДАКТИЛОСКОПЇ 

Ба сифати объекти тадқиқот масоили назариявии тадқиқоти дактилоскопӣ ва назарияи ташхиси 

дактилоскопӣ баромад менамояд. Предмети тадқиқотро бошад  ташхиси хусусиятҳои антропологии инсон, 

ташхиси маълумотҳои анатомӣ ва физиологии муқаррарӣ, ташхиси маълумотҳои патологии анатомӣ ва 

физиологӣ, ташхиси бемориҳо ва майли ба бемориҳо, ташхиси бемориҳои пӯст, ҷароҳатҳо ва оқибатҳои 

бемориҳо ва ҷароҳатҳо, ташхиси хусусиятҳои намунаи папиллярӣ, ки дар изҳо ва пайҳо нишон дода шудаанд, 

ташхиси нишонаҳои локализатсияи минтақаи пӯсти мӯй, ки дар пайгирӣ нишон дода шудааст, ташхиси 

хусусиятҳои механикии раванди ташаккули пайшиносӣ, ташхиси хусусиятҳои физикӣ ва химиявии пайдоиши 

пайшиносӣ ташкил медиҳанд. 

Калидвожаҳо: дактилоскопия,ташхиси аломатҳо, пайҳои ангуштон, хатҳои папилярӣ, хосиятҳои 

анатомӣ, хосиятҳои генетикӣ. 
 

ТЕОРИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ОБСЛЕДОВАНИИ 
 Объектом исследования являются теоретические вопросы дактилоскопических исследований и теории 

дактилоскопического обследования. Предметом исследования является диагностика антропологических 
особенностей человека, диагностика анатомических и физиологических данных, диагностика патологических 
анатомических и физиологических данных, диагностика заболеваний и предрасположенности к 
заболеваниям, диагностика кожных заболеваний, травм и осложнений, показаны заболевания и осложнения, 
диагностика признаков локализации области волосяного фолликула, показанная в последующем, анализ 
механических свойств процесса формирования прогноза, анализ физико-химических свойств формирования 
трасологии. 

Ключевые слова: дактилоскопия, диагностика признаков, отпечатки пальцев, папиллярные линии, 
анатомические особенности, генетические особенности. 

 
THEORY OF FINGERPRINT EXAMINATION 

The object of the research is the theoretical issues of fingerprint research and the theory of fingerprint 
examination. The subject of the research is the diagnosis of human anthropological features, diagnosis of anatomical 
and physiological data, diagnosis of pathological anatomical and physiological data, diagnosis of diseases and 
predisposition to diseases, diagnosis of skin diseases, injuries and complications, diseases and complications, 
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diagnostics of signs of localization of the hair follicle area, analysis of the mechanical properties of the forecast 
formation process, analysis of the physicochemical properties of the formation of tropology are shown. 

Keywords: fingerprinting, diagnostics of signs, fingerprints, papillary lines, anatomical features, genetic features 
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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Лутфуллоев Хусрав 

Таджикский национальный университет 
 

Одна из реалий сегодняшнего дня - освещение в СМИ государственной политики и 
дипломатии. Помня об этом, каждая страна пытается адаптировать свою 
информационную политику к сегодняшней жизни. В зависимости от своего положения в 
глобальной и региональной политике, а также своих национальных интересов, 
государства проводят свою политику в информационном пространстве, распространяя 
необходимую информацию о себе, своих друзьях и соперниках. Для достижения этой цели 
круглосуточно работают разные учреждения. [1 c.245] 

Основная цель информационной деятельности в Таджикистане - обеспечение защиты 
национальных интересов, «в первую очередь, защита и укрепление государственной 
независимости, обеспечение национальной безопасности, создание благоприятных 
условий для устойчивого экономического развития и постепенное повышение уровня 
жизни людей. обеспечение энергетической независимости страны, достижение 
продовольственной безопасности и выход из коммуникативного тупика, защита прав и 
свобод, достоинства и интересов граждан Таджикистана в стране и за рубежом».  Если мы 
посмотрим на текущую ситуацию в Республике Таджикистан, то ясно, что в этом 
направлении необходимо проделать большую работу, и этот процесс, безусловно, требует 
участия всех государственных структур. [5 c.135] Для проведения систематической и 
целенаправленной информационной деятельности государственным органам необходимо 
проводить регулярные консультации для координации своей информационной 
деятельности и получения опыта, а также для выработки единой согласованной позиции 
по конкретным темам и новостям. Важную роль в этом процессе играет налаживание 
регулярного сотрудничества с влиятельными информационными кругами, о которых 
пойдет речь ниже. Известно, что основной задачей отечественных и зарубежных СМИ 
является получение и распространение информации, а они, независимо от желания 
государственных органов, получают ее из различных источников и публикуют в 
информационном пространстве. При этом следует учитывать, что СМИ отличаются и 
соответственно используют информацию. Например, государственные СМИ публикуют 
информацию, которая часто выражает официальную точку зрения, в то время как частные 
СМИ, как правило, распространяют спорные новости в интересах своих товаров или 
заказов, чтобы расширить число покупателей своей продукции, в то время как 
иностранные СМИ по логике, если в случае необходимости запрашиваемая информация 
о событии или проблеме не предоставляется своевременно государством, неизбежны 
следующие ситуации: [6 c.235] 

(A) Соответствующая информация не должна распространяться государственными 
СМИ;  

Б) Иностранные СМИ (как в Таджикистане, так и за рубежом) будут обязаны 
сообщать о проблеме с использованием неправительственных источников, которые часто 
отражают официальную точку зрения; 
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В) Частные СМИ республики также получают сообщения либо из зарубежных СМИ, 
либо из других источников, которые также не совместимы с официальной точкой зрения.  

В сегодняшних условиях, когда границы удалены с помощью новых информационных 
технологий, мобильной связи и Интернета, пути распространение информации трудно 
предотвратить. Если встреча проходит за закрытыми дверями — это одно, но, когда что-то 
происходит в Душанбе или любой другой части страны и есть много свидетелей, это может 
привести к слухам. В этом случае единственный способ предотвратить распространение 
искаженных новостей – это вовремя опубликовать официальную информацию. Потому что 
сегодня любой случайный человек, прохожий, турист и т. Д. Имеет возможность записать 
что-то об инциденте, получить доступ к этому в СМИ или опубликовать в социальных сетях 
с помощью мобильного телефона или других доступных технических средств. информация, 
распространяемая между общественностью и иностранцами, может стать реальностью.  

Другая сторона вопроса – это постоянное сотрудничество со СМИ в целом. 
Регистрация отдельных представителей СМИ для сотрудничества, проведение с ними 
неформальных встреч, предоставление необходимой информации, организация экскурсий 
в нужные места (например, подчиненные предприятия или строящиеся объекты), 
проведение пресс-брифингов и десятков других мероприятий могут улучшить уровень 
отношений. [7 c.367]. Сотрудничество между государственными учреждениями и этими 
учреждениями и их персоналом необходимо по ряду причин, однако важно принимать 
официальные решения и информировать аудиторию о влиянии на среду обмена 
информацией, чтобы быть в курсе происходящего. Для этого необходимо проводить 
регулярные переговоры и вопросы, и ответы по текущим вопросам и дискуссиям, 
представлять различные материалы и налаживать другие пути сотрудничества. 

В Таджикистане образовательные учреждения, особенно университеты, которые 
занимаются подготовкой специалистов, разработкой учебников, учебных программ и т. д. 
играют важную роль в формировании общественного мнения. В этих учреждениях учится 
молодежь, и на это обращают внимание все политические силы, которые являются наиболее 
активными и креативным классом и ищут среди них своих сторонников и последователей. 
[8 c.456]. Поэтому, помимо получения квалификации, студенты должны иметь широкий 
кругозор. Президент Республики Таджикистан на встрече с молодежью республики 
отметил, что повышение уровня политико-правового воспитания и самосознания 
подрастающего поколения должно быть одним из главных направлений национальной 
государственности. «Национальные ценности свободного и независимого Таджикистана и 
защита интересов страны должны быть превыше всех других интересов и основой 
патриотического воспитания молодежи». Молодые специалисты, получившие знания в 
учебных заведениях, идут работать в министерства, ведомства, учреждения и предприятия, 
и основной поддержкой для них является информация, которую они получают от учителей. 
В свою очередь, они становятся распространителями информации для новой аудитории. С 
другой стороны, университеты (например, журналисты, политологи, социологи и т. Д.) 
готовят специалистов, будущая карьера которых будет связана с информационной 
политикой и общественным мнением. Следовательно, государственные учреждения 
должны тесно сотрудничать с университетами, чтобы вносить свой вклад и влиять на 
подготовку будущих специалистов. [10 c.534] 

СМИ Республики Таджикистан должны налаживать отношения с общественными 
организациями. В стране действует ряд общественных организаций, деятельность которых 
зависит от СМИ, сотрудничества со СМИ, формирования общественного мнения. Поэтому 
важно наладить с ними сотрудничество для эффективной реализации ведомственной 
информационной политики и государства в целом. Организации журналистов - Союз 
журналистов Таджикистана, Национальная ассоциация независимых средств массовой 
информации Таджикистана, Медиа-альянс Таджикистана и Совет СМИ республики - 
работают в тесном сотрудничестве со своими членами - журналистами и средствами 
массовой информации поэтому государственные органы налаживая с ними отношения 
могут решать множество задач и совместно проводить отдельные мероприятия. Например, 
Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Национальной ассоциацией 
независимых СМИ Таджикистана неоднократно проводило обучающие семинары для 
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сотрудников правительства и СМИ. Пора распространить эту практику на другие 
госструктуры и поднять ее до организационного уровня.  В данной главе рассматриваются 
признаки проявления «гибридных войн» в республике Таджикистан, как составной части 
Центральной Азии, имеющего общие черты угроз национальной безопасности государств 
региона. 

Ясно одно: что мировые и региональные державы не откажутся от использования 
«гибридных войн», включая пространство Центральной Азии в будущем. Ни для кого не 
является каким-то открытием/сенсацией, что постсоветское (центрально азиатское) 
пространство, входящее в Евразийский материк, на протяжении тридцати лет в силу своего 
транзитного стратегического расположения и несметных природных, особенно нефти 
газовых и водно-энергетических ресурсов момента развала СССР превратилось в арену т.н. 
«Большой игры» мировых и региональных держав. 
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«СИЁСАТИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ ДАР НИЗОМИ АМНИЯТИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН” 
Дар маќолаи мазкур моњияти шакли нави терроризми асри XXI «Љангњои гибридї» мавриди тањлил 

ќарор гирифтаанд.Онњо тариќи воситањои электронии муњовара ба маќсади муташанниљ гардонидани вазъи 
сиёсии љумњурињои Осиёи Марказї истифода мешаванд. Барои ин маќсадњои нопок дар воситањои ахбори 
умум буњтон, фиреб, паст нишон додани љараёни ислоњотњои сиёсї дар давлатњои мустаќили навбунёд 
истифода карда мешавад. Онњо кушиш мекунанд, то муносибатњои байни давлатњои минтаќаро муташанниљ 
созанд, дар марзњои байни давлатии онњоро ноамн намоянд, то ки бархурди он давлатњоро  барангезанд. 
Мутаассифона, ин амалиётњоро ба фоидаи душманони давлатњои мазкур истифода намуда, дар байни 
мардумони ѓайритањљої бар зидди истифодаи забони давлатии он љумњурињо шур меандозанд. Чунин 
амалиётњои душманона амнияти он давлатњоро дар минтаќа зери иштибоњ мегузорад. Механизмњои 
истихбории «Љангњои гибридї» барои манофеи сиёсии давлатњои абарќудрати минтаќавї ва глобалї 
истифода карда мешаванд. 

Калидвожањо: манофеи сиёсї, воситањои ахбори умум, сиёсати хориља, буњтон, фиреб, бархурд 
барангехтан, механизмњои истихборї. 

 
«ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» 

В данной статье исследуется феномен начала XXI века-«гибридные войны», качественно новая форма 
террористической деятельности, которая используется преимущественно с помощью электронных средств 
информации, с целью дестабилизации политической обстановки в независимых государствах Центральной 
Азии. В этих целях в средствах массовой информации используется ложь, клевета, принижение значимости 
хода политических реформ в молодых независимых республиках, обострение межэтнических противоречий, 
подрывные действия на межгосударственных границах соседних республик, притязание на историческое 
превосходство и на территориальную целостность соседних стран. К сожалению в некоторых районах 
республики, где компактно проживают представители той или иной не титульной нации, наблюдается явное 
игнорирование государственного языка страны на территории которой они (национальные) проживают. Это 
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наносит ущерб национальной и региональной безопасности. Информационные механизмы «гибридных войн» 
являются инструментом реализации политических интересов глобальных и региональных держав. 

Ключевые слова: политические интересы, средства массовой информации, внешняя политика, ложь, 
обман, вызывать столкновение интересов, информационные механизмы.  

 
« INFORMATION SECURITY POLICY IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN» 
This article examines the phenomenon of the beginning of the XXI century -"hybrid wars", a qualitatively new 

form of terrorist activity, which is used mainly with the help of electronic media, with the aim of destabilizing the 
political situation in the independent states of Central Asia. To this end, the mass media uses lies, slander, belittling 
the significance of the course of political reforms in the young independent republics, exacerbating inter-ethnic 
contradictions, subversive actions on the interstate borders of neighboring republics, claiming historical superiority 
and territorial integrity of neighboring countries. Unfortunately, adding water to the mill of our common enemies, in 
some areas of the republics of the region, where representatives of one or another non-titular nation live compactly, 
there is a clear disregard for the state language of the country on the territory of which they are (national) they live 
there.  This is detrimental to national and regional security. Information mechanisms of "hybrid wars" are a tool for 
the realization of the political interests of global and regional powers. 

Keywords: politics interests, mass media, external politics, deceive, collision interesting, information 
meсnanism. 
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ТЕРРОРИЗМ: МАФҲУМ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ОН 
 

Маҳмадёров И. Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Аз ҳама хавфноктарин навъи экстремизм ин терроризм мебошад. Айни замон, 

таърифҳои гуногун дар бораи терроризм ва аломатҳои хоси он мавҷуданд, зеро то ҳол 

муносибати ягона барои фаҳмидани онхо коркард нашудааст. Масалан, нависандаи 

русзабон В. И. Дал дар луғати худ терроризмро ҳамчун пешгирӣ, тарсонидан бо қатл, қатл 

ва ҳама даҳшатҳои хашмангез тафсир менамояд. Ҳадафи мақолаи мазкур ин муайян 

намудани моҳият ва хусусиятҳои хоси терроризм ҳамчун падидаи ба рушди мӯътадили 

кишварҳо ва дар маҷмӯъ муносибатҳои байналмилалӣ халалрасон мебошад. 

Дар луғати энсиклопедии психологияи муошират терроризм ҳамчун як падидаи 

психологияи сиёсӣ, ки барои тезутунд шудани вазъиятҳои муноқишавӣ хос аст, муайян 

карда шудааст ва он дар нобуд сохтани шахсони алоҳида, биноҳо ва хамчунин арзишҳои 

фарҳангӣ дар сурати рад кардани талаботи террористон равона гардидааст. Ҳамчунин, ки 

самаранокии терроризм аз ҷиҳати равонӣ ба се омил вобастагӣ дорад:  

1) қисман татбиқ шудани таҳдид;  

2) омодагии дохилӣ барои розигӣ ба созиш;   

3) миқёси хавфе, ки ҷонибҳои муқобил омодаи таваккал мебошанд [1].  

Ҳамзамон, терроризм падидаи психологияи иҷтимоӣ низ мебошад, ки дар шароити 

ҳолатҳои муноқишаи ошкоро ҳамчун воситаи шиддатёбии он зоҳир мешавад. Фаъолияти 

террористӣ бошад, дар ҳолати таҳдиди мустақими ҳалокати одамон зоҳир мешавад, агар 

тарафе, ки ба он шарт гузошта шуда буд, талабҳои террористон ё террористро иҷро накунад 
[2].   

Аз нуқтаи назари иҷтимоӣ терроризмро луғати конфликтолог чунин шарҳ медиҳад: 

«Терроризм ҳамчун идеология ва сиёсат њисобида мешавад, ки силоҳи асосии он террор 
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мебошад. Терроризм аз истифодаи муназзами зӯроварии номаҳдуд иборат аст, ки ба 

тарсондан ва пахш кардани мухолифони сиёсӣ ва дигар мухолифон равона карда шудааст 

ва воситаи фавқулодаи ҳалли зиддиятҳо ва низоъҳои иҷтимоӣ мебошад.  Террористон 

асосан ба таъсири психологӣ умед мебанданд, на ба пирӯзии стратегӣ» [3].   Аз нуқтаи 

назари сиёсӣ, ба ақидаи муҳаққиқ К. Хиршман, терроризм ин истифодаи ғайридавлатӣ ё 

таҳдиди истифодаи зӯроварӣ бо мақсади воҳима андохтан дар ҷомеа, суст сохтан ва ҳатто 

бартараф намудани ӯҳдадориҳояш ва боиси овардани тағйиротҳои сиёсӣ ба он мебошад [4]. 

Муҳаққиқи русзабон В. Н. Панин бошад, терроризмро ҳамчун таҳдид ё истифодаи 

зӯроварӣ бо мақсади ба вуҷуд овардани эътирози ҷамъиятӣ, расидан ба ҳадафҳои сиёсӣ ва 

ё дигар ҳадафҳо таъриф мекунад [5].  Олими дигари рус А. А. Моджорян қайд мекунад, ки 

терроризм амали зӯроварӣ мебошад, ки аз ҷониби шахсони алоҳида ё ташкилотҳо содир 

карда мешавад, ки ба маҳви давлатдорон ва сиёсатмадорони номатлуб, ноустувории қонуну 

тартиботи давлатӣ бо мақсади ба даст овардани натиҷаҳои муайяни сиёсӣ равона карда 

шудааст» [6]. Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, В. П. Емельянов терроризмро чунин таъриф 

медиҳад: терроризм ин амалҳои ошкорои хавфнок ё ин ки хатарноки  оммавиест, ки ба 

тарсонидани аҳолӣ ё гурӯҳҳои иҷтимоӣ равона шудааст ва мақсади он мустақим ё 

ғайримустақим расонидани таъсир ба қабули ягон қарор ё рад кардани ӯ ба манфиати 
террористон мебошад [7].   

Дар фаҳмиши Ю. М. Антонян бошад, терроризм ин дарбаргирандаи зӯроварӣ аст, ки 

таҳдиди бераҳмонаи як каси дигар, бо мақсади ба воҳима афтодан, вайрон намудан ё 

вайрон кардани тартиботи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, тарсондан, маҷбур кардани душманро ба 

қабули қарори дилхоҳ ва ғайра дар бар мегирад. Аломати тавсифшудаи терроризм 

метавонад ҳам дар зӯроварии мустақими ҷисмонӣ ва ҳам таъсири рӯҳӣ ба ирода ва шуури 
одамон ифода карда шавад [8]. 

Яке аз ҷолибтарин усул барои муайян кардани моҳияти терроризм дар монографияи 

Э. А. Степанова «Терроризм дар муноқишаи асимметрӣ: ҷанбаҳои идеологӣ ва сохторӣ» 

оварда шудааст. Степанова терроризмро ҳамчун тактикаи махсуси асимметрии муборизаи 

мусаллаҳона барои фаъолони ғайридавлатӣ бар зидди давлатҳо, гурӯҳҳои давлатҳо ва 

инчунин ҷомеаи байналмилалӣ медонад. У таъкид мекунад, ки терроризм силоҳи 

муқовимати симметрӣ, муборизаи баробарҳуқуқ ва иқтидори муқоисаи тарафҳо нест [9].   

Мафҳумҳои гуногуни терроризм мавҷуданд, ки аз як ҷиҳат ба ҳам монанданд: 

терроризм таҳдид ба башарият, падидаи ҷаҳонист, ки амнияти кишварҳо ва минтақаҳоро 

ноором мекунад ва ба рушди мӯътадили муносибатҳои байналмилалӣ халал мерасонад. 

Терроризм ин як падидаи душвор пешгӯишавандаи замони муосир буда, шаклҳо ва 

миқёсҳои мухталифро касб мекунад ва муҳимтар аз ҳама амалҳои террористӣ боиси 

талафоти зиёди одамон мешаванд. Аз ин бар меояд, ки моҳияти терроризм зӯроварӣ бо 

мақсади тарсондан мебошад, субъект шахсони воқеӣ ё ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ 

мебошанд ва объект қудратест, ки аз ҷониби хизматчиёни алоҳидаи давлатӣ ё ҷомеа, ки 

шаҳрвандони алоҳида намояндагӣ мекунанд, мебошад.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки таснифоти гуногуни терроризм дар замони муосир 

мавҷуд аст. Ҳамин тариқ, мутахассисоне, ки падидаи терроризмро меомӯзанд, шаш намуди 

асосии онро дар замони муосир фарқ мекунанд:  

1.Террори миллатгароӣ.  Идеологҳои ин самти терроризм ҳадафи ташкили давлати 

алоҳидаеро барои гурӯҳи этникии худ гузошта, инро «озодии миллӣ» мешуморанд.  Ин 

намуди терроризм аксар вақт дар арсаи байналмилалӣ ҳамдардӣ ба даст меорад, зеро 

террористҳои миллатгаро худро ҳамчун муборизони озодии халқи худ муаррифӣ мекунанд.   

2.Терроризми динӣ. Идеологҳои ин равияи терроризм хушунатро бо он мақсадҳое 

баррасӣ мекунанд, ки ба ақидаи онҳо, Худованд муайян мекунад ва ҳадафҳои ҳамлаҳои 

онҳо аз ҷиҳати қавмӣ, ҷуғрофӣ ва иҷтимоӣ хира мебошанд. Ин яке аз намудњои 

фаъолтарини терроризм дар замони мо мебошад, зеро террористони динӣ бо барқарор 

кардани ҳуқуқ дар ягон қаламрави мушаххас ё татбиқи ягон принсипи сиёсӣ машғул 

нестанд ва аз ин рӯ миқёси «ҳамлаҳои» онҳо нисбат ба миллатгароён ё экстремистони 
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идеологӣ хеле калонтар аст. Душманони террористҳои динӣ ҳама шахсоне мебошанд, ки 

узви мазҳаби онҳо нестанд. (масалан, «Ал-Қоида», «Давлати исломї», «Ҳизбуллоҳ», 
«Њаракати Толибон», «Ихвон-ул-муслимин» ва г.).  

3.Терроризм бо дастгирии давлат.  Баъзе ҳукуматҳо дидаву дониста гурӯҳҳои 

террористиро ҳамчун роҳи арзони ҷанг истифода мебаранд. Захираҳои ин гуна террористон 

хеле қавитаранд (масалан, Ҳизбуллоҳро кишвархои маълум дастгирӣ мекунад).  

4.Террори экстремистҳои чапгаро дар он аст, ки онҳо мехоҳанд капитализмро барои 

барқарор кардани режими коммунистӣ ё сотсиалистӣ нобуд кунанд, зеро онҳо мардуми 

осоиштаро қурбони истисмори капиталистӣ меҳисобанд. Шаклҳои фаъолияти террористӣ 

рабудани одамони сарватманд ё таркиши рамзҳои гуногуни капитализм мебошанд.   

5.Терроризми экстремистҳои рост аксар вақт бо нео-натсистони Аврупои Ғарбӣ 

алоқаманд аст, ки мубориза бо ҳукуматҳои демократиро барои иваз кардани онҳо бо 

ҳукуматҳои фашистӣ вазифаи худ меҳисобанд. Неофашистҳо бештар ба муҳоҷирон ва 

гурезагон ҳамла мекунанд. Экстремистҳои рост аз нигоҳи худ нажодпараст ва антисемитӣ 
мебошанд.   

6.Терроризми анархистҳо.  Ин падидаи охири асри XIX ва аввали асри XX мебошад, 

алалхусус дар Русия, ки дар он ҷо бисёр ҳамлаҳои террористӣ ба амал омада буданд. [10]. 

Тадқиқотчии мушкилоти терроризм Ю. М. Антонян таснифи терроризмро мутобиқи 

соҳаҳои ҷомеа, ки дар он татбиқ мешавад, инчунин ҳадафҳо ва муноқишаҳои иҷтимоӣ, ки 

ин падидаро ба вуҷуд меоранд, пешниҳод мекунад.  Ҳамин тавр, муаллиф ба ғайр аз 

мазҳабӣ, давлатӣ ва миллатгароӣ, намудҳои зерини терроризмро муайян кардааст:  

1. Террори сиёсӣ. Ин як навъи терроризм аст, ки ба тарсондани душмани 

сиёсӣ ва тарафдорони ӯ равона карда шудааст. Бо куштани шахсиятҳои 

фаъоли сиёсӣ аз ҷониби душман, онҳо боқимондаҳоро метарсонанд;   

2. Терроризми ғаразнок. Ин навъи терроризм бо он хос аст, ки даҳшат бояд 

касонеро, ки ба даст овардани арзишҳои моддӣ монеъ мешаванд (яъне 

рақибони тиҷорӣ ё онҳое, ки маҷбуранд шартҳои огоҳона номусоидро 

қабул кунанд) дастгирӣ кунад; 

3. Терроризми ҷиноятӣ. Терроризми ҷиноятӣ як намуди терроризм 

мебошад, ки ба нобуд кардани рақибон ё тарсондани тарафдорони онҳо 

дар муноқишаҳо байни гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткор равона 
шудааст;   

4. Терроризми ҳарбӣ. Ин чунин терроризм мебошад, ки ба суст кардани пояи 

иқтисодӣ ва ҳарбии душман, несту нобуд сохтани қудрати саноатӣ ва 

мудофиавии ӯ, инчунин бо мақсади низоъ андохтан, тарсонидани аҳолӣ 

ва тағйир додани вазъи равонӣ дар кишвар равона гардидааст;   

5. Терроризми идеалистӣ. Ин навъи терроризм бо он хос аст, ки амали 

террористӣ ба хотири барқарор кардани ҷаҳон, ғалабаи «адолат» ва 

ғайра содир мешавад, дар ҳоле ки террористон мехоҳанд бо роҳи 
тарсондан ба ин ноил шаванд. Дар байни ин гуна террористон одамони 

зиёде ҳастанд, ки ақидаи онҳо ягон далелҳои оқилонаро қабул надоранд 

ва ба дурустии онҳо комилан мутмаинанд [3]. 

Муҳаққиқи рус Э. А. Степанова таснифи «функсионалӣ-идеологӣ»-и терроризмро 

таҳия кардааст, ки бо ду меъёр тавсиф мешавад:  

1) Сатҳ ва миқёси ҳадафҳои гурӯҳ (фаромиллӣ, ҷаҳонӣ ё маҳаллӣ);   

2) Дараҷаи муносибати байни фаъолияти террористии гурӯҳ ва низои васеътари 

мусаллаҳона.  

Муаллифи ин таснифот дар асоси ин меъёрҳо се навъи терроризми муосирро муайян 
кардааст:  

1.Терроризми замони осоишта: терроризми чапгаро дар Аврупои Ғарбӣ дар солҳои 70-

80-ум, терроризми экологӣ ва ё ҳар гуна терроризми дигаре, ки барои таблиғи манфиатҳои 

«махсус» -и сиёсӣ истифода мешаванд;   
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2.Терроризм ҳамчун тактикаи муноқишаи мусаллаҳона. Ин як намуди терроризм аст, 

ки дар муноқишаҳои мусаллаҳи маҳаллӣ-минтақавӣ истифода мешавад. Терроризмро 

гурӯҳҳои мусаллаҳи дар муноқиша иштирокдошта ва худро бо ҳадафи муайяни сиёсӣ, ки 

бевосита бо ихтилофоти ҳангоми муноқиша бавуқӯъ пайваста алоқаманданд, истифода 

мебаранд.  Аммо, новобаста аз он, ки ин ҳадаф то чӣ андоза шӯҳратпараст бошад, хоҳ забти 

ҳокимияти давлатӣ, хоҳ давлати мустақил ва ҳам муқовимат ба истилои хориҷӣ, аз доираи 

заминаи миллӣ ё минтақавии маҳаллӣ берун намебарояд. Ҳадафҳои террористон маҳдуданд 

ва барои пешрафти онҳо одатан воситаҳои маҳдуди техникӣ истифода мешаванд.  Ин 

намуди терроризмро одатан гурӯҳҳое истифода мебаранд, ки ҳадди аққал як қисми аҳолии 

маҳаллӣ дастгириашон мекунад;  

3.Супертерроризм (мегатерроризм, макротерроризм ё терроризми ҷаҳонӣ) ин як 

намуди терроризм мебошад, ки идеологияаш характери глобалӣ дорад ё ҳадди аққал 

тамоюлаш глобалӣ аст, аз ин рӯ, супертерроризм ҳатман бо як маҳал ё контексти миллӣ ва 

ё ба як муноқишаи мушаххаси мусаллаҳона вобастагӣ надорад. Ҳадафҳои гурӯҳҳо ва 

шабакаҳои супертеррористӣ характери глобалӣ доранд ва дар асл, наметавонанд бо ҳам 

мувофиқат кунанд (масалан, хоҳиши Ал-Қоида ба тартиботи ҷаҳонӣ ва кӯшиши тағйир 

додани он). Чуноне, ки Степанова қайд мекунад, ки ҳар се намуди терроризм, сарфи назар 

аз сатҳи ҳадафҳо ва дараҷаи вобастагӣ бо муноқишаи мусаллаҳона, метавонанд бо ҳам 

алоқаманд бошанд ва ҳамбастагӣ кунанд ва дар баъзе ҳолатҳо синтези муайянро ташкил 

медиҳанд [9]. Мо се типологияи терроризмро, ки зуд-зуд зикр мешаванд, ёдовар шудем, 

ҳарчанд бояд қайд кард, ки ҳамаи онҳо хеле шартӣ мебошанд, зеро дар айни замон омезиш 

ва воридшавии шаклҳои гуногуни фаъолияти террористӣ ба назар мерасад. Табиист, ки 

терроризм дар марҳилаи кунунӣ нисбат ба кӯшишҳои таснифи он хеле зудтар рушд 

мекунад. Асоси таснифи терроризм метавонад василаи содир кардани амали террористӣ 

бошад.  Мо метавонем қайд намоем:  

➢ терроризми мусаллаҳона, ки бо истифодаи дастгоҳҳои таркандаи худсохт, 

силоҳи оташфишон ва ғайра иборат аст;   

➢  терроризми кимиёвӣ дар асоси истифодаи дастовардҳои кимофармакологияи 
муосир;   

➢ терроризми биологӣ, ки бо истифодаи силоҳи бактериологӣ алоқаманд аст;   

➢ иттилоотӣ ё кибертерроризм дар асоси истифодаи дастовардҳои технологияи 

иттилоотӣ;   

➢ терроризми радиатсионӣ ва терроризми ҳастаӣ, ки бо он робитаи зич доранд.  

Ин таҳдид аз ҳарвақта бештар аст;   

➢ терроризми худкушӣ падидаи байналмилалӣ мебошад, ки ба некӯаҳволӣ, 

зиндагии муқаррарӣ ва ҳатто мавҷудияти ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид мекунад;   

➢ гаравгонгирӣ як навъи терроризм аст, ки иҷрои ҳама гуна шартҳоро дар ивази 

раҳоии рабудашуда талаб мекунад [11].   

Бояд қайд кард, ки терроризм падидаи маъмул нест.  Истифодаи ин тактика маҷмӯи 

хусусиятҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеаро пешбинӣ мекунад. Шарти аввали 

пайдоиши терроризм ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ мебошад.  Тавре ки муҳаққиқи русзабон 

Киреев қайд мекунад: «Терроризм имрӯз, бешубҳа, як шакли зӯроварӣ мебошад, ки барои 

дарки оммавӣ пешбинӣ шудааст. Барои тағйир додани рӯҳияи мардум ба террористон ба 

таъсири оммавӣ ниёз доранд, зеро ҳамлаҳои террористӣ ба психологияи омма таъсир 

мерасонанд. Ташкилотҳои террористӣ қурбонӣ ва омодагии худро барои тамоми роҳ 

тайнамуда, ҳам ҷони худ ва ҳам ҷони қурбониёни худро нисор мекунанд». Тавре В. Н. 

Панин қайд мекунад: «Ошкорбаёнии амали террористӣ як лаҳзаи куллӣ дар стратегияи 

терроризм мебошад. Агар террор натавонад дар доираҳои берун аз онҳое, ки бевосита ба 

онҳо муроҷиат мекунанд, вокуниши васеъ ба бор оварад, ин маънои онро дорад, ки он 

ҳамчун силоҳи муноқишаҳои иҷтимоӣ бефоида аст» [5]. Шарти дуюми пайдоиши терроризм 

бо табиат ва қонунҳои рушди муҳити технологии мавҷудияти инсон алоқаманд аст. Рушди 

технология ба инсон қобилияти нобуд кардани муҳити иҷтимоӣ, технологӣ ва табииро 
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медиҳад. Муҳити технологӣ зичтар ва осебпазир мегардад. Шарти сеюм бо эрозияи ҷомеаи 

анъанавӣ ва ташаккули ҷомеаи навсозишуда, ки ба арзишҳои либералӣ нигаронида 

шудааст, алоқаманд аст. Терроризм вақте рух медиҳад, ки ҷомеаи бо мафҳуми шартномаи 

иҷтимоӣ ошно (идеяҳои он дар бораи кафолати ҳаёти инсон ва масъулияти мақомот дар 

назди шаҳрвандон тасаввурот медиҳад) ба ҷои фарҳанги анъанавӣ меояд. Ин аст моҳияти 

шантаже, ки террористон истифода мебаранд.  Агар ҷомеа ба ситезаҷӯиҳои террористон 

посух надиҳад ё дар атрофи мақомоти давлатӣ муттаҳид шавад, он гоҳ терроризм тамоми 

таъсирашро аз даст медиҳад. Шарти чорум ин мушкилоти воқеӣ мебошад, ки дар ҷараёни 

рушди таърихӣ ба миён меоянд. Инҳо метавонанд мушкилоти сиёсӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ 

бошанд. Пояҳои маъмултарини терроризм ҷудоихоҳӣ ва ҳаракатҳои миллӣ-озодихоҳӣ, 

инчунин муноқишаҳои динӣ, этникӣ ва идеологӣ мебошанд. Аммо, терроризм дар 

ҷомеаҳои худкома ва тоталитарӣ вуҷуд дошта наметавонад; он дар кишварҳои пароканда, 

ки ҳукумат ҷомеаро назорат намекунад (масалан, Афғонистони ҳамсоя) низ бесамар аст. 

Терроризм танҳо дар сурате имконпазир аст, ки ҳадди аққал як қисми ҷомеа ба кори 

террористон ҳамдардӣ кунад, зеро аз даст додани дастгирӣ боиси аз байн рафтани 

фаъолияти террористӣ мегардад [12]. Дар ҳар сурат, терроризм бояд танҳо ҳамчун як 

намуди зӯроварӣ баррасӣ карда шавад. Таърифҳои лаконикии ин падида дар ҳуҷҷатҳои 

давлатӣ низ оварда шудаанд. Масалан, Конвенсияи Лигаи Миллатҳо(соли 1937) 

терроризмро ҳамчун «ҳама гуна амали ҷинояткоронае, ки ба муқобили давлате равона 

карда шудааст, ки барои эҷоди ҳолати даҳшатнок дар зеҳни одамони мушаххас, гурӯҳҳои 

одамон ё тамоми ҷомеа таҳия ва ҳисоб карда шудааст» муайян мекунад.   

Дар Аҳдномаи ҳамкории давлатҳои узви ИДМ терроризм ҳамчун «амали 

ғайриқонунии ҷиноятӣ бо мақсади вайрон кардани амнияти ҷамъиятӣ, таъсир расонидан 

ба қабули қарорҳо аз ҷониби мақомот, тарсонидани аҳолӣ, ки дар шакли зӯроварӣ ё таҳдид 

зоҳир шудааст, муайян карда мешавад; истифодаи он нисбати шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ;  

нобуд ё вайрон кардани амвол ва дигар ашёи моддӣ, ки хавфи марги одамонро ба вуҷуд 

меоранд; расонидани зарари калони молумулкӣ ё дигар оқибатҳои барои ҷамъият хавфнок; 

дастдарозӣ ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ки барои қатъ кардани фаъолияти давлатӣ 

ё дигар фаъолияти сиёсӣ ва ё аз рӯи интиқом барои чунин фаъолият содир кардааст;  ҳамла 

ба намояндаи давлати хориҷӣ ё корманди ташкилоти байналмилалӣ, ки аз ҳимояи 

байналмилалӣ баҳра мебаранд, инчунин ба биноҳои корӣ ё мошинҳои ашхоси аз ҳимояи 

байналмилалӣ баҳраманд;  дигар амалҳое, ки мутобиқи қонунгузории миллии тарафҳо ба 

мафҳуми терроризм дохил мешаванд, инчунин дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофшудаи зидди терроризм равона шудаанд. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 ноябри соли 1999 № 845 «Дар бораи мубориза бар 

зидди терроризм» терроризмро чунин шарҳ медиҳад: «Терроризм - яьне зӯроварӣ ё таҳдиди 

истифодаи он нисбати шахсони воқеъӣ, маҷбур кардан ё таҳдиди истифодаи он нисбати 

шахсони ҳуқуқӣ, ҳамчунин нобудсохтани (зарар расонидан) ё таҳдиди нобуд сохтани (зарар 

расонидан ба) амвол ё дигар обьектҳои моддии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки боиси хавфи 

ҳалокати одамон, расонидани зарари басо ҷиддӣ ба амвол ё ба миён омадани оқибатҳои 

барои ҷамьият хавфнок, ки бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамьиятӣ, тарсонидани 

аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарори 

барои террористон мақбул ё қаноатбахш намудани манфиатҳои ғайриҳуқуқии амволӣ ва 

(ё) дигар манфиати онҳо, инчунин таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамьиятӣ бо мақсади 

суст кардани сохти Конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қать гардидани 

фаъолияти давлатӣ ё дигар фаьолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар 

интиқом барои чунин фаъолият, инчунин сӯиқасд ба ҳаёт, расонидани зарари ҷисмонӣ ба 

ходими давлатӣ ё ҷамьиятӣ ё намояндаи ҳокимият, вобаста бо фаъолияти давлатӣ ё 

ҷамьиятии онҳо, бо мақсади ноором сохтани вазъият ё расонидани таъсир ҷиҳати қабули 

қарор аз тарафи мақомоти давлатӣ ё монеъ шудан ба фаьолияти сиёси ё ҷамьиятӣ, инчунин 

ҳамла ба намояндаи давлати хориҷӣ ё корманди ташкилоти байналхалқии таҳти ҳимояи 

байналмилалӣ қарордошта ё аъзои оилаи бо ӯ истиқоматкунанда, инчунин ба биноҳои 



247 
 

хизматӣ ё истиқоматӣ ё воситаи нақлиёти ашхосе, ки таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарор 

доранд, агар ин ҳаракатҳо бо мақсади барангехтани ҷанг ё мураккаб сохтани муносибатҳои 

байналхалқӣ содир шуда бошанд, мебошад». 
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ТЕРРОРИЗМ: МАФҲУМ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ОН 

Терроризм дар ҳама шаклҳои зуҳуроти худ ба яке аз мушкилоти хатарнок табдил ёфтааст, ки инсоният 

бо он ба асри XXI қадам гузоштааст. Терроризм барои амнияти миллии кишвар ва минтақа таҳдиди воқеӣ 

дорад: одамрабоӣ, гаравгонгирӣ, рабудани ҳавопаймоҳо, таркишҳои бомба, амалҳои зӯроварӣ дар 

муноқишаҳои қавмӣ ва конфессионалӣ, ва ғайра. Дар мақолаи мазкур терроризм ҳамчун як падидаи ҷаҳонӣ 

баррасӣ мегардад, ки на танҳо ба ноустувории амнияти кишварҳо ва минтақаҳо мусоидатгар аст, балки 

ҳамчун падидае, ки ба рушди мӯътадили муносибатҳои байналмилалӣ халалрасон аст.  

Калидвожаҳо: терроризм; экстремизм; таҳдиди истифодаи зӯроварӣ бо мақсади тарсонидан; амалҳои 

умумихатарнок; муноқишаи асимметрӣ; субъектҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ; зӯроварии мусаллаҳи дорои 

ангезаи сиёсӣ. 
 

ТЕРРОРИЗМ: ПОНЯТИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
Терроризм во всех его формах стал одной из самых опасных проблем, с которым человечество 

столкнулось в XXI век. Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны и 
региона: похищения людей, захват заложников, угон самолетов, взрывы бомб, акты насилия в условиях 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов и так далее. В данной статье рассматривается терроризм как 
явление глобального характера, которое способствует не только дестабилизации безопасности стран 
и регионов, но и также как явление, которое препятствует для нормального развития международных 
отношений.  
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TERRORISM: CONCEPT AND ITS SPECIFIC FEATURES 
Terrorism in all its forms has become one of the most dangerous problems in the 21st century. Terrorism poses 

a real threat to the national security of the country and the region: kidnapping, hostage-taking, hijacking of planes, 
bomb explosions, acts of violence in the context of interethnic and interreligious conflicts, and so on. This article 
examines terrorism as a global phenomenon that contributes not only to the destabilization of the security of countries 
and regions, but also as a phenomenon that hinders the normal development of international relations. 
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ДАСТРАСИИ БЕМАМОНИАТ БА МАЪХАЗҲОИ ИТТИЛООТӢ БАРОИ ШАХСОНИ 
НОБИНО 

 
Мирзоев Ф.Т. 

Таджикский национальный университет 
 

Дар шароити ташаккули ҷомеаи муосири иттилоотӣ, дастрасӣ ба захираҳои 

электронии иттилоотӣ яке аз ҷузъҳои сатҳи зиндагӣ, нишондиҳандаи сифати он мебошад. 

Шаҳрвандони дорои нуқсонии визуалӣ субъектҳои махсуси муносибатҳои ҳуқуқии 

иттилоотӣ мебошанд, ки бо сабаби мавҷуд будани халалҳо дар функсияҳои ҳассосии бадан, 

ки боиси мушкилоти дастрасӣ ба захираҳои иттилоотӣ мегарданд. Биёед динамикаи 

шумораи парвандаҳои судҳои юрисдиксияи умумиро дар ҳалли масъалаҳои таъмини 

дастрасии бемамониати маъюбони биноӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ баррасӣ намоем. 

Умуман, аз семоҳаи аввали соли 2012 тамоюли коҳиш ёфтани шумораи беморон ба назар 

мерасад. Бо вуҷуди ин, шумораи дархостҳо ҳанӯз ҳам зиёданд ва мушкилоти мавҷудияти 

манбаъҳои иттилооти электронӣ барои шахсони дорои нуқсонии визуалӣ аҳамияти махсус 
пайдо мекунад. 

Пас аз таҳлили таҷрибаи судӣ оид ба ҳалли масъалаҳои таъмини дастрасии монеаи 

шаҳрвандони дорои нуқсонҳои визуалӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ, мо ба хулосае меоем, ки 

принсипҳои зерин аксар вақт аз принсипҳои муқаррарнамудаи Қонуни федералӣ «Дар 

бораи иттилоот, технологияҳои иттилоотӣ ва ҳифзи иттилоот» вайрон карда мешаванд ": 

1) принсипи озодӣ барои ҷустуҷӯ, гирифтан, интиқол, таҳия ва паҳн кардани иттилоот; 

2) принсипи пешниҳоди саривақтии иттилоот; 

3) принсипи ғайри қобили қабул будани муқаррар намудани ҳама гуна афзалиятҳои 

истифодаи баъзе технологияҳои иттилоотӣ нисбат ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. 

Фаъолияти аксари манбаъҳои электронии дар ихтиёри таҳиягарон мавҷудбуда бо 

инҳо маҳдуд аст: тағйир додани миқёс, тағир додани муқоисаи матн, пайвандҳои 

сершумори "оянда", "ба пеш", "қафо", "ба боло", "То ба охир". Ҷорисозии ин функсия 

зиёдатӣ аст, зеро айнан худи ҳамон функсияро браузер таъмин мекунад. Ба навигатсия аз 

рӯи сохтори мантиқии ҳуҷҷат аксар вақт диққати ҷиддӣ дода намешавад, аз ҷумла: қариб 

ҳама матнҳоро муаллиф ба қисмҳои мантиқӣ "ишора" мекунад, ки он одатан сохтори 

мантиқии хеле возеҳро дар бар гирифта, ҳангоми ҷойгир кардани чунин мавод дар манбаъи 

электронии маъмурият вазифадор аст, ки ин сохторро ба тариқи зерин интиқол диҳад: 

сарлавҳаҳоро бо барчаспҳои H, H1, ..., H6 қайд кунед. Чунин аломатгузорӣ имкон медиҳад, 

ки чунин вазифаҳои барномаҳои дастрасӣ ба экран истифода шаванд, ки барои корбари 

оддӣ дастнорас аст: рӯйхати ҳамаи сарлавҳаҳоро тавлид кунед, ба сарлавҳаи мушаххас 

равед, ба сарлавҳаи навбатии (қаблии) сатҳи муайян, ва ғайра. 

Риояи ин талабот ва мавҷудияти функсияи зарурии новбари дар барномаҳои дастрасӣ 

ба экран омили иловагӣ ба манфиати хориҷ кардани банди 5.1.2 аз ГОСТ мебошад, ки дар 

боло ишора карда шуд. Биёед фармони Вазорати алоқа ва васоити ахбори умуми 

Федератсияи Россияро аз 30 ноябри соли 2015 таҳти No483 "Дар бораи муқаррар намудани 

тартиби дастрасӣ ба сайтҳои расмии дорои нуқтаи назари биноҳои расмии мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти давлатӣ таҳлил намоем.  Тавре ки аз ҷониби таҳқиқот оид ба 

таъмини дастрасии манбаъҳои интернетии Рунет барои шахсони дорои нуқсонии биноӣ 

нишон дода шудааст, ки Маркази фарҳангии NP "Бидуни марз" бо дастгирии Бунёди 
Мусоидат ба Рушди Интернет гузаронидааст, чунин нусхаи алтернативии сайт нисбат ба 

версияи асосии сайт хеле камтар навсозӣ мешавад ва илова бар ин, нусхаи буридаи 

мундариҷаи асосӣ мебошад. Ворид намудани чунин муқаррарот ба санади меъёрии ҳуқуқӣ 

бояд бо талаби саривақт нав кардани нусхаи алтернативии сайт ҳамроҳ карда шавад. Роҳи 

дигари ҳалли ин масъала даст кашидан аз истифодаи нусхаҳои алтернативии сайтҳо ба 

фоидаи тарҳи универсалии версияи асосии сайт мебошад, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ иҷро 

карда шудааст ва дар дастурҳои байналмилалӣ оид ба таъмини дастрасии веб сабт шудааст 
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мундариҷа дар соли 2008 (Дастур оид ба дастрасии мундариҷаи веб (WCAG) 2.0). Бо ин 

таҳия ду мушкил вуҷуд дорад. Якум, истилоҳи "ҷадвали гузариш" нодуруст аст. Аён аст, ки 

ин маънои "пайванди ҷаҳиш" -ро дорад. Чунин менамояд, ки дуюмаш ба мақомот ва 

мақомоти маҳаллӣ ваколат диҳад, ки ба таври визуалӣ истинод барои гузариш ба нусхаи 

маъюбон бинанд. Аҳамияти ин масъала он қадар баланд аст, ки талабот барои тарроҳии ин 

гуна пайвандҳо бояд ба таври қатъӣ танзим карда шавад, зеро аксар вақт ҳолатҳои ба қайд 

гирифтани гузариш ба версияи маъюбон бо пиктограмма бо матни муқобил, ки дар шакл 

сохта шудааст, вуҷуд доранд аз файли графикӣ, ки барои барномаи дастрасӣ ба экран 

дастрас нест. Дар асоси фармони таҳлилшуда, варианти маъюбон бояд ба параметрҳои 

зерин мувофиқат кунад: 

- Маълумоти ғайримутнӣ ва маводҳои ғайриматние, ки дар вебсайтҳои расмии 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ пешниҳод шудаанд, инчунин бояд 

дар шакли нусхаи мухтасари чунин иттилооти ғайримутнӣ барои шахсони маъюб бошанд. 

- файлҳои графикии формати PDF, ки ҳуҷҷатҳои шакли графикӣ доранд, дар 

қисматҳои вебсайтҳои расмии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ 

пешниҳод шудаанд, инчунин бояд дар шакли нусхаҳои маъюбон дар шакли матн пешниҳод 
карда шаванд; 

- қобилияти тағйир додани андозаи матни иттилоот то 200%, шрифт, фосилаи байни 

ҳарфҳо (ҳуруфчинӣ), инчунин нақшаи ранг. 

Ҳамин тариқ, пас аз талаботҳои фармоиши таҳлилшуда, вебсайтҳои расмии мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва ҳукуматҳои маҳаллӣ бо мақсади риояи талаботи дастрасӣ ба 

шахсони дорои нуқтаи назари биноӣ бояд танҳо се параметрро риоя кунанд, аммо ин 

параметрҳо нисбат ба талабот барои маълумот хеле заифтаранд захираҳо дар ГОСТ 

Интернет-манбаъҳо. Талаботи дастрасӣ ба шахсони дорои нуқси биноӣ. " Таҳрири зерин 

нигарониҳои ҷиддиро ба бор меорад: «иттилооти ғайриматнӣ ва маводҳои ғайриматнӣ. 
бояд инчунин дар варианти шахсони маъюб дар шакли тавсифи мухтасари чунин иттилооти 

ғайримутнӣ бошад», зеро он барои вайрон кардани принсипҳои якум ва дуюми қонуни 

иттилоотӣ заминаҳо фароҳам меорад. Барои рафъи заминаҳои вайрон кардани принсипҳои 

қонунгузории иттилоотӣ пешниҳод карда мешавад, ки пеш аз эҷоди як варианти 

алтернативии сайт, принсипи афзалияти дастрасии версияи асосии сайт ба таври қонунӣ 

муқаррар карда шавад ва танҳо дар сурати набудани чунин имконият барои эҷоди нусхаҳои 

алтернативии саҳифаҳои алоҳидаи сайт бо танзими ҳатмии вақт ва басомади навсозии ин 

сафҳаҳо, беҳтарин, вақт ва басомади навсозӣ бояд бо нусхаи асосии саҳифа бошад. 

Тарҳрезии пайвандро барои гузаштан ба нусхаи манбае, ки барои маълулони биноӣ 

мутобиқ карда шудаанд, ба танзим даровардан, санади меъёрии ҳуқуқие, ки принсипҳои 

чопкунии тафсирро ба танзим медароранд, зарур аст. Талабот барои дастрасӣ ба шахсони 

маъюбӣ» ва санади меъёрии ҳуқуқие, ки принсипҳои тифлокоментатсияро танзим мекунад. 

Дар ГОСТ «Захираҳои Интернет. Талаботи дастрасӣ ба шахсони дорои нуқтаи назари 

биноӣ ". 

Манбаъҳои ҳуқуқҳои маъюбон бояд ҳам санадҳои байналмилалиро, ки ба танзими 

мустақими ҳуқуқи маъюбон равона шудаанд (масалан, Қоидаҳои стандартии баробарсозии 

имкониятҳо барои маъюбон дар соли 1993) ва ҳуҷҷатҳои байналмилалии ҳуқуқи башарии 

умумиро дар бар гиранд (масалан, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва 

сиёсӣ 1966, Конвенсияи Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон 1950). Ҳамзамон, маълум гардид, ки 

ташаккул ва рушди консепсияи байналмилалии маъюбӣ ва ҳуқуқҳои маъюбон берун аз 

системаи шартномаҳои байналмилалии универсалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, ки асосан дар 

охири асри 20 ташаккул ёфтаанд, сурат гирифтааст. Нақши муҳими Конвенсияи ҳуқуқи 

маъюбон, ки аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ дар соли 2006 қабул шудааст, натанҳо 

ҳамчун манбаи асосии эътироф, эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқҳои маъюбон дар ҳуқуқи 

байналмилалӣ, инчунин ҳамчун шартнома ошкор карда шудааст, ки таҳияи 

муқаррароти санадҳои байналмилалии қаблии маъюбон, системаи умумии ҳуқуқи башар, 

аз ҷумла ҳуқуқҳои маъюбонро пурра мекунад. Ба таҳия ва мундариҷаи стандартҳои 
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байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои маъюбон ва омӯзиши хусусиятҳои ҳуқуқи ашхос бахшида 

шудааст маъюбон дар системаи ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон. Аҳамияти 

стандартҳои байналмилалии ҳуқуқ ва маъюбон аз муайян кардани муносибатҳои дохилии 

ҳуқуқҳои маъюбон ва механизмҳои татбиқи қонун дар сатҳи байналмилалӣ ва миллӣ 

иборат аст. Дар натиҷаи омӯзиши ҳуқуқҳои маъюбон, муқаррар карда шуд, ки 

мушаххасияти моҳияти онҳо дар муқоиса бо ҳуқуқи инсон дар маҷмӯъ дар шакли махсуси 

татбиқ ё тавсеаи қаблан маълум ҳуқуқи инсон бо дарназардошти эҳтиёҷоти махсуси 

маъюбон (озодӣ аз истисмор, зӯроварӣ ва бадрафторӣ). Як қатор ҳуқуқҳои маъюбон 

метавонанд ғайримустақим аз чораҳои татбиқ ба даст оварда шаванд - ҳуқуқи 

байналмилалӣ ба таҳияи ҳуқуқ ба абилитатсия ва барқарорсозӣ, ҳаракатҳои инфиродӣ ва 

дастрасӣ ба муҳити физикӣ наздик мешавад. Тадбирҳо оид ба татбиқи ҳуқуқҳои маъюбон 

низ таъкид шудаанд: чораҳои қонунӣ, ҳуқуқи инсон ва мубориза бо табъиз, инчунин, 

тадбирҳои баробар муҳим, мутобиқ кардани муҳити иҷтимоӣ ва ҷисмонӣ ба эҳтиёҷоти 

махсуси маъюбон. Ин равиш маънои онро дорад, ки мусоидат ба татбиқи ҳуқуқҳои 

маъюбон ба салоҳияти механизмҳои байналмилалии хоси маъюбон - Кумитаи ҳуқуқи 

маъюбон ва Гузоришгари махсус оид ба ҳуқуқи маъюбон (дар сохтори ECOSOC) дохил 

мешавад) ва дигар механизмҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон дар доираи ваколатҳои 

худ. Хусусияти фаъолият ва тартиби механизмҳои гуногуни байналмилалӣ вобаста ба 

ваколатҳои онҳо фарқ мекунанд. 

Дар таъмини ҳуқуқҳои маъюбон нақши муҳимро мониторинги байналмилалӣ, ки 

онро асосан гурӯҳи мақомоти конвенсия амалӣ мекунанд, мебозад. Номзади рисола, дар 

муқоиса бо нуқтаи назари дигари дар адабиёти ватанӣ маъмул, чунин мешуморад, ки 

ваколатҳои назоратиро дар ин самт Суди Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон (назорати судии 

байналмилалӣ) низ амалӣ мекунад. Аммо, мусоидат ба татбиқи ҳуқуқҳои маъюбон дар 

сатҳи байналмилалӣ танҳо бо тартиби назорат маҳдуд буда, фаъолияти машваратӣ ва 

тадқиқотӣ, мусоидат ба мубодилаи таҷриба ва дигар шаклҳои ҳамкориҳои 

байналмилалиро дар бар мегирад. Стандартҳо ба принсипҳои бидуни табъиз, эҳтироми 

шаъну шарафи инсон, баробарӣ, мустақилият ва ғайра асос ёфтаанд. Аммо, ба гуфтаи 

номзади рисола, принсипи баробарӣ нисбати ҳуқуқҳои маъюбон бояд аз нуқтаи назари 

таъмини имкониятҳои баробар баррасӣ карда шавад. Ҳамчун як принсипи мушаххаси 

ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи байналмилалӣ, бояд принсипи мустақилият низ қайд карда 

шавад, ки мустақилияти имконпазирии маъюбон дар татбиқи ҳуқуқҳои гуногуни 

субъективиро дар назар дорад. Таъмини талабот барои мавҷудияти захираҳои иттилоотӣ 

дар заминаи меъёрӣ омӯзиши ҷиддӣ ва баррасии функсияҳои мавҷудаи браузерҳо ва 

барномаҳои дастрасии экранро талаб мекунад. Ташаккули талабот ва меъёрҳои мувофиқи 

мавҷудияти манбаи электронӣ бо дарназардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ вазифаи аввалиндараҷа 

мебошад, ки ҳалли он ба даст овардани ҳуқуқи баробари озодона ҷустуҷӯ, қабул, интиқол, 

тавлид ва паҳн кардани иттилоот имкон медиҳад. Татбиқи пешниҳодҳои пешниҳодшуда 

бояд ба ноил шудан ба ин ҳадаф мусоидат намуда, бавосита шумораи парвандаҳоро дар 

судҳои салоҳияти умумӣ оид ба ҳалли масъалаҳои таъмини дастрасии бемамониат ба 

иттилоот барои шахсони дорои нуқтаи назари бино кам кунад. 

- муқаррар кардани мавқеи Ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои маъюбон дар назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон ҳамчун механизми мустақили таъмини иҷрои 

Конвенсия ва ҳифзи муассири ҳуқуқҳои маъюбон. 

Муаллиф ба хулосае омадааст, ки стандартҳои байналмилалӣ на танҳо рӯйхати ҳадди 

аққали ҳуқуқҳоро муқаррар мекунанд, балки механизмҳо ва кафолатҳои татбиқро низ дар 

бар мегиранд, ки бо назардошти мавқеи осебпазири иҷтимоии маъюбон дар ҳар як ҷомеа 

шарти махсусан зарурии татбиқ ва ҳифзи самараноки ҳуқуқҳои онҳо. Дар баробари ин, 

барои ифодаи зарбулмасали маъруф маъюбӣ маърака нест ва таърихи асри 20 тасдиқи 
дурахшони ин аст. Франклин Делано Рузвельт, Стиви Вондер, Алексей Маресьев, Стивен 

Ҳокинг ва бисёриҳо бо мисоли 4 исбот карданд, ки маъюбӣ маънои пастиро надорад, шаъну 
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шараф ва арзиши аслии шахсро бекор намекунад ва аз ин рӯ, наметавонад чунин бошад асос 

барои маҳдуд кардани тамоми спектри ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои шахс. 
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ДАСТРАСИИ БЕМАМОНИАТ БА МАЪХАЗҲОИ ИТТИЛООТӢ БАРОИ ШАХСОНИ НОБИНО 

Дар мақола мушкилоти дастрасии бемамониат ба маъхазҳои иттилоотӣ барои шахсони нобино таҳлил 

карда шудааст. Барои исботи актуалии проблемаи мавҷуда, омори вайронкунии меъёрҳои таъмини дастрасии 

бемамониат ба манбаъҳои иттилоотӣ барои шахсони биноӣ пешниҳод карда мешавад. Дар асоси омори дар 

боло овардашуда, се принсипи махсуси вайронкунии қонуни иттилоотӣ мавҷуданд. Талабот оид ба дастрасӣ 

ба шахсони маъюбии биноӣ "ва мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ дар Интернет барои мавҷудияти заминаҳои 

меъёрии вайрон кардани принсипҳои махсуси қонунгузории иттилоотӣ, ки дар қисми якуми мақола таъкид 

шудаанд. Дар қисми ниҳоӣ барои бартараф кардани қонуншиканиҳои ошкоршуда пешниҳодҳои мушаххас 

пешниҳод мешаванд. 

Калидвожањо: принсипҳои қонунгузории иттилоотӣ, меъёрҳои мавҷудияти захираҳои иттилоотӣ, 
шахсони маъюб, маъюбон 

 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ К 

ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 
В статье проанализированы проблемы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению 

к информационным ресурсам. В обоснование актуальности существующей проблемы приводится статистика 
нарушения норм обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к информационным 
ресурсам. На основе приведенной статистики выделяются три наиболее часто нарушаемых специальных 
принципа информационного права. Требования доступности для инвалидов по зрению» и органов государ-
ственной и органов местного самоуправления в сети «Интернет» на предмет наличия нормативных 
предпосылок нарушения специальных принципов информационного права, выделенных в первой части ста-
тьи. В заключительной части делаются конкретные предложения по устранению выявленных нарушений. 

Ключевые слова: принципы информационного права, критерии доступности информационных 
ресурсов, инвалиды по зрению, лица с ОВЗ, нарушение сенсорных функций организма 

 
UNIMPEDED ACCESS TO INFORMATION RESOURCES FOR THE VISUALLY IMPAIRED 

This article analyzes the problems of providing unimpeded access to information resources for the visually 
impaired. To substantiate the urgency of the existing problem, statistics on violations of the norms for ensuring 
unhindered access to information resources for the visually impaired are provided. On the basis of the above statistics, 
there are three most frequently violated special principles of information law. Requirements for accessibility for 
visually impaired people "and state and local authorities on the Internet for the presence of regulatory prerequisites 
for violation of special principles of information law, highlighted in the first part of the article. In the final part, 
concrete proposals are made to eliminate the revealed violations. 

Keywords: principles of information legislation, criteria for availability of information resources, persons with 
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САЛОЊИЯТДОРИИ МАЪМУР ДАР АФЃОНИСТОН 
 

Мунсафї Муњаммадшариф 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Салоњият маљмўи ихиёротест, ки ба муљиби ќонун барои анљоми аъмоли муайян ба 

маъмури давлат дода мешавад. Салоњият дар њуќуќи умумї шабењии ањлият дар њуќуќи 
хусусї аст, зеро дар њар ду ќисмат дар ин аст, ки оё шахс ихтиёри анљоми як ё чанд амали 
њуќуќиро дорад ё на ? [1]. Њадафи онњо яке нест, зеро манзур аз адами ањлият ба муайянї 
нашинохтани њаќќи шахсї дар њуќуќи хусусї ва усулан таъмини манофеи њамон шахс аст, 
ки саѓир ё мањљур мебошад. Дар њоле ки адами салоњият ба маънии нашинохтан ё мањдуд 
сохтани салоњияти маъмурони давлатї ба манзури њифзи манофеи умумї дар муќобили 
таљовуз ва таъдилоти онњо аст. Дар таљриба собит шудааст, ки њар ќадар салоњияти 
маъмурон мањдуд бошад, хатари худсарї ва истибдоди онњо камтар аст. Иловатан, манзур 
аз таќсими салоњият таќсим ва тавзеи кор аст. Тавфизи ихтиёр иборат аст аз интиќоли 
ихтиёроти раис ба маръусин, ки озодињои фавќонї ба мудирони поёнї сурат мегирад. 
Њамин ки теъдоди кормандони як идора аз як нафар таљовуз намояд, интиќоли ихтиёрї 
амалї мегардад. Ба ин маънї ки мудирон ќисмате аз ихтиёроти худро ба муовинин вогузор 
менамоянд ва ба њамин љињат то ќисматњои ќоидаи њарами ташкилот сурат мепазирад. 
Тафвизи ихтиёре, ки яке аз усули амалии идора аст, маъмулан шомили се марњилаи зайл 
мебошад: 

1. Вогузории вазоиф аз тарафи раис ба маръусин. 
2. Эътои салоњият (Authority) ва њаќќи тасмимгирї дар анљоми таањњудот ва 

истифода аз манобеи молї. 
3. Таъйини масъулияти (Obligation) маръусин дар муќобили раис барои анљоми 

вазоиф ва бар њасб ва аз он ки тайи муќаррарот тасбит шуда, дар ин равиши идорї, ки 
ихтиёроти тасмимгирї аслан дар салоњияти ќудрати марказї аст, ба кормандон ва 
намояндагони идорот ва мањалот тафвиз мешавад. 

А) Усули тафвизи ихтиёр: 
1. Тафвизи ихтиёр нисбат ба ќисмате аз ихтиёрот мумкин аст на дар тамоми он – 

салоњияти аслї, ахзи тасмимот ва тасњили асосии махсуси мудири идора мебошад. Мунтањї 
мудир метавонад ба манзури љилавгирї аз тарокум ва тасњил дар пешрафти умур ва 
њамчунон ба хотири истифодаи муассир аз хадамоти тахассусии дигарон ќисмате аз 
ихтиёроти худро ба маръусин интиќол дињад. Бад-ин тартиб ихтиёроти маръусин аслї нест, 
балки ношї аз тафвизи сареъ ё зимнии мудир аст. Ба њамин далел мудири идора 
наметавонад кулли ихтиёроти асосии худро ба дигарон вогузор намояд, зеро дар ин сурат 
амалан аз худ салби салоњият мекунад. Тавзењи ин матлаб лозим аст, ки тафвизи ихтиёр 
сирфан нозир бар равобити идораи раис ва маръусин аст. Бархе аз ихтиёроти ќонунии 
мудир ќобили тафвиз нест, ба унвони мисол, агар тибќи муќаррароти ќонун муњосиботи 
умумии иљозати (ихтиёри) имзои расид ва таањњудоти молї ба маќомоти муњим эъто шуда 
бошад, маќомоти мазкур наметавонад ин ихтиёротро ба дигаре вогузор кунад, магар ин ки 
ќонун чунин њаќро ба онњо дода бошад. Бад-ин тартиб, бояд байни ихтиёроти идорї ва 
ихтиёроти њуќуќї фарќ ќоил шуд – чигунагї аз ихтиёроти њуќуќї машмули муќаррароти 
хос аст, ки аз ќаламрави алоими идорї хориљ аст. 

2. Интиќоли ихтиёроти масъулияти тафвизкунандаро рафъ намекунад, соњиби 
ихтиёроти аслї њамеша барои анљоми вазоифи муњаввала дар баробари мофавќи худ 
масъул аст. 
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Њамчунон тафвизи ихтиёрї, ки дар ќисмати маръусин сурат мегирад, масъулияти 
раисро аз байн намебарад. Ба ин тартиб, агар раис ќисмате аз ихтиёроти худро ба муовин 
ва муовини бархе аз ихтиёроти мазкурро ба мудирон интиќол дињад. Дар ин сурат тафвизи 
ќисмате аз ихтиёроти муовин ба мудир сабаби салби масъулияти муовин дар муќобили раис 
нахоњад шуд. Аз њамин љињат гуфта мешавад, ки масъулият ѓайри ќобили тафвиз аст, зеро 
дар ѓайри ин сурат њар маќом саъй хоњад кард, ки дигаронро масъули ќусур ва норсоии 
идорї талаќќї кунад. Усули вањдати амрдињї ва вањдати мудирият, ки дар назарияњои 
классикии донишмандони идора мавриди таъкид воќеъ шудааст, бештар барои љилавгирї 
аз ихтилоти масъулият мебошад. 

3. Тафвизи ихтиёр ќобили фасх аст. Интиќоли ихтиёроти салоњият тафвизкунандаро 
салб намекунад ва номбурда метавонад ихтиёроти мафвузаро баъзан ё тамоман пас гирад, 
ќобили фасхи ихтиёроти ношї аз њамон асл аст, ки интиќоли ихтиёроти масъулияти 
тафвизкунандаро салб намекунад, яъне агар маръусин вазоифи муњавваларо ба нањваи 
матлуб анљом дода натавонанд, мофавќ метавонад ихтиёроти вогузоршударо аз вай пас 
гирад. 

4. Таносуби ихтиёр ва масъулият: масъулияти тобеи ихтиёроти касеро наметавон 
масъули натоиљи амале донист, ки ихтиёри кофї барои анљоми он надошта бошад. Бинобар 
ин, њар гоњ шахс масъули анљоми вазоифи муайян гардад, бояд ба вай ихтиёр барои иљрои 
вазоифи муњаввала тафвиз шавад, то битавон ўро масъули натоиљи анљоми кор донист. 
Вазифаи ихтиёр ва масъулияти њар як ба маънї ва мафњуми хос таъбир мешавад ва ба 
фаъолиятњои муайян барои расидан ба њадафњои мушаххас иртибот дорад. 

Дар њоле ки ихтиёр њокї аз њаќќи аъмоли ќудрат ва амрдињї аст, аммо аз масъулият 
як навъ таањњуд ва илзомоти ќонунии мутазод мешавад. Ба ин сурат, љињати андозагирї ва 
тасовї байни вазифаи ихтиёр наметавон меъёри муштарак интихоб кард. Аз љониби дигар, 
ба назари мактаби классикї, дар мудирият ќудрати мусовї ба ихтиёр фарз шудааст. Аммо 
воќеият ин аст, ки як маќом мумкин бештар баробар ё камтар аз ихтиёроти ќонунии худ 
эъмоли ќудрат намояд. Аз њамин сабаб, дар назариёти навини мудирият тавваљуњи бештар 
љињати ин ришта, ки бештар аз ихтиёроти ќонунии масъулият ќабул гардад, то маќомоти 
идора илова бар ихтиёроти ќонунї аз шахсият ва имконоти нуфузи худ дар эъмоли 
маръусин барои пешбурди њадафњои созмон истифода кунад, вале ба њар сурат таносуб 
байни ихтиёр ва масъулият зарурат аст. 

Б) Фавоиди тафвизи ихтиёр: 
Тафвизи ихтиёр яке аз усулњои муњимми идора аст, зеро мудирияти кофї ва маълумоти 

тахассусї барои ахзи кулли тасмимоти марбут ба созмони худ надорад аз ин љињат зарур 
аст, ки ќисмате аз ихтиёроти худро ба кормандони зердасти худ тафвиз кунад ва онњоро 
масъули натоиљи иљроот муайян созад, то ин ки фурсат ва неруи лозим барои расидагї ба 
умури умумї боќї бимонад. Финфар мањосини зайл барои тафвизи ихтиёр ќоил аст:  

1. Баланд рафтани боздењ: 
Равиши назорати мудирони фаъол бо равиши назорати мудирони камкор тафовути 

зиёде дорад, ба ин маънї, ки сарпарастони дастаи аввал бар хилофи сарпарастони дастаи 
дувум ба шароити умумии муайян возењ менамоянд ва љузъиёти чигунагии анљоми корро ба 
дўши кормандон мегузорад. 

Гарчи натоиљи тањќиќоти Финфар дар бораи тамоми муассисот содиќ набошад, лекин 
бар асоси баррасињои мазкур натиљагирї ин хоњад буд, ки назорати беш аз њудуд, дахолати 
зиёд дар љузъиёти кормандон муљиби таќлили тавлид мешавад. 

2. Алоќаи бештар нисбат ба анљоми вазоиф: ризоияти хотири кормандон дар вазоифи 
муњаввала то андозае вобастагї ба њудуди назорат дорад. Ба ибораи дигар, ба ихтиёр ва 
озодии амал дар анљоми вазоиф ба асари равонии мусбат ва ризоиятбахшї дар рўњияи 
кормандон дорад, баръакс, агар коре, ки љузъиёти он дикта гардад, имкони њар гуна 
ибтикор аз корманд салб ва билохира алоќамандии вай нисбат ба иљрои вазифа аз байн 
меравад. 

3. Таќвияти њамкории дастаљамъї: тафвизи ихтиёр адами тамаркузи амалиёт сабаби 
афзоиши тамоюл ба њамкории дастаљамъї мешавад, зеро интиќоли ихтиёрот боис 
мегардад, ки афрод дар ахзи таќсимоти мухталиф ширкат намоянд ва бад-ин васила ба 
масъулиятњои худ дар баробари њадафњои муташарики идора воќиф шаванд. 
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4. Такомули инфиродї: тафвизи ихтиёр фурсати муносиб барои афроди камтаљриба 
медињад, ки бо ќабули масъулият дар пешрафт ва такомули худ бикўшанд. 

5. Љилавгирї аз итлофи ваќти мудирон: ваќти ва энергияи раисони олии созмон 
мањдуд аст ва аз ин љињат ваќти онњо бояд сарфи њалли масоиле гардад, ки аз назари идора 
дар дараљаи аввал ањамият доранд. Интиќоли ихтиёроти руасои идораро аз расидагї ба 
умуре, ки дигарон низ метавонанд ба хубї анљом дињанд, бениёз месозанд ва ба ин тартиб 
аз тарокуми умур љилавгирї мешавад. Мудирон барои ибтикор ва тафаккури халлоќона 
ваќти кофї медошта бошанд, илова бар назорат, ки аз вазоифи асосии мудирон ба шумор 
меравад ва бидуни табодули назар ба хубї муяссар нест, барои руасои идора фурсат хоњад 
дод, ки дар кумитањо, конфронсњои мухталиф иштирок ва музокира бо мурољиаткунангон 
ба хубї сурат гирад [5, с. 86-90]. 

Анвои салоњиятњои идорї. Маъмула, дар њуќуќи идора салоњият ба ду даста таќсим 
мешавад - яке салоњияти ихтиёрї ва дигар салоњияти иљборї:  

1.Салоњияти ихтиёрї: салоњият ваќте ихтиёрї аст, ки дар умури муайяне маъмури 
давлат њаќќи иттихози тасмимро дошта бошад ва метавонад озодона њар тасмимро, ки аз 
назари манофеъ ва масолењи умум муќтазии ислоњ бидонад, ахз намояд [2]. Ба ибораи дигар, 
маъмур метавонад амал ё тасмимеро, ки ахз менамояд, аз тарафи ќонун ќаблан таъйин 
шудааст, ё ќонун маъмурро аз иттихози он монеъ сохтааст. Ба њамин тартиб, дар ќонуни 
маъмурини давлати ќайд шудааст, ки давлат метавонад маъмуринеро, ки муддати хизматии 
ў ба сї сол расида бошад, ўро мутаќоид созад. Вале, агар идора эњсос кунад, ки чунин 
маъмури давлат шахси муфид аст ва идомаи кор манфиат ба идора мешавад, дар он сурат 
метавонад ба вай иљозаи давоми кор бидињад. 

2. Салоњияти иљборї: салоњияти иљборї он навъи салоњиятро гўянд, ки ќонун ва 
муќаррароти мавзўа ќаблан навъи амал ё сурати ахзи тасмимро ташхис накарда бошад ва 
маъмурро мукаллаф ба иљрои як амали муайян гардонида бошад, ба таври мисол, њељ кас 
наметавонад бидуни доштани њуљљат њаќќи ронандагиро дар Афѓонистон дошта бошад. 
Пас, њар амале мухолифи ин тарзуламали мухолиф бо ќонун аст ва амали ботил. Салоњияти 
иљборї он аст, ки «дар муќобили авзоъ ва ањволи муайяни ќонун навъи амал ва тасмимеро, 
ки маъмури давлат бояд иттихоз намоянд, ќаблан муайян карда бошад ва ўро дар ихтиёр ва 
тасмим ва интихоби роњи њал (аз байни чанд роњи њалле, ки мумкин аст вуљуд дошта бошад) 
аз ў бигузарад» [1]. Ба андешаи мо, дар нињоят салоњият бо ихтиёри мустаќим ба баррасї, 
ташхис ва ќазовати идории муайян масолењ ва манофеи омма мегардад. Салоњиятњои 
ихтиёрї дар њар маврид тобеи авзоъ, ањвол ва шароити хос буда, аз ин рў, салоњияти 
ихтиёрї дар наќш амри мухолифи ќоидаи њокимияти ќонун ва манофеъ аз ташкили 
суннатии воњиди идорї аст. 

Њангоме ки аз салоњияти ихтиёрї истифода ба амал меояд, озодии амал ва ибтикори 
маъмури идорї, на сиёсї бештар аст, вале набояд ин навъ доштани ихтиёрро далеле бар 
иќдоми суиистифода намояд. 
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САЛОЊИЯТДОРИИ МАЪМУР ДАР АФЃОНИСТОН 

Аз он љое ки дар љањони муосир њуќуќи идорї наќши арзанда ва босазоеро дар раванди такомули 
љомеаи башарї доро мебошад ва њадафи онро рифоњи омма аз таъмини адолат ташкил медињад, бар мабнии 
њадафмандии нек ва солими як идора ва маъмур, ки бар асоси ќонун мукаллаф ба иљрои вазоифи супурдашуда 
ва муайян мебошанд, аз иљрои вазоифашон дар сурати бозпурсї маљбур ба таъдия мебошанд, дар ѓайри он 
масъулиятро мутаваљљењи худ сохта, бояд зиёни воридаро љуброн намоянд. Ба њамин тартиб, дар ќонуни 
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маъмурини давлатї ќайд шудааст, ки давлат метавонад маъмуринеро, ки муддати хизматии ў ба сї сол расида 
бошад, ўро мутаќоид созад.  

Калидвожањо: салоњияти идории маъмур дар Афѓонистон, тафвизи ихтиёр, анвои салоњиятњои идорї. 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ВЛАСТЬ В АФГАНИСТАНЕ 

В современном мире административное право играет ценную и устойчивую роль в процессе 

совершенствования гражданского общества, а его целью является защита населения и обеспечение справедливости, 

то средства на благие и долгосрочные цели управления и администрации, на основании закона. Немаловажную роль 

в процессе административного права и его роли в формировании правового государства и гражданского общества, 

отведено административному праву как отрасли права, охватывающей множество субъектов и основывающейся на 

конституционной базе, т. е. на ценностях Конституции Афганистана как базового закона демократического 

государства. Цель – повысить открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления и создать действенные каналы влияния гражданского общества (граждан, организаций, делового 

сообщества) на подготовку и принятие затрагивающих их права и законные интересы решения органов 

исполнительной власти. 
Ключевые слова: ведомственная компетентность администратора в Афганистане, варианты 

импровизации, спектр управленческих компетенций. 

 

ADMINISTRATIVE AUTHORITY IN AFGHANISTAN 

In the modern world, administrative law plays a valuable and sustainable role in the process of improving civil society, 

and its goal is to protect the population and ensure justice, then funds for the good and long-term goals of management and 

administration, based on the law. An important role in the process of administrative law and its role in the formation of the 

rule of law and civil society is assigned to administrative law as a branch of law that covers a variety of subjects and is based 

on a constitutional basis, that is, on the basis of the constitution. The goal is to increase the openness of the activities of state 

bodies and local self-government bodies and to create effective channels for the influence of civil society (citizens, 

organizations, and the business community) on the preparation and adoption of decisions of executive authorities affecting 

their rights and legitimate interests. 

Keywords: departmental competence of an administrator in Afghanistan, improvisation options, range of managerial 

competencies. 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ТАКТИКЇ ДАР ТАФТИШИ 
ЉИНОЯТЊО 

 
Муродалиев М.Э. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар гузаронидани амалњои тафтишї муфаттиш вазъи кунунии тафтишотиро бо 
назардошти ќабули ќарорњои тактикаи муайян истифода мебарад. Чи  тавре ки А. Ф. Кони 
ќайд менамояд, кодекси мурофиаи љиноятї чи ќадар мукаммал аст ва тартиби истењсолоти 
тафтишотро танзим мекунад, аммо вай «дорои дастурњо дар бораи усулњои њаррўзаи ин 
амалњо нест». Масъалањои мафњум ва моњияти ќабули ќарорњои тактикї дар тафтишоти 
љиноятњо аллкай дар адабиётњои криминалистон ќайд шудаанд, аммо онњо зиддиятнок ва 
на њамеша боварибахшанд. Ба аќидаи Р. С. Белкин ва А. И. Винберг наќши ќонун ва 
муттасии  байни мављуда ва пайдошудаи мафњумњои криминалистї аз он иборат аст, ки 
амал њаракати пешрафтро таъмин мекунад ва андешаи криминалистї аз падидањо ба 
моњият ва аз моњияти тартитби аввалия ба моњияти тартиби минбаъда, њамзамон нигоњ 
доштани њама арзишњои љамъкардаи илм мебошад. Присипњои ибтидоии омўзиши 
воќеияти объективї боиси зарурати даќиќсозї, амиќсозї ва такмил додани мафњумњо ва 
таърифњои мављуда аз љумла тањќиќоти нав оид ба ќабули ќарорњои тактикї дар тафтиши 
љиноятњо мебошад [1, с. 17]. 

Таърифи возењи мафњуми ќабули ќарорњои тактикї ањамияти калони амалї доранд, 
зеро дар ин замина метовон ќобили ќабул будан ва ѓайри ќобили ќабул будани ќарорњои 
тактикиро људо кардан мумкин аст. Таваљљуњ ба таърифи мафњуми ќабули ќарори тактикї 
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дар охири солњои 50-ум ва ибтидои солњои 60-уми асри мо пайдо шуд. Шояд бори аввал 

таърифи муваффақонаи мафҳуми таҳқиқшавандаро А.Н.Васильев дода бошад, ки онро 

«муносибати ба мақсад мувофиқтарин ба ташкили амалӣ ва истеҳсоли фаъол, систематикӣ, 

ҳадафмандонаи амали тафтишотӣ дар асоси меъёрҳои раванди ҷиноӣ бо истифодаи 

имконпазири техникаи криминалистӣ. "Ҳамин тариқ, моҳияти кабули ќарорњои тактикӣ 

дар муносибат ба мақсад мувофиқ ба истеҳсоли амали тафтишотӣ дида мешуд. Вобаста ба 

истеҳсоли пурсиши айбдоршаванда, Л.Б.Филонов ва В.И.Давыдов усулҳои тактикиро 

ҳамчун «усулҳои таъсиррасонӣ ба шахс, ки боиси тағирёбии муайяни психологӣ мебошанд, 

ки бо ёрии онҳо натиҷаи дилхоҳ ба даст оварда мешавад» тавсиф мекунанд. Соли 1969 

А.Н.Васильев тафсири мафҳуми ќабули  ќарорњои  тактикиро тағйир дод ва ба он таърифи 

нав дод, ки «тавсияи илмӣ дар асоси илмҳои махсус, ки барои истифодаи эҷодкоронаи он 

ва имконияти интихоби ин ё он техникаи аз ҳама мақсаднок пешбинӣ шудааст дар шароити 

вазъияти муайяни тафтишотӣ". Дар  ин тафсири мафҳуми ќабули ќарорњои  тактикӣ  як 

қатор криминологҳои шӯравӣ  низ шарик мебошанд. Ҳамин тариқ, дар тафсири мафҳуми 

ќабули ќарорњои  тактикӣ дар адабиёт ҳадди ақалл се самт мавҷуд аст: 1) усули тактикӣ - 

хатти рафтори муфаттиш; 2) техникаи тактикӣ - усули таъсиррасонӣ ба муфаттиш ба 

иштирокчиёни амалҳои тафтишотӣ; 3) техникаи тактикӣ - тавсияи илмӣ; 
Дар луғати забони русӣ мафҳуми «хат» ҳамчун самт, ҳамчун усули амал дар расидан 

ба ҳадаф ва «рафтор» ҳамчун тарзи ҳаёт ва амал тафсир карда шудааст. Аз ин рӯ, чунин ба 

назар мерасад, ки "хати рафтори муфаттиш" бояд на бо тактикаи алоҳида, балки бо маҷмӯи 

усулҳои татбиқи амалии амалҳои тафтишотӣ, ки ба дарёфт, ҷамъоварӣ ва таъйини далелҳо 

ҷиҳати муайян кардани ҳақиқат дар парвандаи тафтишотӣ алоқаманданд, алоқаманд 

бошад. Аз ин рӯ, тафсири ќабули ќарорњои тактикӣ ҳамчун "хатти рафтори муфаттиш" ба 

назар нодуруст менамояд [2]. Як қатор муаллифон (В. И. Давыдов, Г. Г. Доспулов, Л. Б. 

Филонов) мафҳуми ќабули ќарорҳои  тактикиро бо усулҳои таъсири муфаттиш ҳангоми 

пурсиш мепайванданд. Ин тафсири мафҳуми ќабули ќарорҳои тактикӣ дар робита ба 

бозпурсӣ комилан қобили қабул аст, аммо на ҳама усулҳои таъсиррасонӣ ба шахси 

пурсидашаванда қобили қабул дониста мешаванд. 

 Тавсияи илмӣ - маслиҳатҳо дар асоси далелҳо. Вақте ки мо дар бораи тавсияҳои илмӣ 

оид ба амалисозии ягон амал сухан меронем, арзиши амалии чунин маслиҳатҳо ва 

хоҳишҳоро ба назар гирифтан лозим аст. Тактика бояд аз ҷиҳати илмӣ асоснок, амалан 

дастрас ва арзишманд бошад, ки ин барои тавсияҳои илмӣ ҳисоб кардани онҳо асос 

медиҳад. Аммо тафсири техникаи тактикӣ ҳамчун "тавсияи илмӣ" мазмуни онро пурра 

ифшо намекунад. Агар мо дар мундариҷаи мафҳумҳои «тавсия» ва «қабул» чизи асосиро 

қайд намоем, пас якум маънои маслиҳат, хоҳиш ва дуюм маънои тарзи амалро дорад.  Як 

қатор муваффақон дар адабиётҳои худ кӯшиши нишон додани фарқи байни мафҳумҳои 

машварати тактикӣ ва қабули тактикӣ. Масалан, А.И.Баянов дуруст қайд кард, ки тавсияи 

тактикӣ категорияе мебошад, ки дар шакли беҳтарин, маслиҳат барои амал кардани тарзи 

муайян дар вазъияти мушаххаси «истинод», яъне модели ақлии ҷараёни дарпешистода 

мавҷуд аст. Усули тактикӣ ин татбиқи тавсия ҳангоми истеҳсоли амали тафтишотӣ 

мебошад. Фарқи байни усулҳои тактикӣ ва тавсияҳои криминалистиро О.Я.Баев дар он 

мебинад, ки тавсия "як маслиҳатест, ки дар амалия оид ба интихоб ва истифодаи усулҳои 

тактикӣ дар ҳолатҳои муайяни судӣ ва тафтишотӣ таҳия ва санҷида шудааст.". Мувофиқи 

маълумот ба А.Н.Русаков, ќабули ќарорҳои тактикӣ, ки усули мувофиқи мақсад аст, дар 

шакли тавсияи криминалистӣ вуҷуд дорад [3, с. 25-28].. 

Пас, "ќабули ќарорҳои  тактикӣ" ва "тавсияи криминалистӣ" мафҳумҳое мебошанд, ки 

байни худ ҳамчун категорияи мундариҷа ва шакл дар муносибати диалектикӣ мебошанд. 

Тавсияи тактикӣ ва криминалистӣ шакли мавҷудият, ҳифз, такмил ва паҳн намудани 

усулҳои тактикӣ дар амалияи тафтишотӣ мебошад. Ф. Энгельс, ќайд мекунад, ки таърифҳо 

- барои илм аҳамият надорад, зеро онҳо ҳамеша нокофӣ мешаванд. Ягона таърифи воқеӣ 

таҳияи моҳияти масъала аст ва ин дигар таъриф нест ... Аммо, барои истифодаи ҳаррӯза, 

нишонаи мухтасари хусусиятҳои фарқкунандаи умумӣ ва ҳамзамон хос - таърифи 
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даъватшуда аксар вақт муфид ва ҳатто зарур аст ... "[15] ... Додани таъриф ба маънои "... ин 

мафҳумро зери мафҳуми дигар, фарохтар овардан" мебошад. Бо назардошти гуфтаҳои 

боло, метавон як усули тактикии тафтишоти ҷиноятҳо ҳамчун усули амалан дастраси амал 

муайян карда шавад, ки муфаттиш вобаста ба хусусиятҳои вазъияти тафтишотӣ, ки ба 

қонуни мурофиаи ҷиноятӣ мувофиқанд, озодона интихоб намояд, принсипҳои ахлоқи 

коммунистӣ, ки ба дастовардҳо, илмҳои махсус ва амалияи тафтишотӣ асос ёфтаанд, бо 

мақсади иҷрои оқилона ва самарабахши амали тафтишотӣ истифода мешаванд. 

Тавре ки шумо медонед, категорияи мундариҷа ба категорияи моҳият наздик аст. 

Фаҳмиши марксистӣ-ленинии моҳияти падида аз он иборат аст, ки моҳият ҷониби ботинӣ, 

нисбатан пинҳон ва устувори падида, ки инкишофи онро муайян мекунад, инъикос мекунад. 

Ҳамин тариқ, моҳияти падида асоси ботинии онро ошкор мекунад. Дар асоси он, ки моҳият 

дар мундариҷа чизи асосӣ аст, мо гуфта метавонем, ки моҳияти ќабули ќарорҳои  тактикӣ 

дар он аст, ки он усули амалест, ки ҳангоми истеҳсоли амали тафтишотӣ дар ҷараёни 

тафтиши ҷиноятҳо ба талаботҳои муайян ҷавобгу мебошад.Чунин тафсири мафҳум ва 

моҳияти ќабули ќарорҳои тактикӣ ҳангоми тафтишоти ҷиноятҳо бо назардошти самт, 

ҳадафи ќабули ќарорҳои  тактикӣ ва хусусиятҳои асосии он дода мешавад. Депутат 

Шаламов мафҳуми техникаи тактикиро тавсеа дода, менависад: "Усулҳои тактикӣ ... ба 

таҳкими қонунияти сотсиалистӣ, таъмини риояи қатъии қонуният ва тартибот ва ҳимояи 

манфиатҳои давлат, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон нигаронида шудаанд." Ин 

тафсири хеле васеъи самтҳои ќабули ќарорҳои  тактикӣ мебошад. Ба андешаи мо, усулҳои 

тактикӣ ба таъмини самарабахши вазифаҳои амалҳои инфиродии тафтишотӣ равона карда 

шудаанд. Ҳадафи тактика хизмат ба татбиқи самарабахши вазифаҳои адлияи ҷиноӣ 

мебошад. Мақсади ќабули ќарорҳои тактикӣ пешбинӣ кардани он аст, ки дар зеҳни 

муфаттиш натиҷае ба кор бурда мешавад, ки истифодаи ин усул барои ноил шудан ба он 

равона карда шудааст. Ҳамин тариқ, самт, ҳадаф ва ҳадафи ќабули ќарорҳои тактикӣ 

категорияҳои мустақил, вале ба ҳам наздик мебошанд [3].  

Хусусиятҳои асосии ќабули ќарорҳои тактикӣ инҳоянд: 1) чандирӣ ва вобастагии он 

ба вазъияти тафтишотӣ; 2) озодии интихоб ҳамчун зарурати амалишудаи он; 3) қонунӣ; 4) 

эътибори илмӣ; 5) риояи принсипҳои ахлоқи коммунистӣ; 6) интихобӣ будани амали ӯ. 

Усулҳои тактикӣ ва хусусиятҳои онҳо бояд бо назардошти қобили қабул баррасӣ карда 

шаванд, зеро танҳо амалияҳои онҳо барои амалияи тафтишотӣ муҳиманд, ки бо чунин 

хусусиятҳои муҳим, аз қабили қонуният, дурустии илмӣ ва ахлоқӣ тавсиф карда мешаванд. 

Ин аломатҳои ќабули ќарорҳои тактикӣ дар адабиёт меъёрҳои қобили қабул будани он 

ҳангоми тафтишоти ҷиноятҳо номида мешаванд. Боби дуюми ин асар ба баррасии 

меъёрҳои қобили қабул будани усулҳои тактикӣ бахшида шудааст. 

Мазмун ва хусусияти ќабули ќарорҳои тактикиро вазъи кунунии тафтишотӣ, ки дар 

он татбиқ мешавад, муайян мекунад. Вазъияти тафтишотӣ ҳамчун «маҷмӯи омилҳои моддӣ, 

иттилоотӣ ва дигар хусусиятҳое, ки тафтишот ва баҳои онҳоро тавсиф мекунанд, ки дар 

лаҳзаи муайяни тафтишот таҳия шудаанд, ба таври ҳатмӣ ба тағqир майл доранд ва арзёбии 

онҳо, ки самтҳои асосиро муайян мекунад аз тафтиш, қабули қарор ва интихоби усулҳои 

амал». Азбаски табиати вазъияти тафтишотӣ бо омезиши бисёр омилҳо муайян карда 

мешавад, ки мундариҷа ва омезиши онҳо ҳамеша инфиродӣ ва дар ниҳоят бо хусусиятҳои 

парвандаи тафтишшаванда алоқаманд аст, бинобар ин ҳолатҳои тафтишотии комилан 

якхела буда наметавонанд. Аз сабаби он, ки ин ҳолатҳо доимо тағqир меёбанд, истифодаи 

тактикаи гуногун ба миён омадааст. Дар робита ба ин, усулҳои тактикии тафтишоти 

ҷиноятҳо чунин хусусият доранд, ки онҳоро ҳамчун ҳақиқати тағqирнопазир ҳисобидан 

мумкин нест. Кӣ дар баъзе ҳолатҳо дуруст ва маќсаднок  аст, ва дар дигарон шояд ин 

нодуруст бошад. Ҳамин тариқ, муфаттиш бояд дар ихтиёри худ як анбӯҳи тактикаи кофии 

калон дошта бошад, ки ба ӯ имкон диҳад, ки хусусиятҳои вазъияти тафтишотиро ба назар 

гирифта, дар ҳар як парвандаи мушаххас аз онҳо мувофиқро интихоб кунад. Ҳамин тавр, 

тавре ки Ю.И.Новик дуруст менависад, вазъияти тафтишот асоси воқеии қабули қарорҳои 

тактикӣ аз ҷониби муфаттиш мебошад. Масъалаи таносуби қонунҳои мурофиавии ҷиноятӣ 
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ва ќабули ќарорҳои тактикӣ бо оне, ки мавриди баррасӣ қарор мегирад, зич алоқаманд аст. 

Қарори ӯ инчунин ба шарҳи дурусти моҳияти техникаи тактикӣ мусоидат мекунад. Ба ин 

муносибат дар адабиёти махсус андешаҳои гуногун баён карда шуданд. "Техникаи тактикӣ, 

- менависад А Н. Васильев, - барои иҷро ҳатмӣ нест - ин тавсия аст." Ба ақидаи ӯ, меъёрҳои 

мурофиавӣ ягон усули тактикӣ надоранд. Мувофиқи суханони С.П.Митричев, "тавсияҳои 

тактикӣ меъёрҳои ҳуқуқӣ нестанд, онҳоро муфаттиш бо салоҳдиди худ истифода мебарад". 

А.И.Винберг чунин мешуморад, ки тактикаи криминалистӣ бояд танҳо чунин усулҳои 

илмиро таҳия кунад, ки ҳангоми тафтиш, кофтуков, пурсиш ва дигар амалҳои тафтишотии 

мурофиавӣ истифода шаванд, то дар натиҷаи ба даст овардани маълумоти воқеӣ дар бораи 

ҳодисаи ҷиноят ба ҳадди аксар таъсир расонанд. Аммо, ба ақидаи ӯ, "байни меъёрҳои 

мурофиавӣ ва қоидаҳои тактикӣ девори рафънопазир вуҷуд надорад", зеро "ҳадафи умумӣ, 

принсипҳои қонунияти сотсиалистӣ дар фаъолияти мақомоти тафтишотӣ, зарурати ҳимояи 

ҳуқуқи шаҳрвандон қаблан муайян карда шудааст таҳияи тактикаи криминалистӣ бо риояи 

пурраи талаботи қонуни мурофиаи ҷиноятӣ [3]. 

В.И. Комиссаров ба хулосае омад, ки усулҳои тактикӣ наметавонанд дар меъёрҳои 

қонуни мурофиавии ҷиноятӣ ҷой дошта бошанд, ҳалли дигари ин масъала «боиси якҷоя 

шудани илми криминалистӣ бо илми мурофиаи ҷиноятӣ мегардад». Вай чунин мешуморад, 

ки "техникаи тактикӣ барои татбиқи меъёрҳои қонун хизмат мекунад, аммо агар он худи 

меъёр бошад, он барои худаш пешбинӣ шудааст". Аллакай қайд карда шуд, ки ҳадафи 

ќабули ќарорҳои тактикӣ мусоидат кардан аст. Бо ин фаҳмиши ҳадафи ќабули ќарорҳои 

тактикӣ, ҳеҷ асосе вуҷуд надорад, ки шомили он ба қонун боиси аз даст додани маънои он 

гардад. Нуқтаи назар изҳор карда мешавад, ки "усулҳои тактикӣ тавсияҳо мебошанд, ки 

татбиқи онҳо дар ҳар як ҳолати мушаххас аз салоҳияти муфаттиш вобаста аст, онҳо бо 

қоидаҳои тактикии дар меъёрҳои қонун ҷойдошта наметавонанд ва ҳатмӣ мебошанд". 

Намояндагони ин нуқтаи назар чунин мешуморанд, ки қонун метавонад, ки дорои 

қоидаҳои алоҳидаи тактикӣ бошад (дарвоқеъ, усулҳои тактикӣ, ки ба шарофати эътирофи 

қонунгузории онҳо ҳатмӣ шудаанд), аммо усулҳо ва қоидаҳои тактикӣ дар қонунгузорӣ дар 

қонун - категорияҳое, ки куллан фарқ мекунанд. Эътироз дар бораи он, ки қонун метавонад 

дорои усулҳои тактикӣ бошад, ки қоидаҳои ҳатмӣ шудаанд, А.Н.Гусаков қайд мекунад, ки 

ин боиси рад шудани ӯҳдадории чунин як аломати муҳими техникаи тактикӣ, ба монанди 

озодии интихоби худ аз ҷониби муфаттиш, ва ин боиси он мегардад рад кардани нишонаҳои 

дигари бо ҳам зич алоқаманд - чандирӣ ва вобастагӣ аз вазъи тафтишотӣ мегардад.  

Имконияти истифодаи усули тактикӣ вобаста ба хусусиятҳои вазъияти тафтишотӣ 

хусусияти бешубҳа муҳим мебошад. Аммо истифодаи техникаи тактикӣ бо дарназардошти 

хусусиятҳои вазъият, воситаи самараноктарин истеҳсоли як амали мушаххаси тафтишотӣ 

мебошад. Агар дар асоси умумигардонии амалияи тафтишотӣ ба хулосае оянд, ки дар 

вазъияти муайяни тафтишотӣ истифодаи усули тактикӣ бо татбиқи самарабахши ин амали 

тафтишотӣ мусоидат мекунад, пас чунин техникаи тактикиро қонунан мустаҳкам кардан 

мумкин аст. Ҳамчун намуна, мо метавонем ба тактикаи гӯш кардани ҳикояи озоди 

пурсидашудагон (моддаи 158 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ), эълони нишондодҳои қаблан 

додашуда аз ҷониби иштирокчиёни муқовимат танҳо пас аз додани нишондод ва онро дар 

протокол сабт кардааст (моддаи 163 Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ) ва ғайра. Дар робита ба 

ин саволе ба миён меояд: оё ҳатмӣ аст ё ихтиёрӣ моликият, аломати муҳими техникаи 

тактикӣ аст? Як қатор муаллифон (А.Н. Гусаков, А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко ва дигарон) 

ҳангоми ҳалли масъалаи баррасишаванда аз он бармеоянд, ки техникаи тактикӣ бояд 

муфаттиш озодона интихоб карда шавад ва консолидатсияи қонунгузорӣ истифодаи онро 

ҳатмӣ мекунад ва аз ин рӯ он акнун на дастгоҳи тактикӣ, балки як волоияти қонун аст. Ба 

ибораи дигар, муфаттиш дар ин ҳолат усули шабеҳи амалро аз рӯи зарурат татбиқ мекунад, 
на озодона [4]. 

В.И.Ленин дар дафтарҳои фалсафӣ рисолаи Гегелро мисол овардааст: «... Агар мо 

мафҳуми озодиро муқобили абстрактии зарурият ҳисоб кунем, пас ин танҳо мафҳуми 

оқилонаи озодист; мафҳуми ҳақиқӣ ва оқилонаи озодӣ дар дохили худ зарурати аз байн 



259 
 

бурдани онро дар бар мегирад »29. В.И.Ленин навишта буд: «Қонунҳои олами беруна, 

табиат ... асоси фаъолияти мақсадноки инсон мебошанд. Одам дар фаъолияти амалии худ 

дар пеш олами объективӣ дорад, ба он вобаста аст, ӯ фаъолияти худро муайян мекунад » 

[30]. Ҳамин тариқ, озодии воқеӣ танҳо дар сурате амалӣ шуда метавонад, ки амалҳои 

одамон аз зарурати шинохташуда ва воқеан мавҷудбуда, вақте ки онҳо дар фаъолияти 

амалии худ ба қонунҳои объективии табиат ва ҷомеа такя кунанд. «Озодӣ, - менависад 

В.И.Ленин, - ин шуури зарурат аст ...» = эътирофи қонунҳои объективии табиат ва табдили 

диалектикӣ ба озодӣ ... » [31]. 

Гуфтаҳои боло барои бовар кардан асос медиҳанд, ки татбиқи меъёрҳои мурофиавӣ, 

ки қоидаҳои тактикии истеҳсоли амалҳои тафтишотиро муайян мекунанд, нтанҳо рафтори 

озоди шахсони тафтишотро пешбинӣ мекунад. Дар ин робита, бояд бо Р.С.Белкин розӣ 

шуд, ки «танзими қонунгузорӣ маҳз маънои эътирофи қонунгузорро дорад, ки ин усули 

тактикӣ аз ҳама мақсаднок, оқилона, самараноктарин амал дар истеҳсоли як санади 

тафтишотии мушаххас аст, бинобар ин ба мақсад мувофиқ ва самарабахш аст, ки он бояд 

дар ҳама ҳолатҳо татбиқ карда шавад. Аз он, ки ин усули амал ҳатмӣ шудааст, он усули 

амалиётро бас намекунад, яъне усули тактикӣ буданро бас намекунад ». Ҳамин тавр, чунин 

ба назар мерасад, ки техникаи ҳатмӣ ё ихтиёрии тактикӣ хусусияти муҳими он нест. Ҳамин 

тавр, дар ҳолатҳое, ки техникаи тактикӣ дар қонун сабт шудааст, он тактикӣ намешавад ва 

мазмуни криминалистии худро гум намекунад. Аз ин рӯ, изҳороти Р.С.Белкин ба назар 

одилона менамояд, ки "аз предмети криминалистика хориҷ кардани баъзе муқаррароте, ки 

қонун шудаанд, ғайриимкон аст, зеро илм ва қонун падидаҳои бемисл ҳастанд ..." [33]. 

Чунин нуқтаи назарро дар робита бо тактикаи криминалистӣ ва қонуни мурофиавии 

ҷиноятӣ аз ҷониби як қатор криминологҳои дигари шӯравӣ баён мекунанд. 

Нуқтаи назари депутат Шаламовро дастгирӣ кардан лозим аст, ки вай тибқи усулҳои 

танзими ҳуқуқӣ тактикаро ба се гурӯҳ тақсим мекунад: 1) тактикаи муқарраркардаи қонун 

ҳамчун иҷрои ҳатмӣ дар ҳама ҳолатҳо; 2) усулҳои тактикии дар қонун пешбинишуда, ки 

татбиқи онҳо ба салоҳдиди муфаттиш вобаста аст; 3) усулҳои тактикии дар қонуни 

мурофиаи ҷиноятӣ пешбинишуда. Аҳамият диҳед, ки на қонунҳо ва на санадҳои зерқонунӣ 

рӯйхати мукаммали тактикаро, ки дар тафтишоти ҷиноятҳо истифода мешаванд, пешниҳод 

карда наметавонанд, зеро "ҳарф" -и қонун ҳеҷ гоҳ тамоми аслиҳаи доимо рушдёбандаи 

воситаҳо ва усулҳои мубориза бо ҷинояткорӣ. Аммо инро холигии қонун ҳисобидан 

мумкин нест. Дар айни замон, эътироф шудани усулҳои муайяни тактикӣ дар баъзе 

меъёрҳои мурофиавӣ маънои онро надорад, ки чунин техникаи тактикӣ ба чунин 

хусусиятҳо, ба монанди озодии интихоб (ҳамчун ниёзҳои даркшуда), чандирӣ, вобастагӣ аз 
он хос нест [4]. 

Ба назар чунин мерасад, ки мулоҳизаҳои дар боло зикршуда муҳиманд, зеро онҳо 

нуқтаҳои ибтидоиро дар ҳалли масъалаи муносибатҳои қонунгузории мурофиавӣ ва 

тактикаи криминалистӣ муайян мекунанд. Мо ба ин масъала диққати ҷиддӣ додем, зеро 

ҳалли он бо дарки моҳияти техникаи тактикӣ ва хосиятҳои он алоқаманд аст. 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ТАКТИКЇ ДАР ТАФТИШИ ЉИНОЯТЊО 

Дар маќолаи мазкур мафњум, моњият ва ќабули ќарорњои тактикї дар тафтишоти љиноятњоро баррасї 

намудааст. Имконияти истифодаи усули тактикӣ вобаста ба хусусиятҳои вазъияти тафтишотӣ хусусияти 

бешубҳа муҳим мебошад. Аммо истифодаи техникаи тактикӣ бо дарназардошти хусусиятҳои вазъият, воситаи 
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самараноктарин истеҳсоли як амали мушаххаси тафтишотӣ мебошад. Татбиқи меъёрҳои мурофиавӣ, ки 

қоидаҳои тактикии истеҳсоли амалҳои тафтишотиро муайян мекунанд, рафтори озоди шахсони тафтишотро 

пешбинӣ мекунад. 
Калидвожањо: ќарорњои тактикї, њукуќ, ќонун, тафтишот, меъёрњои мурофиавї. 
 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЯТИЕ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье рассматриваются понятие, сущность и принятие тактических решений при расследовании 
преступлений. Возможность использования тактического приема в зависимости от характера следственной 
ситуации, безусловно, является важной характеристикой. Но использование тактических приемов с учетом 
специфики ситуации является наиболее эффективным средством производства конкретного следственного 
действия. Применение процессуальных норм, определяющих тактические правила производства следственных 
действий, обеспечивает свободное поведение следователей.  

Ключевые слова: тактические решения, закон, закон, расследование, процессуальные нормы. 
 

THE CONCEPT, ESSENCE AND ADOPTION OF TACTICAL DECISIONS IN THE INVESTIGATION OF 
CRIMES 

The article deals with the concept, essence and adoption of tactical decisions in the investigation of crimes. The 
possibility of using a tactical technique, depending on the nature of the investigative situation, is certainly an important 
characteristic. But the use of tactical techniques, taking into account the specifics of the situation, is the most effective 
means of producing a specific investigative action. The application of procedural rules that define the tactical rules for 
conducting investigative actions ensures the free conduct of investigators. 

Keywords: tactical decisions, law, law, investigation, procedural rules. 
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САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 

Наботов Наимҷон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Аввалан пеш аз он, ки дар бораи  мафҳум, моҳият ва аҳамияти санадҳои ҳуқуқи 

байналмилалӣ сухан меронем, суоле ба миён меояд, ки сабаби асосӣ ва зарурияти қабули 

санадҳои ҳуқуқии аҳамияти байналмилалидошта аз ҷониби инсоният дар чист? Чуноне, ки 

ба ҳамагон маълум аст пайдоиши ҳуқуқи инсон дар ҷомеаи инсонї ба таърихи ҳазорсолаи 

X-VIII  пеш аз милод замоне рост  меояд, ки нахустин инсонҳои рӯи замин ба даврони асри 

нави сангин ворид шудаанд. Шурӯъ аз замони пайдоиш инсоният дар давраи фаъолияти 

ҳаётиаш  пайваста кӯшиш менамуд, ки ҳуқуқи худ ва ҳамсару фарзандон, инчунин наздикон, 

хешу табор ва дигаронро аз ҳар гуна хатар бо роҳи худмуҳофизатї дифоъ намуда, усули 

худмуҳофизаткунї ва ҷазодиҳиро амалӣ менамуданд. Дар раванди нкишофи  ҷамъиятӣ, 

баъди оне ки инсоният ба табақаҳо ҷудо шуд, инчунин ба вуҷуд омадани давлат,  

муносибатҳои ҷамъияти байни инсонҳо ва миёни давлатҳо оғоз гардид. Албатта, ҳуқуқ ба 

маънои имрӯзааш дар он давраҳо вуҷуд надошт, лекин дар ҳама давру замонҳо ҳуқуқ ва 

адолат дар шаклҳои гуногун ба назар мерасанд. Ин нишондодҳо дар ҳар давру замон 

вобаста ба шакли давлатдорӣ ва хусусиятҳои сохти ҷамъиятӣ ба таври мухталиф таҷассум 

меёфтанд. Дар замони муосир ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои олии инсоният пазируфта 

шудааст. Дар тафовут аз дигар арзишҳо инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф 

карда мешавад. Чуноне ки донишманди бузурги Юнони қадим Протагор қайд менамояд 

«инсон ченаки ҳама ашёҳост». Имрӯзҳо мо шоҳиди он ҳастем, ки ин ченакро ҳуқуқи инсон 

иҷро карда истодааст. Зеро шакли идораи дилхоҳ давлат, сохти давлатӣ ва режими сиёсии 

он бо дарназардошти амалишавӣ ва ҳимояи ҳуқуқи инсон баҳогузорӣ карда мешавад. 
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Чуноне ки дар боло зикр намудем ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои олӣ эътироф гардид. 

Дар баробари арзиши олӣ эътироф гардидан аҳамияти байналмилалиро касб намуд, ва ин 

ба қабули  санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ замима гузошт.  Зеро дилхоҳ санадҳои ҳуқуқии 

байналмиалие, ки дар соҳаи ҳуқуқи инсон ё умуман дар дигар самт  бо дастгирии ҷомеаи 

ҷаҳонӣ қабул мешавад, ҳаминро қайд намудан ба маврид аст, ки санадҳои ҳуқуқии 

байнамилалӣ нисбат ба санадҳои дохили миллӣ қувваи олии ҳуқуқї доранд. Дар умум 

тамоми санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул мешавад бо 

мақсади беҳтару хубтар намудани вазъи ҳуқуқи инсон  дар кулли олам мебошад. 

Дар замони муосир зери мафҳуми санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ-маъмулан 

қарордодҳои байналхалқии миёни давлатҳо басташуда ва аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ 

эътирофгардида ва чун қоида дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, масалан,  Созмони 

Милали Муттаҳид (СММ) ё конференсияҳои байналмилалӣ қабулгардида фаҳмида 

мешавад. Дар ҷаҳони имрӯза санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар бештари санадҳои 

гуногуни меъёрӣ-ҳуқуқии аксари кулли давлатҳое, ки аъзои ташкилотҳои  байналмилалӣ, 

масалан, Созмони Милали Муттаҳид (СММ) мебошанд, таҳким бахшида шудаанд. Ҳамаи 

онҳо амалан ба стандартҳои дар ин  соҳа таҳиякардаи ҷомеаи байналмилалӣ такя мекунанд. 

Зери мафҳуми стандартҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон талабот ва меъёрҳои ҳатмии дар 

ҳуљҷатҳои байналмилалӣ таҳкимёфтаи ба эътирофи ҳуқуқи инсон чун арзиши олӣ фаҳмида 

мешавад. Мафҳуми умумиэътирофшудаи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки бештари 

олимон қобили мақабул донистаанд чунин аст.  Санади байналмилалӣ- ҳуқуқӣ қарордод ё 

созишномаи байналмилалии байни давлатҳо  дар  шакли хаттӣ  басташуда  ва  бо  ва  бо  

хуқуқҳои  байналмилалӣ  танзимшавандаест,  сарфи  назар  аз  он ки вай дар як, ду ё якчанд 

ҳуҷҷати байни ҳамдигар алоқаманд омадааст ва ҳамчунин сарфи назар аз он ки номи 

мушаххас дорад. Қайд намудан ба маврид аст, ки ҳар як қарордодҳои байналмилаие, ки бо 

тарафдори субъектони байналмилалӣ қабул мешавад, пеш аз ҳама дар он ҳадафи 

қабулшавї  ва имзошавии он, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои тарафайн, тартибу шартҳои қувваи амал 

пайдо кардани қарордод, мӯҳлати амали он муайян мегардад. Аксарияти давлатҳои имрӯза 

дар қонунгузории миллии хеш афзалиятнокиии принсипҳо ва меъёрҳои аз ҷониби умум 

эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалиро нисбат ба принсипҳо ва меъёрҳои дохилимилли 

қайд намудаанд. Масалан, дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон. Ҳамин тавр, тибқи 

конститутсияи Ҷумҳурии Федеративии Олмон меъёрҳои умумии байналмилалӣ як қисме аз 

қонунгузории миллиашонро ташкил медихад. Дар Испания бошад, шартномаҳои 

байналмилалӣ як қисми қонунгузориии Испанияро ташкил медињад.  

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми 

таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунад, меъёрҳои санадҳои 

байналмилалӣ амал мекунад. Қисми 3-и моддаи 10-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар навбати худ бо номҳои гуногун мавриди 

истифодаи ҷомеаи ҷаҳон гардидааст:  

1.Эъломия                                       5. Статут (қонун, низомнома) 
2. Конвенсия                                   6. Хартия 
3. Паймон                                        7. Оиннома  
4. Созишнома                                  8. Протокол  
Эъломия (декларатсия)-(аз калимаи лотинии deklartio-гирифта шуда, маънояш 

ислоҳот, огоҳсозӣ) - санади ҳуқуқии байналмилалиест, ки аз принсипҳо ва ҳадафҳои умумии 

ҳарду ҷониб мувофиқакарда таркиб ёфтааст. Эъломияҳо қувваи ҳатмӣ надоранд, онҳо 

танҳо хусусияти тавсиявї дошта,   инчунин пешниҳодҳо мебошанд. Масалан, Эъломияи 

принсипҳои таҳаммулпазирӣ. Эъломияҳо танҳо имзо карданро аз ҷониби давлатҳо талаб 

мекунанд.  Конвенсия созишномаи байналмилалӣ аз рӯи ягон масъалаи махсус, проблемаи 

якхела мебошад. Масалан, Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳо. Паймон қарордоди 

байналмилалии фарогирандаи гурӯҳҳои гуногуни проблемаҳо аст. Масалан, Паймони 

байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 16- декабри соли 1966, 
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Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ 16- декабри соли 1966. 

Қобили зикр аст, ки бисёр вақтҳо ба конвенсия ё паймон илова зам мешавад, ки онро дар 

илми ҳуқуқшиносӣ протокол меноманд, Масалан Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак ду 

протоколи факултативӣ дорад: “Дар бораи ҷалб намудани кӯдакон ба низоъҳои 

мусаллаҳона”,” Дар бораи хариду фурӯши кӯдакон, фоҳишагарии кӯдакона ва 

порнографияи кӯдакона”.Резолютсия (аз калимаи лотинии resolution- гирифта шуда, 

маънояш қарор)- қарорест, ки дар натиҷаи муҳокимаи ягон масъала дар ҷамъомади 

(анҷуман, конференсия, сессия) машваратии мақомот, маҷлис қабул карда шудааст. 

Масалан, резолютсияи Ассамблеяи Генералии СММ. Оиннома қарордоди 

байналмилалиест, ки ҳадафҳои таъсис, принсипҳо, фаъолият, сохтори дохилии 

ташкилотҳои гуногуни байналмилалиро таҳким мебахшад, масалан, Оинномаи СММ. 

Статут (аз калимаи лотинии statuo - гирифта шуда, маънояш қарор мекунам, ҳал мекунам) 

- қарордоди байналмилалист, ки ҳадафҳо, сохтор ва функсияи ягон мақомоти 

байналмилалиро таҳким мебахшад, масалан, Статути Суди Байналмилалии ҷаҳонӣ. 

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ чуноне ки дар боло гуфта гузаштем намудҳои гуногун 

доранд. Яке аз маъмултарин навъи он шартномаҳои байналмилалӣ ба шумор меравад. Зери 

мафҳуми шартномаҳои байналмилалӣ-созиши ду ва ё зиёда субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ 

фањмида мешавад, ки дар натиҷаи он байни тарафҳо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои байналмилалӣ 

ба вуҷуд меояд. Барои равшану фаҳмотар шудани шартномаҳои байналмилалӣ онро 

таснифбандї менамоем. Дар илми ҳуқуқи байналмилалӣ назари ягонаи 

умумиэътирофшудаи таснифоти шартномаҳои байналмилалӣ вуҷуд надорад. Аз ин нигоҳ 

шартномаҳои байналмилалӣ бо унсурҳои гуногун таснифбанди карда мешавад.  

1. Вобаста ба доираи амал шартномаҳои байналмилалӣ ба универсалӣ ва 

минтақавӣ тақсим мешаванд.  

- шартномаҳои байналмилалии универсалӣ- Оинномаи Созмони Милали Мутаҳид, 

Конвенсияи Вена “ Дар бораи ҳуқуқи шартномаи байналхалқӣ” аз 23 май соли 1969 ва 

ғайраҳо. 

- шартномаҳои байналмилалии минтқавӣ- Оинномаи ИДМ, Оинномаи ташкилоти 

давлатҳои Америка, Оинномаи ташкилоти ягонаи Африка ва дигар санадҳои 

байналхалқие, ки дар доираи ин ташкилотҳо қабул мешаванду доираи амалашон ба 

минтақаҳои ҷудогона хос аст.   

 2. Вобаста ба доираи иштирокчиён шартномаи байналмилалӣ ба шартномаи 
байналмилалии дутарафа ва бисёртарафа људо мешавад.           

- Шартномаи  байналмилалӣ бисёртарафа дар навбати хеш ба шартномаҳои 

байналмилалии универсалӣ (умумӣ) ва шартномаҳои байналмилалии доираи 

иштирокчиёнаш маҳдуд тақсим мешавад.  

- Шартномаҳои байналмилалии бисёртарафаи универсалӣ он шартномаҳое ме-

бошанд, ки дилхоҳ субъекти ҳуқуқт байналмилалӣ ба он ҳамроҳ шуда метавонад ва аз 

объекти ин гуна шартномаҳои байнлмилалӣ ҳама субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ 
манфиатдор мебошанд.     

- Шартномаи байналмилалӣ бисёртарафаи доираи иштирокчиёнаш маҳдуд он 

шартномаҳои байналмилалӣ мебошанд, ки ба онҳо на ҳама субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ 

ҳамроҳ шуда метавонад. 

Мавқеи санадҳои ҳуқуқии байналмилали дар низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, дар қисми 3-уми моддаи 10-и Конститутсияи ҶТ чунин 

зикр шудааст, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф 

кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои 

ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, он гоҳ 

меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ амал мекунанд. Қисми сеюми моддаи 

тафсиршаванда санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз ҷониби Тоҷикистон эътирофшударо 

ба сифати қисми таркибии низоми ҳуқуқии мамлакат муқаррар кардааст.Ҷумҳурии 

Тоҷикистон узви созишномаҳои бисёртарафаи байналмилалие мебошад, ки дар сатҳи 
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СММ, ИДМ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ба имзо расидаанд. Тоҷикистон инчунин 

бо давлатҳои алоҳида низ созишномаҳои дутарафа ба имзо расонидааст. Масалан, 

Ҷумҳурии Точикистон узви паймонҳои СММ оид ба ҳуқуқи гражданӣ ва сиёсӣ, оид ба 

ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра мебошад. Ҳамчунин, дар қисми 4-и  моддаи 

10 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мегардад, ки қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии аз ҷониби Тоҷикистон эътирофшуда танҳо пас аз интишори расмии онҳо 

амал менамоянд. Қонунҳо аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар муҳлати 

дањ рӯзи баъди қабули онҳо имзо ва интишор карда шаванд. Тартиби интишори расмии 

ќонунҳоро Қонуни Ҷумҳурии Точикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқї" танзим 

мекунад. Тибқи моддаҳои 52-53 қонуни зикргардида қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди 

аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо шуданашон ба забони давлатӣ дар 

муддати на дертар аз понздаҳ рӯз аз лаҳзаи воридшавӣ дар рӯзномаҳои "Ҷумҳурият" ва 

"Садои мардум" интишор гарданд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар "Маҷмӯи қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон", "Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва "Феҳристи 

ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба забони давлатӣ ва 

ба забони муоширати байни миллатҳо интишор карда мешаванд. Ба забони давлатӣ ба табъ 

расидани қонунҳо интишори расмӣ ба шумор меравад. 
 

САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Дар мақолаи мазкур мафҳум, аҳамият ва намудҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар муқоиса ба 

санадҳои дохилимиллӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шудааст. Нависанада бо истифода аз 

адабиётҳои дохилӣ ва беруна кӯшиш намудааст то мазӯро пурра ва фаҳмотар мавриди омӯзиши толибилмон 
пешкаш намояд.  

Калидвожаҳо: санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ; санад; эъломия, статут (қонун, низомнома); конвенсия; 

хартия; паймон; оиннома; созишнома; протокол; санадҳои ҳуқуқии дохилимиллӣ; қонун; шартномаҳои 

байналмилалӣ; мафҳум; моҳият; аҳамият. 
 

АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В  данной   статье    анализируются  и  рассматриваютсия  понятие,   и виды  междунородно – правовых  

актов  в  сравнении  с внутригосударственными.  Использую  внутреннюю и  вненуюю  литературу,  автор  
постарался  сделать  предмет  более   поным  и  понятным  для  изучения учащимся.  

Ключевые слова: акты международного права; акты; декларация; статут (закон, устав(положение)); 
конвенция; хартия; устав; соглашение; протокол; национальные правовые акты; закон; международные 
договор; понятие; сущность; важность;  

 
ACTS OF INTERNATIONAL LAW 

The article analyzes and discusses the concept, meaning and   types of international legal acts in comparison 
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ХАТОГИҲОИ ИМЛОӢ – ГРАММАТИКИИ ҚОНУНУЗОРИИ МУРОФИАВИИ 

ҶИНОЯТӢ ВА САБАБҲОИ РИОЯИ НАШУДАНИ ОН 
 

Назаров Рамазон 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

“Акнун замоне фаро расидааст, ки мо низ бояд мисли дигар кишварҳои пешрафтаву 

мутамаддин пайваста дар андешаи пок ва солим нигоҳ доштани забони давлатии худ 
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бошем, вуруди ҳар як унсури навро ба забон дар асоси меъёрҳои адабӣ танзим намоем ва 

дар навбати аввал ба ҳама гуна ғалатгӯиву ғалатнависӣ хотима бахшем”. 

Эмомалӣ Раҳмон 

Дар илова ба суханони Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намудан зарур аст, ки ҳар як санади 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ чӣ қонун ва чӣ санади зерқонуние, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қабул карда шудааст ва  минбаъда қабул карда мешавад набояд ба хатогиҳои кӯчаке роҳ 

диҳад. Зеро ин омил вобастагӣ аз он дорад, ки тоҷикон забон, фарҳанг, тамаддун ва таърихи 

қадимаи ғаниро дар худ таҷассум сохтаанд.  Вобаста ба хатогиҳои имлоӣ ва  грамматикие, 

ки дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ба миён омадааст, аз вайрон намудани якчанд 

талаботҳои санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқии батанзимдароваранда дар самти дуруст ва дақиқ 

навишта шудани меъёрҳои имлои забони тоҷикӣ шаҳодат медиҳад. Бинобар ин, талаботҳои 

зарурие, ки ҷиҳати дуруст ва беғалат ба таҳия, қабул ва интишор намудани санади меъёрӣ-

ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст дар алоҳидагӣ дида мебароем ва муайян мекунем, ки кадом 

талаботҳо ба вайронкунии ҷиддӣ роҳ дода шудааст ва кадом оқибати ҳуқуқиро ба миён 

меоварад. Пеш аз ҳама Конститутсияи ҶТ дар моддаи 2 муқаррар намудааст: Забони 

давлатии Тоҷикистон забони давлатӣ аст. Дар асоси муқаррароти конститутсионӣ 

масъалаҳои вобаста ба истифодаи забон дар фаъолияти шохаҳои гуногуни ҳокимият, 

идораҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ матраҳ гардида, муқаррар шудааст, ки бояд 

коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигории онҳо ба забони давлатӣ анҷом дода шавад ва ба қоидаҳои 

имлоӣ ва грамматикӣ назорати ҷиддӣ дода шавад. Ҳуҷҷатҳои олии ҳокимияти давлатии 

Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ қабул гардида, ба хотири дастрасии шаҳрвандони кишвар 

дар васоити ахбори умум интишор мешаванд. Ҳангоми таҳияи реклама, лавҳа, эълон ва 

хабарномаву огоҳинома, ки ба таваҷҷуҳи умум пешниҳод мегардад, риояи имло ва 

грамматикаи забони давлатӣ ҳатмӣ аст.  Вале, тавре дар ҳаёти ҳамарӯза мушоҳида 

менамоем, матни санадҳо ҳарчанд ба забони давлатӣ навишта мешаванд, вале пур аз 

ғалатҳои маъноиву имлоӣ мебошанд. Аз ин рӯ, ҳангоми тартиб додани чунин навиштаҷот, 

пеш аз ҳама, ба матлаби онҳо аҳамияти зарурӣ зоҳир намудан лозим аст. Инчунин, тамға, 

дастурнома ва барчаспи маҳсулоти корхонаҳои кишвар, матни варақаҳои расмӣ, мӯҳр, 

штамп ва ғайра аввал бояд бо забони давлатӣ ба роҳ монда шаванд, зеро онҳо 

таҷассумкунандаи забони давлатӣ мебошанд.  Аз ин муқаррароти конститутсионӣ 

бармеояд, ки ҳар як санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ, санадҳои корхонаю ташкилотҳои давлатӣ ва 

ғайридавлатӣ, санадҳои мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва дигар санадҳо бояд ба 

талаботи меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ ва ҷавобгӯ бошанд. 
 

Ҳолати дигарро ҳангоми таҳлили  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” дида мебароем. Қонуни  мазкур  вазъи  ҳуқуқии  забони  

давлатиро  муайян  ва  истифодаи  онро  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд. 

Моддаи 3. Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Сархати 3. Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода, ҳимоя ва рушди забони давлатиро таъмин 
менамояд.  

Сархати 6. Ҳангоми истифодаи забони давлатӣ риояи муқаррароти қоидаҳои имлои 

забони адабӣ ҳатмӣ мебошад. 

Моддаи  6. Забони санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба забони давлатӣ таҳия ва қабул карда мешаванд.  Дар  ҳолатҳои  

пешбининамудаи  қонунгузорӣ  санадҳои  меъёрии  ҳуқуқӣ  ба  забонҳои  дигар  тарҷума 
карда мешаванд.   

Моддаи 26.  Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шахсони мансабдор, инчунин шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки талаботи Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
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Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пурра ва ҳамаҷониба вазъии ҳуқуқии забони давлатиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян намуда, истифода, ҳимоя ва рушди забони давлатӣ, риояи муқаррароти қоидаҳои 

имлои забони адабӣ ва ҷавобгарӣ барои вайрон кардани талаботи Қонуни мазкурро ба 

танзим медарорад. Ин шаҳодати он аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риояи забони 

давлатӣ ва қоидаҳои имлоӣ  санадҳои батанзимдароваранда ҷой доранд ва дар ҳар маворид 

метавонад нисбати шахсоне, ки талаботҳои қонунро вайрон мекунанд, ҷавобгариро дар 

амал татбиқ намоянд. 

Таҳлили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” чунин 

нишон медиҳад:  Моддаи 49. Талаботи забонӣ ба матни санади меъёрии ҳуқуқӣ  

1. Матни санади меъёрии ҳуқуқӣ ба забони давлатӣ қабул карда мешавад.  

2. Матни санади меъёрии ҳуқуқӣ бояд бо риояи услуби расмии забони адабӣ, сода ва 

равону фаҳмо баён карда шавад, ки тафсири ҳархелаи меъёрҳоро истисно намояд. 

Моддаи 51. Талабот ба сабку услуби санади меъёрии ҳуқуқӣ  

Дар матни санади меъёрии ҳуқуқӣ истифодаи чунин калимаву ибораҳо норавост:  

- забони гуфтугӯи халқӣ (лаҳҷавӣ ва шевагӣ), ифодаҳои маҷозӣ ва пуробуранг;  

- мафҳумҳои (истилоҳоти) гуногуни ҳаммаъно;  

- истифодаи калима ва истилоҳоти бегонаи ғайримаъмул дар сурати дар забони 

давлатӣ мавҷуд будани чунин калима ва истилоҳот;  

- ибора ва таркибҳои норавшан, мулоҳизот, хитобу даъватҳои умумӣ;  

- калимаҳои мураккаби ихтисоршуда (аббревиатура), ба истиснои ҳолатҳои зарурӣ ва 

бо нишон додани шакли пурраи онҳо;  

- истилоҳоти ғайримеъёрӣ. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” муносибатҳои 

ҷамъиятиро дар самти фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ танзим намуда, принсипҳои асосӣ, 

мафҳум, намуд, низом, таносуби байни санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, эътибори ҳуқуқӣ, 

тартиби умумии таҳия, қабул, интишор, амал, мураттабсозии онҳо ва роҳҳои ҳалли 

ихтилофоти ҳуқуқиро муайян мекунад.  Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 

2020-2030 оид ба истифодаи забони давлатӣ муқаррар менамояд: Барномаи мазкур 

муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  "Дар  

бораи  забони  давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро 

татбиқ намуда,  ба  ташаккули  забони  илм,  рушди  истилоҳоти  тахассусӣ, таҳияи  

дастурҳо,  эҳёи  номҳои  миллӣ,  маҳалҳои  аҳолинишин  ва мавзеъҳои ҷуғрофӣ мусоидат 

менамояд. Барнома  ҳамчун  ҳуҷҷати  дурнамо  роҳҳои  асосии  ҳалли масъалаҳои  муҳимро  

дар  самти  татбиқи  забони  давлатӣ  муайян намуда, барои таҳия ва нашри фарҳангномаҳо, 

муҳовараҳо ва маводи таълимӣ мусоидат менамояд.  

Барнома  рушди  устувори  забони  давлатиро  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин 

намуда, мақсадҳои зеринро дар бар мегирад:  

- такмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, қонунгузории соҳавӣ бобати татбиқи сиёсати давлатии забон;  

- таъмини рушди ҳамаҷониба ва ҳимояи забони тоҷикӣ;   

- риояи ҳатмии меъёрҳои грамматикаи забони адабии тоҷикӣ;  

- ҳифзи забони адабӣ аз ҳар гуна унсурҳои ғайриадабӣ, гуфтугӯӣ ва бегона ва ғ;  

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии маъмуриро 

оид ба ҳолати мазкур муқаррар намудааст. 

Моддаи 89. Риоя накардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». 

Барои риоя накардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», (ҚҶТ аз 21.07.10 с., №614).  

– ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз понздаҳ то бист, ба шахсони мансабдор аз сӣ то чил 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. 



266 
 

Дар асоси исботнамоиҳои болозикр, ки бо далелҳо оварда шудааст, пешниҳод 

менамояд, ки ҷиҳати риояи ҳатмии меъёрҳои грамматикаи забони адабии тоҷикӣ ва вайрон 

нашудани талаботҳои санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар самти забони давлатӣ ба Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчанд моддаҳо тағйирот ворида карда 

шавад. Зеро, дар якчанд моддаҳои мавҷудаи Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон талаботҳои меъёрии имло ва грамматикаи забони тоҷикӣ дағалона вайрон 

карда шудааст. Дар акси ҳол пешниҳод менамоям, ки нисбат ба субъектони таҳия ва 

қабулкунандаи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ талаботҳо барои риояи накардани меъёрҳои 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумуҳурии Тоҷикистон дар бораи забони 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон андешида шавад.Хатогиҳои имлоӣ – грамматикии 

қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ба мо чунин менамояд. 

Моддаи 6. Мафҳумҳои асосӣ 

– лаҳзаи дастгиркунии воқеӣ - лаҳзаи воқеан маҳдуд кардани озодии шахе, аз ҷумла 

имконияти озодона ҳаракат намудан, маҷбуран дар ҷои муайян нигоҳ доштан, маҷбуран 

овардан ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ё мамониат кардан ба анҷом додани дигар 

ҳаракатҳои шахс тибқи иродаи худ новобаста ба расман додани ягон мақоми мурофиавӣ ба 

шахси дастгиршуда ё иҷро намудани дигар расмиёти муқарраршуда (ҚҶТ аз 14.05.2016 с., 
№1306); 

– прокурор – Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва 

муовинони ӯ, Сарпрокурори ҳарбии Тоҷикистон, прокурорҳои Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокурори нақлиёти Тоҷикистон, 

муовини якум ва муовинони онҳо, сардорони раёсатҳо (шӯъбаҳо), муовини якум ва 

муовинони онҳо, ёрдамчиёни калон ва ёрдамчиёни Прокурори генералӣ, прокурорҳои 

калон ва прокурорҳои раёсатҳо (шӯъбаҳо), ёрдамчиёни калон ва ёрдамчиёни прокурорҳои 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокурори нақлиёти 

Тоҷикистон, прокурорҳои калон ва прокурорҳои шӯъбаҳои прокуратураҳои вилоятҳо, 

прокурорҳои шаҳру ноҳияҳо ва прокурорҳои ба онҳо баробаркардашуда, ки прокурорҳои 

нақлиёт, ҳарбии гарнизонҳо ва назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳиро дар бар 

мегиранд, муовини якум ва муовинони онҳо, ёрдамчиёни калон ва ёрдамчиёни онҳо, 

прокурор - криминалистҳои калон ва прокуроркриминалистҳо, ки дар доираи 

салоҳияташон фаъолият мекунанд (Қонуни ҶТ аз 04.07.2020 № 1702); 
– хешовандони наздик – падару модар, фарзандон, фарзандхондагон, 

фарзандхондашудагон, бародарон ва ҳоҳарон, бобо, бибӣ (модаркалон), набера, инчунин 

ҳамсар; 

Моддаи 12. Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахс ҳангоми пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ. 

3. Ҳангоми мавҷуд будани маълумоти кофӣ дар бораи он ки ба ҷабрдида, шоҳид ё 

дигар иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ, инчунин аъзои оила ё хешовандони наздики 

онҳо бо куштор, зӯроварӣ, несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба молу мулк ё дигар амали 

ғайриқонунии хавфнок таҳдид мекунанд, суд, судя, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда 

ӯҳдадоранд дар доираи салоҳияти худ ҷиҳати муҳофизати ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, 

обрӯ ва молу мулки ин шахсон чораҳои пешбининамудаи қонунро андешанд. (ҚҶТ аз 
2.08.11с., №755). 

Моддаи 14. Маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот, мухобирот, сирри 

шахсӣ ва оилавӣ. Сирри шахсӣ ва оилавиро қонун ҳифз мекунад. Ҳар шахс ба ҳифзи 

маълумоти шахсӣ, сирри амонат ва пасандоз, мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот, 

мухобирот ва дигар ахборот ҳуқуқ дорад. Маҳдуд кардани ин ҳуқуқҳо дар рафти мурофиаи 

ҷиноятӣ танҳо дар ҳолатҳо ва тартибе, ки қонунгузорӣ бевосита муқаррар кардааст, 

мумкин мебошад (Қонуни ҶТ аз 04.07.2020 № 1702). 

Моддаи 32. Озод кардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби гузаштани мӯҳлати 

ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан. Суд, судя, прокурор дар асоси моддаи 75 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин муфаттиш ва таҳқиқбаранда мутобиқи моддаи 
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мазкур ва бо ризои прокурор бинобар гузаштани мӯҳлати ба чавобгарии ҷиноятӣ кашидан 
вазифадоранд:  

- оғози парвандаи ҷиноятиро рад кунанд;  

- пешбурди парвандаи ҷиноятии оғозшударо қатъ намоянд 

Моддаи 351. Тартиби баррасии мавод дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои 

конститутсионии шахрваидон ҳангоми гузаронидаии чорабинжҳои оперативй – ҷустуҷуи. 

Тартиби баррасии мавод дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои конститутсионии 

шаҳрваидон ҳангоми гузаронидани  чорабиниҳои  оперативй - ҷустуҷӯй  мутобиқи  Қонуни  

Ҷумҳурии  Тоҷикистон «Дар  бораи фаъолияти оперативй - ҷустуҷӯй» муайян карда 

мешавад.  (ҚҶТ аз 2.08.11с., №755) 

Лозим ба тазаккур аст, ки дар бисёре аз моддаҳои Кодекси мурофиаи ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон калимаҳои ӯҳдадорӣ – уҳдадорӣ, мӯҳлат – муҳлат ва кӯмак – кумак 

ба тарзҳои гуногун истифода шудааст, дар ҳоле, ки имлои забони тоҷикӣ тарзи дуруст 

навишта шудани онро як хел пешбинӣ намудааст.  

Аз далелу исботнамоиҳои болозикр возеҳ мегардад, ки дар якчанд моддаҳои Кодекси 

мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон хатогиҳои имлоӣ – грамматикӣ ҷой дорад ва бо 

мақсади ислоҳ ва бартараф намудани камбудиҳо зарурати тағйироту иловаҳоро ворид 

кардан ба қонунгузорӣ ба миён меояд. 
 

АДАБИЁТ: 

1. Абдуллоев,  Н.А.  Ҳуқуқи  мурофиаи  ҷиноятии  советӣ.  Қисми  якум: воситаи таълимӣ [Матн] / Н.А. 
Абдуллоев. – Душанбе, 1979. – 150 с. 

2.  Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Избрание меры пресечения судом : науч.-практич. 
пособие / под ред. Н. А. Колоколова. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 543 с. 

3. Баранов Г., Калинкина Л. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона как основание к 
отмене приговора, определения и постановления суда // Советская юстиция. 1982. N 5. С.12-13. 

4.  Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 
5. Безлепкин Б.Т. Проблемы уголовно-процессуального доказывания // Советское государство и право. 1991. 

N 8. С. 98105. 
6. Воскобитова Л.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание к отмене 

приговора: автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1979. 22с. 
7. Ерофеев Г.А. Нарушения уголовно-процессуального закона как основания пересмотра приговоров: дисс. 

канд. юрид. наук. Свердловск, 1977. 188с. 
8. Ерофеев Г.А. Нарушения уголовно-процессуального закона как основания пересмотра приговоров: 

автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1977. 24с.  
9. Калинкина Л.Д. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их отграничение от 

несущественных: автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1981. 24с.  
10.  Калинкина Л.Д. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их отграничение от 

несущественных: дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1981. 188с.  
   

ХАТОГИҲОИ ИМЛОӢ – ГРАММАТИКИИ ҚОНУНУЗОРИИ МУРОФИАВИИ ҶИНОЯТӢ ВА 

САБАБҲОИ РИОЯИ НАШУДАНИ ОН 

Дар мақолаи мазкур хатогиҳои имлоӣ – грамматикии қонунузории мурофиавии ҷиноятӣ ва сабабҳои 

риояи нашудани он  таҳлил карда шудааст. Вобаста ба хатогиҳои имлоӣ ва  грамматикие, ки дар қонунгузории 

мурофиавии ҷиноятӣ ба миён омадааст, аз вайрон намудани якчанд талаботҳои санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқии 

батанзимдароваранда дар самти дуруст ва дақиқ навишта шудани меъёрҳои имлои забони тоҷикӣ шаҳодат 

медиҳад. Вале, тавре дар ҳаёти ҳамарӯза мушоҳида менамоем, матни санадҳо ҳарчанд ба забони давлатӣ 

навишта мешаванд, вале пур аз ғалатҳои маъноиву имлоӣ мебошанд. Аз ин рӯ, ҳангоми тартиб додани чунин 

навиштаҷот, пеш аз ҳама, ба матлаби онҳо аҳамияти зарурӣ зоҳир намудан лозим аст. Бинобар ин, талаботҳои 

зарурие, ки ҷиҳати дуруст ва беғалат ба таҳия, қабул ва интишор намудани хатогиҳои имлоӣ – грамматикии 

қонунузории мурофиавии ҷиноятӣ ва сабабҳои риояи нашудани он пешбинӣ шудааст дар алоҳидагӣ дида 

мебароем ва муайян мекунем, ки кадом хатогиҳои имлоӣ – грамматикии қонунузории мурофиавии ҷиноятӣ 

ва сабабҳои риояи нашудан дида мешавад. 

Калидвожаҳо:  Хатогиҳои ҷиддї, қонунгузории мурофиавии ҷиноятї, тафтиши судї, қобили қабул 

будани далелҳо, ҳайати ғайриқонунии суд, ғоибии судшаванда, саҳеҳияти маълумот, ҳукм, ҳимоятгар, 

иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятї. 
 
 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО ПРИЧИНЫ 
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В статье анализируются орфографические и грамматические ошибки в уголовно-процессуальном и 
причины его несоблюдения в законодательстве. Из-за орфографических и грамматических ошибок в 
уголовно-процессуальном законодательстве наблюдается нарушение ряда требований нормативных 
правовых актов в правильном и точном написании правил орфографии таджикского языка. Однако, как мы 
видим в повседневной жизни, текст документов хоть и написан на государственном языке, но полон 
смысловых и орфографических ошибок. Поэтому при составлении таких сочинений, в первую очередь, 
необходимо уделять должное внимание их содержанию. Следовательно, необходимы требования к 
правильности и достоверности разработки, принятия и опубликования орфографических ошибок в уголовно-
процессуальном законодательстве Причины несоблюдения мы рассмотрим отдельно и определим, какие 
орфографические и грамматические ошибки наблюдаются в уголовно-процессуальном законодательстве и 
причины несоблюдения. 

Ключевые слова: серьезные ошибки в уголовно-процессуальном законодательстве, судебное следствие, 
допустимость доказательств, неправомерный состав суда, отсутствие подсудимого, достоверность сведений, 
приговор, защитник, участники уголовного процесса. 

    
SPELLING AND GRAMMATICAL ERRORS OF CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION AND ITS 

REASONS 
The article analyzes spelling and grammatical errors in criminal procedural legislation and its reasons. Due to 

spelling and grammatical errors in the criminal procedural legislation, there is a violation of a number of requirements 
of regulatory legal acts in the correct and accurate spelling of the spelling rules of the Tajik language. However, as we 
see in everyday life, the text of the documents, although written in the state language, is full of semantic and spelling 
errors. Therefore, when compiling such essays, first of all, it is necessary to pay due attention to their content. 
Consequently, requirements are necessary for the correctness and reliability of the development, adoption and 
publication of spelling errors in criminal procedure legislation. We will consider the reasons for non-compliance 
separately and determine which spelling and grammatical errors are observed in criminal procedure legislation and 
the reasons for non-compliance. 

Keywords: serious errors in criminal procedure legislation, judicial investigation, admissibility of evidence, 
illegal composition of the court, absence of a defendant, reliability of information, sentence, defense lawyer, 
participants in criminal proceedings. 
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МАФЊУМ ВА НИЗОМИ ЊУЌУЌИ ТИББЇ 
 

Наимов С.Р 
Донишгоњи милли Тољикистон 

 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  ташкили асоси  ҳуқуқӣ барои соњаи тиб дар солҳои аввали 

истиқлолият оғоз ёфт. Дар соли 2010 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба татбиқи "Стратегияи миллии 

солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020" шурӯъ намуда, барномаи 

амалиётро ҷиҳати суръат бахшидан ба беҳтар кардани саломатии аҳолӣ ва рушд муайян намуд. 

Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 таҳкими 

низоми тандурустиро ба сифати вазифаҳои аввалиндараҷа ҷиҳати татбиқи бомуваффақияти 

он эътироф намуда, муҳим будани рушди кумаки аввалияи тиббию санитариро (КАТС), дар 

асоси амалияи тибби оилавӣ, дар байни афзалиятҳои ислоҳоти соҳаи тандурустии Тоҷикистон 

дар ин марҳила қарор дод. Њуќуќи тиббї низ яке аз институтњои муосири њуќуќи соњибкорї 
ба њисоб меравад, ки њамчун фанни таълимї аввалин маротиба соли 2018 дар фењристи 
фанњои таълимї дар факултети њуќуќшиносї дохил карда шуд.  Оид ба мафњуми њуќуќи 
тиббї андешањои олимони хориљї гуногун баён шудаанд: 

1. Дар сомонаи Википедия чунин мафњум пешнињод гардидааст: «Њуќуќи тиббї – 
соњаи њуќуќ, низоми танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи тандурустї, суѓуртаи тиббї 
ва ё кулли муносибатњо оид ба ташкил, пардохт ва расонидани ёрии тиббї мебошад» [1]. 

2. Ба андешаи Воробьева Л.В. њуќуќи тиббї (тандурустї) њуќуќ ва ё њуќуќ оид ба њифзи 
саломатии шањрвандон соњаи комплексии њуќуќ, низоми санадњои меъёрии њуќуќї ва ё 
меъёрњо мебошад, ки муносибатњои ташкилї, молу мулкї, шахсии дар натиљаи 
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амалинамоии чорабинињои саниторию-эпидемиологї ва расонидани кўмаки табобатию 
профилактикии шањрвандон бавуљдояндаро, ба танзим медарорад [2]. 

3. Њуќуќи тиббиро А.А. Кралько њамчун соњаи комплексии њуќуќ, ки дарбаргирандаи 
низоми меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї дар бахши њифзи 
саломатии ањолї маънидод мекунад[3].  

4. Њуќуќи тиббї маљмўи меъёрњои њуќуќие мебошад, ки аз љониби давлат, 
ташкилотњои байналмилалї муќаррар шуда, муносибатњои љамъиятиро оид ба фаъолияти 
тиббї ба танзим медарорад[4].  

Њуќуќи тиббї соњаи мустаќили њуќуќ буда, аз маљмўи меъёрњои њуќуќие иборат 

мебошад, ки муносибатҳои љамъиятиро дар соњаи тандурустї танзим мекунад. Предмети 

њуќуќи тиббӣ маҷмӯи муносибатҳои љамъиятии зеринро фаро мегирад: 

- танзим ва идоракунии давлатии соҳаи тиб; 
- низоми тиб; 

- маблағгузории низоми давлатии тиб; 

- иҷозатномадиҳӣ, иҷозатдиҳӣ, аккредитатсия ва аттестатсияи соҳаи тиб; 

- экспертиза дар соҳаи тиб; 

- ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандон, беморон ва кормандони соҳаи тиб; 

- намуд ва шаклҳои кумаки тиббӣ; 

- тарбияи кадрҳои соҳаи тиб ва ҳуқуқи ба фаъолияти тиббӣ ва фарматсевтӣ машғул 
шудан; 

- фаъолияти хусусии тиббӣ; 

- тибби оилавӣ; 

- тибби халқӣ; 

- солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивии аҳолӣ; 

- таъмини модарону кӯдакон бо кумаки тиббию санитарӣ; 

ҳимояи ғизои кӯдакон; 

- ҳифзи солимии ҷамъиятӣ; 

- таъмини амнияти санитарию эпидемиологӣ; 

- маводи доруворӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ; 

- донории хун ва ҷузъҳои он; 

- пайвандсозии узв ва (ё) бофтаҳои инсон; 

- расонидани кумаки тиббӣ ба гурӯҳҳои алоҳидаи шаҳрвандон; 

- ҳифзи аҳолӣ аз бемории сил; 

- муқовимат бо вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии 
масуният; 

- расонидани кумаки тиббию иҷтимоӣ ба шахсони гирифтори бемориҳои рӯҳӣ; 

- расонидани кумаки тиббию иҷтимоӣ ба беморони наркологӣ; 

- ҳимояи тиббию иҷтимоии шаҳрвандони мубталои диабети қанд; 

- назорати давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва татбиќи љавобгарї. 

Методи њуќуќи тиббӣ маҷмӯи усулҳо ва тарзњоест, ки давлат барои танзими 

муносибатњои тиббї истифода мекунад. Дар танзими муносибатҳои тиббї методњои ҳатмӣ 
(тобеияту итоат) ва корбурд (баробарњуќуќї) истифода мешаванд. Мисоли методи њатмї 

моддаи 70-и Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017, № 1413 шуда 

метавонад, яъне ба субъектҳои фаъолияти хусусии тиббӣ амалҳои зерин манъ аст: 

гузаронидани сеансҳои оммавии табобатӣ, аз ҷумла бо истифодаи воситаҳои ахбори омма; 

истифодаи тарзу усулҳои пешгирӣ, ташхис, табобати бемориҳо, инчунин доруворие, ки 

истифодаи онҳо дар амалияи тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода нашудааст. Методи 
корбурд муќаррароти моддаи 76 КТ ЉТ шуда метавонад, яъне шахсоне, ки ба фаъолияти 

тибби халқӣ машғуланд, ҳуқуқ доранд[5]: 

- оид ба бемориҳое, ки номгӯи онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

тандурустӣ тасдиқ кардааст, кумаки тиббии халқӣ расонанд; 

- усулҳои тибби халқиро бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода баранд; 
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- ба табобати беморон баъди бо усулҳои тибби муосир, ки тавассути санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд, маълум гаштани натиҷаи ташхис машғул 
шаванд; 

- бо дигар шахсони воқеие, ки бо амалияи тибби халқӣ машғуланд, барои расонидани 

кумаки тибби халқӣ якҷоя фаъолият намоянд; 

- бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маводи 

дорувории тибби халқиро тайёр ва истифода кунанд; 

- ба тадқиқотҳои илмии соҳаи тибби халқӣ тибқи самтҳои афзалиятноке, ки номгӯи 

онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқ кардааст, машғул 
шаванд. 

Принсипњои њуќуќи тиббї гуфта, ѓояњои асосӣ, роҳнамо, муайянкунандаи мазмун ва 

самтҳои танзими ҳуқуқии муносибатњои тиббиро меноманд.  
Дар њуќуќи тиббї чунин принсипњо мављуданд: 

- таъмини баробарҳуқуқии шаҳрвандон барои гирифтани кумаки тиббии бехатар, 
самарабахш ва сифатнок; 

- ҷавобгарии якҷояи давлат, корфармоён ва шаҳрвандон ҷиҳати нигоҳдорӣ ва таҳкими 

саломатии инфиродӣ ва ҷамъиятӣ; 

- таъмини ҳаҷми кафолатноки кумаки ройгони тиббӣ; 

- ҳифзи солимии модару кӯдак; 

- афзалиятнок будани самти пешгирӣ дар фаъолияти низоми тандурустӣ; 

- дастрас будани кумаки тиббӣ; 

- мунтазам баланд бардоштани сифати кумаки тиббӣ; 

- таъмини бехатарии санитарию эпидемиологии аҳолӣ; 

- васеъ намудани имкониятҳои ҷомеа оид ба масъалаҳои ҳифзи саломатӣ; 

- пайдарпайии фаъолияти ташкилотҳои тандурустӣ дар хизматрасонии тиббӣ; 

- таъмини муттасилӣ ва пайдарҳамии таҳсилоти тиббӣ ва фарматсевтӣ бо истифода аз 

технологияҳои замонавии таълим; 

- дастгирии давлатии илми тибби ватанӣ, ҷорӣ намудани дастовардҳои пешқадами 

илмӣ, техникӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ; 

- ҳавасмандгардонии донории ройгони ихтиёрӣ; 

- дастгирии давлатӣ оид ба таҳия ва рушди рақобатпазирии саноати тиббӣ ва 

фарматсевтии ватанӣ; 

- иштироки иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба ҳифзи 

саломатӣ; 

- самтнокии иҷтимоии тандурустӣ, ки ба қонеъ гардонидани талаботу эҳтиёҷоти аҳолӣ 

ва беҳтар намудани сифати зиндагӣ равона карда шудааст; 

- мусоидат дар ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ғизои солим; 

- алоқамандии саломатии аҳолӣ, бехатарӣ, самарабахшӣ ва сифати маводи доруворӣ 

ба омилҳои таъмини амнияти миллӣ. 

Низоми њуќуќи тиббӣ сохтори дохилии њуќуќи тиббиро ифода мекунад, ки он њамчун 
институти њуќуќи соњибкорї аз зеринститутњои зерин иборат мебошад: 

- танзим ва идоракунии давлатии соҳаи тиб; 

- намуд ва шаклҳои кумаки тиббӣ; 
- фаъолияти соњибкорї дар соњаи тиб; 

- солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивии аҳолӣ; 

- назорати давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ѓайра. 
Њар як зеринститут дорои унсурњои таркибии хуб мебошад. Масалан зеринститути 

намудҳои кумаки тиббӣ ба намудњои зерин људо карда мешавад:  

- кумаки пеш аз табибӣ; 

- кумаки аввалияи тиббию санитарӣ; 

- кумаки тахассусии тиббӣ; 

- кумаки махсусгардонидашудаи тиббӣ; 
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- кумаки баландихтисоси тиббӣ; 

- кумаки тиббию иҷтимоӣ. 
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МАФЊУМ ВА НИЗОМИ ЊУЌУЌИ ТИББЇ 

Дар мақолаи мазкур оиди мафҳум предмет ва методҳои ҳуқуқи тиббӣ, низоми ҳуқуқи тиббӣ ва 

зеринститутҳои он, назарияҳои пешқадам оид ба ҳуқуқи тиббӣ, ташаккули ҳуқуқи тиббӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, сарчашмаҳои танзимкунандаи ҳуқуқи тиббӣ, ҳавасмандгардонии донорӣ, усулҳои табобатии 

муосир, дастгирии давлатии таҳия ва роҳандозӣ намудани стратегия ва барномаҳои давлатӣ дар соҳаи тиб, 

танзим ва идоракунии давлатии соҳаи тиб,  намуд ва шаклҳои кумаки тиббӣ, фаъолияти соњибкорї дар соњаи 

тиб,  солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивии аҳолӣ, кумаки пеш аз табибӣ, кумаки аввалияи 

тиббию санитарӣ, кумаки тахассусии тиббӣ, кумаки махсусгардонидашудаи тиббӣ, кумаки баландихтисоси 

тиббӣ, кумаки тиббию иҷтимоӣ, таъмини баробарҳуқуқии шаҳрвандон барои гирифтани кумаки тиббии 

бехатар, самарабахш ва сифатнок, ҷавобгарии якҷояи давлат, корфармоён ва шаҳрвандон ҷиҳати нигоҳдорӣ 

ва таҳкими саломатии инфиродӣ ва ҷамъиятӣ, таъмини ҳаҷми кафолатноки кумаки ройгони тиббӣ, ҳифзи 

солимии модару кӯдак ва танзим ва назорати давлатии соҳаи тиб сухан меравад.  

Калидвожањо: ҳуқуқи тиббӣ, донор, фарматсевтӣ, санитарӣ, эпидемиология, тиббӣ халқӣ, иҷозатдиҳӣ, 

кӯмаки тиббӣ, фаъолияти тиббӣ, дорусозӣ, репродуктивӣ. 
 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 
В статье рассматриваются понятие предмета и методы медицинского права, система медицинского 

права и его заменители, передовые теории медицинского права, становление медицинского права в 
Республике Таджикистан, источники, регулирующие медицинское право, стимулирование донорства, 
современные методы лечения, государственная поддержка и государственные программы в области 
медицины, государственное регулирование и управление медициной, виды и формы медицинской помощи, 
предпринимательская деятельность в области медицины, репродуктивное здоровье и репродуктивные права, 
доврачебная помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, 
специализированная помощь., высококвалифицированная медицинская помощь, медицинская и социальная 
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матери и ребенка и контроле в области медицины.  

Ключевые слова: медицинского права, донор, фармацевтов санитарный, эпидемиология, народная 
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МАЗМУНИ ФАЪОЛИЯТИ ГУМРУКЇ 

 
Рузматзода Некруз 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
  

Истилоњи «гумрук» (таможенная) пайдоишаш аз калимаи «тамѓа»-и туркї-муѓулї аст. 
Зеро дар ќарнњои XIII-XVIII дар Руссия калимаи «тамѓа» шакли феълии «тамжит» 
(таможенная-гумрук)-ро гирифт, ки ифодасози маблаѓ ё пардохт нисбати молњое, ки аз 
сарњади гумрукї интиќол дода мешаваду маќомоти махсус меситонданд, фањмида мешуд. 
Воќеан, истилоњи «гумрук» ифодакунандаи маќомоти махсуси давлатї аст, ки дар нуќтаи 
муайяни хати сарњад љойгир буда, аз моли интиќолшаванда аз сарњади гумрукї пардохт 
меситонаду ба он тамѓа мегузорад. Вале рушди тиљорати дохилию хориљї ва тањияю ќабули 
санадњои расмию њуќукї ба пайдоиши мафњуми «фаъолияти гумрукї» бо фарогири маљмўи 
муносибатњои мураккабу комплексї вобаста ба сиёсату фаъолияти дохилию хориљии 
давлат замина гузошт. Гарчї фаъолияти гумрукї таърихи ќадима дорад ва пайдоишаш аз 
лањзаи мубодилаи мол оѓоз мегардаду бо пайдоиши давлат вобастагии ногусастанї дорад. 
Лекин мафњуми «фаъолияти гумрукї» дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо ќабули 
нахустин Кодекси гумрукии Љумњурии Тољикистон 25 ноябри соли 1992 дар чунин шакл 
мавриди истифода ќарор гирифта буд: «Фаъолияти гумрукї иборат аст аз тартиби аз 
сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќол додани молњо ва дигар ашё, андози 
гумрукї, ба сурати расмї даровардану назорат кардан ва дигар воситањои ба амал 
баровардани сиёсати гумрукї, фаъолияти гумрукї ба маќсади мутаносибу њамоњангсозї бо 
меъёрњою стандартњои маъмули амалияи байналхалќї бо иштироки фаъолонаи Љумњурии 
Тољикистон дар њамкорињои байналхалќї оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї пеш 
меравад». (Моддаи 1). Мазмуни фаъолияти гумрукї тибќи Кодекси гумрукии Љумњурии 
Тољикистон аз соли 1992 бо муносибатњои љомеа ва иќтисоди бозоргонї мувофиќ кунонда 
шуда буд, зеро фаъолияти гумрукиро чун воситаи амалкунии сиёсати гумрукї муаррифї 
кард ва фарогири тартиби интиќоли молу воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон, барасмиятдарории гумрукї, назорати гумрукї ва дигар воситањои 
татбиќнамої дар њаёт сиёсати гумрукї буд. Вале дар мафњуми фаъолияти гумрукї сиёсати 
гумрукї дохил карда нашуда буд ва танњо чун воситаи татбиќи сиёсати гумрукї  фаъолияти 
гумрукї муаррифї мегашт. Кодекси гумрукии Љумњурии Тољикистон аз 4 ноябри соли 1995 
мафњуми фаъолияти гумрукиро васеъ намуд ва сиёсати гумрукро љузъи он баррасї кард. 
Воќеан мафњуми фаъолияти гумрукї моњиятан мукаммал гашту дар чунин шакл дар моддаи 
1 Кодекси гумрукии Љумњурии Тољикистон аз 4 ноябри соли 1995 баррасї гашт: 
«Фаъолияти гумрукии Љумњурии Тољикистонро сиёсати гумрукии Љумњурии Тољикистон, 
инчунин тартиб ва шартњои аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон гузаронидани мол 
ва воситањои наќлиёт, ситонидани пардохтњои гумрукї, баррасмиятдарории гумрукї, 
назорати гумрукї ва воситањои дигари дар амал татбиќ намудани сиёсати гумрукї ташкил 
медињанд». Дар ин љо мафњуми фаъолияти гумрукї вобаста ба мазмуну сохтори Кодекси 
гумрукии Љумњурии Тољикистон аз соли 1995 фарогири на њамаи унсурњои муњими сохтори 
фаъолияти гумрукї дар Љумњурии Тољикистон буд, чунки омори гумрукї, номгўи молњои 
фаъолияти иќтисоди хориљї, њуќуќвайронкунињои гумрукї, имтиёзњои гумрукї ва ѓайра 
дар мафњуми фаъолияти гумрукї љой дода нашуда буданд. Дар банди 2 моддаи 1 Кодекси 
гумрукии Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2004 мафњуми фаъолияти гумрукї бо 
мазмуну моњияти нав истифода шуд: «Фаъолияти гумрукї маљмўи усулњо ва воситањои 
таъмини риояи тадбирњои танзими гумрукию тарифї, мамнўият ва мањдудиятњоеро дарбар 
мегирад, ки мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи танзими давлатии 
фаъолияти иќтисодии хориљї вобаста ба интиќоли мол ва воситањои наќлиёт аз сарњади 
гумрукї муќаррар шудааст». Фаъолияти гумрукї монополияи давлат аст, ки њуќуќи 
истисноии кишварро дар коркард ва амлигардонии сиёсати гумрукї ифода мегардонад. 
Монополияи давлат будани фаъолияти гумрукї дар халли ду масоил ифода мегардад. 
Аввалло, истифодаи њамаљонибаи робитаи иќтисоди хориљи бањри њалли масъалаи рушди 
иќтисоди кишвар, баъдан пешгирї аз таъсири њамагуна омилњои носолим бо иќтисоди 
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хориљи кишвар мебошад. Воќеан, фаъолияти гумрукї аз нигоњи њайат ва сохтор зуњуроти 
мураккаб, гуногунпањлу ва дорои хусусияти комплексї мебошад, ки бевосита ба сиёсати 
дохилию хориљї ва фаъолияти давлат вобастагии ногусастанї дорад. Сохтори фаъолияти 
гумрукї фарогири унсурњои амалиёти гумрукї, расмиёти гумрукї, тарифи гумрукї ва 
омори гумрукї буд. Вале, бояд иќрор шуд, ки сохтори фаъолияти гумрукї таѓйирёбанда аст 
ва дар ин љода вазифаи асосии сиёсати гумрукї воситањои такмил додан, нав кардан, 
таѓйирот ё иловагињо шомил кардан ба мазмуни сохтори фаъолияти гумрукї мутобиќ ба 
шароиту замон аст. Самтњои асосии инкишофи фаъолияти гумрукї дар Љумњурии 
Тољикистон дар њамоњангсозї ва мувофиќаткунии меъёру таљрибаи маъмули байналхалќї 
ва дар иштироки фаъолонаи Љумњурии Тољикистон дар њамкорињои байналхалќї дар 
инкишофу тањкими њамкорињои иќтисодии байналхалќї ифода мегардад. 

Фаъолияти гумрукї дар асоси принсипњои ягонагии сиёсати гумрукї, ќаламрави 
гумрукї, ќонунгузории гумрукї ва танзими тарифї-гумрукї дар Љумњурии Тољикистон ба 
амал бароварда мешавад. Маќсади фаъолияти гумрукї дар иќтисодї, танзимї ва њифзи 
њуќуќи давлат ифода мегардад. Маќсади иќтисодии фаъолияти гумрукї дар тарз ва 
воситањои ситонидани пардохтњои гумрукї ва хирољњои гумрукї аз мол ва воситањои 
наќлиёте, ки аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќол меёбанд, ифода мегардад. 
Маќсади танзими фаъолияти гумрукї дар муќаррар кардани мизони (ставкаи) пардохти 
гумрукї нисбати мол ва воситањои наќлиёти интиќолшаванда аз сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон, тарзњои манъ ва мањдуд сохтани вориду содир кардани молу 
воситањои наќлиёт, иљозатдињї оид ба вориду содир кардани номгўи молњои алоњида, 
муќаррар кардани иљозатдињию квотаи вориду содири молу воситањои наќлиёт ифода 
меёбад. 

Маќсади танзими фаъолияти гумрукї бо сиёсати иќтисодии давлатї ва ўњдадорињои 
байналхалќии Љумњурии Тољикистон дар бахши њифзи истиќлолияти иќтисодї, талаботи 
бозори дохилї ва андешидани чораи љавобї ба кишварњое, ки нисбати шахсони воќеию 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мањдудият муќаррар кардаанд, вобастагии ногусастанї 
дорад. Маќсади њифзи њуќуќии фаъолияти гумрукии Љумњурии Тољикистон дар њифзи 
бехатарии давлатї, тартиботи љамъиятї, њаёт ва саломатии ањолї, ахлоќ ва арзишњои 
фарњангии љомеа, њифзи олами њайвонот, наботот ва муњити зист, таъмини манфиатњои 
шахсони воќеию њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар вориду содир кардани мол, татбиќи 
чорањо нисбати интиќоли маводи нашъаовар, силоњ, осорњое, ки арзиши фарњангї, 
таърихї, бостоншиносї доранд ва дигар чорањои њифзи њуќуќї шомил мебошанд. 
Фаъолияти маќомоти гумрукї дар расидан ба маќсади њифзи њуќуќии фаъолияти гумрукї 
равона шудааст, ки он дар шаклњои назорати гумрукию асъорї, мубориза бо 
њуќуќвайронкунињои гумрукї, фаъолияти фаврию љустуљўї, татбиќи чорањои љавобгарии 
маъмурї ифода мегардад. Сиёсати гумрукї ќисми сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Зеро вазифаи асосии сиёсати гумрукии Љумњурии Тољикистон дар 
њимояи истиќлолият ва амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон, фаъол сохтани 
муносибатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар низоми муносибатњои иќтисоди 
љањонї, њимояи бозори дохилї ва мусоидат ба рушди иќтисоди миллї ифода мегардад. Аз 
нигоњи таърихї шакли аввалини танзими давлатии тиљорати беруна сиёсати гумрукї њисоб 
мешавад. Бо чунин назардошт моњияти сиёсати гумрукї мураккаб аст ва он дар коркарди 
ягонаи низоми чорањои иќтисодї, сиёсї, ташкилї ва њуќуќї доир ба инкишофи робитањои 
иќтисоди берунаи давлат ифода мегардад. Мазмуни сиёсати гумрукї дар истифода 
намудани низоми тадбирњо, ки давлат бањри танзими мубодилаи тиљорати беруна равона 
шудааст ифода мегардад. Воситањои асосии амалї кардани сиёсати гумрукї дар Љумњурии 
Тољикистон ин муќаррар кардани низоми гумрукї ва татбиќи тарифи гумрукї, пардохти 
гумрукї ва хирољи гумрукї нисбати мол ва воситањои наќлиётие, ки аз сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон интиќол мегарданд, њисоб мешавад. Дар коркарду татбиќи сиёсати 
гумрукї бевосита маќомоти гумрукии кишвар иштирок менамояд. Сиёсати гумрукии 
Љумњурии Тољикистон – низоми тадбирњои иќтисодї, сиёсї, ташкилї ва њуќуќї дар соњаи 
фаъолияти гумрукї мебошад, ки барои татбиќ ва њимояи манфиати иќтисодии дохилию 
хориљии кишвар нигаронида шудааст. Сиёсати гумрукї асосан бо маќсади таъмини 
назорати гумрукї ва танзими мубодилаи мол дар ќаламрави гумрукии Љумњурии 
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Тољикистон, мусоидат ба рушди иќтисоди миллї, мусоидат ва амалигардонидани сиёсати 
иќтисодии кишвар равона карда шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон сиёсати гумрукї дар 
асоси принсипњои зайл ба роњ монда мешавад: 

- ягонагии сиёсати савдои хориљї њамчун ќисми таркибии сиёсати иќтисодии хориљии 
Љумњурии Тољикистон; 

- њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти савдои хориљї аз тарафи 
давлат; 

- баробарї ва поймол накардани њуќуќи субъектњои фаъолияти савдои хориљї; 
- ягонагии ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ва низоми танзими давлатии 

фаъолияти савдои хориљї; 
- интихоби чорањои танзими давлатии фаъолияти савдои хориљї, ки барои 

иштирокчиёни фаъолияти савдои хориљї ба он андозае вазнин набошанд, ки љињати 
таъмини ноилшавии самаранок ба маќсадњое, ки барои амалї намудани онњо андешидани 
тадбирњои танзими давлатии фаъолияти савдоии хориљї лозим аст, зарур мебошанд; 

- ошкорбаёнї зимни тањия, ќабул ва истифодаи чорањои танзими давлатии фаъолияти 
савдоии хориљї; 

- истиснои дахолати беасоси давлат ё маќомоти он ба фаъолияти савдои хориљї ва 
расонидани зарар ба субъектњои фаъолияти савдои хориљї ва иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон; 

- масъулияти мутаќобилаи давлат ва субъектњои фаъолияти савдои хориљї.  
Њамин тариќ, дар муќаррару танзим кардани њаљму миќдор ва шароити вориду содир 

кардани молу воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон, њимояи 
истиќлолияту амнияти иќтисодии кишвар, бозори дохилї ва рушди иќтисоди миллї наќши 
асосиро сиёсати гумрукии комил мебозад. Дар амалия ду навъи сиёсати гумрукї – 
њимоятгарої (протексионистї) ва тиљорати озод (фритредерство) мављуд аст, ки њар як 
кишвар вобаста ба вазъи иќтисодию иљтимої ва сиёсї аз онњо истифода менамояд. Сиёсати 
гумрукии њимоятгарої татбиќи тадбирњое, ки бо роњи мањдудиятњо ба субъектњои 
хољагидори хориљї муќаррар кардан бањри рушди иќтисоди миллї ифода мегардад. 
Мазмуни сиёсати гумрукии њимоятгарої дар њимояи бозори дохилї ва иќтисоди миллї бо 
роњњои манъ ё мањдуд кардани воридоти моли хориљї, баланд бардоштани пардохти 
гумрукї нисбати он ифода мегардад. 

Сиёсати гумрукии тиљорати озод дар монеа эљод накардани воридоти моли хориљї ба 
бозори дохилї ва бо он муќаррар кардани пардохти гумрукии муќаррарї ифода мегардад. 
Љумњурии Тољикистон сиёсати дарњои кушодро пеша кардааст, вале ин мазмуни онро 
надорад, ки њамагуна мол ба бозори дохилии кишвар бемонеа ворид шаваду ба сињати 
ањолї, олами њайвоноту наботот ва муњити зист, тартиботи давлатию љамъиятї, ахлоќу 
арзишњои фарњангии љомеа хатар эљод намояд. Дар ин љода вориду содири њама мол дар 
љавобгў бо талаботу манфиати мардуму кишвари Тољикистон сурат мегирад. 
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МАЗМУНИ ФАЪОЛИЯТИ ГУМРУКЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф фаъолияти гумрукиро ба таври умум баррасї намудааст. Муаллиф ќайд 

намудааст, ки воќеан истилоњи «гумрук» ифодакунандаи маќомоти махсуси давлатї аст, ки дар нуќтаи 
муайяни хати сарњад љойгир буда, аз моли интиќолшаванда аз сарњади гумрукї пардохт меситонаду ба он 
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тамѓа мегузорад. Вале рушди тиљорати дохилию хориљї ва тањияю ќабули санадњои расмию њуќукї ба 
пайдоиши мафњуми «фаъолияти гумрукї» бо фарогири маљмўи муносибатњои мураккабу комплексї вобаста 
ба сиёсату фаъолияти дохилию хориљии давлат замина гузошт. Гарчї фаъолияти гумрукї таърихи ќадима 
дорад ва пайдоишаш аз лањзаи мубодилаи мол оѓоз мегардаду бо пайдоиши давлат вобастагии ногусастанї 
дорад. Лекин мафњуми «фаъолияти гумрукї» дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо ќабули нахустин 
Кодекси гумрукии Љумњурии Тољикистон 25 ноябри соли 1992 дар чунин шакл мавриди истифода ќарор 
гирифта буд. 

Калидвожањо: гумрук, фаъолияти гумрукї, маќомот, тиљорати дохилию хориљї, санадњои расмї. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В данной статье автор рассмотрел таможенную деятельность. Автор отметил, что на самом деле термин 

«таможня» является составителем специального государственного органа, который находится в определенной 
точке приграничной линии и производит отгрузочные товары с таможенной территории. Но развитие 
внутренней и внешней торговли и принятие формально-правовых актов заложило основу для возникновения 
понятия «таможенная деятельность» с комплекса сложных отношений, связанных с политикой и внешней 
деятельностью государства. Таможенная деятельность имеет историю, последовательность начала с момента 
обмена товаров и непредвзято с появлением государства. Однако понятие «таможенная деятельность» было 
использовано в законодательстве Республики Таджикистан с принятием первого Таможенного кодекса 
Республики Таджикистан 25 ноября 1992 года в такой форме. 

Ключевые слова: таможня, таможенная деятельность, правоохранительные органы, отечественная и 
зарубежная торговля, официальные документы. 

 
CONTENT OF CUSTOMS ACTIVITIES 

In this article, the author considered customs activities. The author noted that in fact, the term "customs" is the 
originator of a special state body that is located at a certain point of the border line and produces shipping goods from 
the customs territory. But the development of domestic and foreign trade and the adoption of formal legal acts laid 
the foundation for the emergence of the concept of "customs activity" from a complex of complex relations related to 
the policy and foreign activities of the state. Customs activity has a history, a sequence of beginnings from the moment 
of the exchange of goods and an open mind with the advent of the state. However, the concept of "customs activity" 
was used in this form, in the legislation of the Republic of Tajikistan with the adoption of the first Customs Code of 
the Republic of Tajikistan on November 25, 1992. 

Keywords: customs, customs activity, law enforcement agencies, domestic and foreign trade, official documents. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ВОБАСТА БА АСОСҲОИ СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Одинаев Даврон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Асосҳои сохтори констутсионии ҷамъият ва давлат ҳамчун падидаи ҳуқуқию 

конситутсионӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 муқаррар ва танзим 

ёфтааст. Чанде аз давлатҳои ИДМ низ фасл ва боби аввалин конститутсияи худро асосҳои 

сохтори конситутсионї номидаанд. Ҳар як давлат дар заминаҳои ба худ хос ба вуҷуд меояд. 

Давлатҳои наве, ки ба ҷои ҷумҳуриҳои иттифоқии собиқ Шўравї ташкил ёфтаанд аз 

асосҳои пешинаи давлатдорї даст кашидаанд ва дар назди онҳо вазифаҳои умумии муайян 

кардани асосҳои нави сохтори конситутсионї ба вуҷуд омад. Дар ин фасли конститутсия 

онҳо шаклу мазмуни сохти давлатӣ ва ҷамъиятиашонро инъикос карданд, ки дар байни 

онҳо умумият нистбат ба хусусиятҳо зиёданд. 

Асосҳои сохтори конститутсонӣ дар як вақт узвҳои муҳимтарини таркибии ҷамъият 

ва давлат ва ҳам алоқаҳои муайянкунандаи байни инсон- ҷамъият- давлатро муқаррар ва 

муайян мекунад. Меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ ба воситаи муайян кардани ин 

алоқамандии сифатҳои иҷтимоию сиёсии ҷамъият асосҳои иқтисодию иҷтимої ва сиёсиро 

танзим менамоянд. Ин меъёрҳо падидаи мустақили ҳуқуқи конститутсиониро ташкил 
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медиҳанд. Мазмуни асосии боби аввали Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 

мантиқии ҳолатҳои матни муқаддимаи конститутсия мебошад. Агар матни муқаддимаи 

конститутсия ба таври умумї гардонда шуда арзишҳои муҳимтарини конситутсиониро 

эълон намояд, меъёрҳои боби якуми он ин арзишҳоро ба қоидаҳои ҳатмии субъетҳои 

муносибатҳои ҳуқуқию конситутсионӣ табдил медиҳад.  

Аксарияти меъёрҳои конститутсионӣ хусусияти ҳуқуқтаъсискунї доранд, хусусан 

меъёрҳои боби авали Конститутсия на фақат дар қонунҳои конститутсионӣ ва ҷорӣ, балки 

дар меъёрҳои бобҳои дигари он низ ривоҷ меёбанд. Конститутсия сифати асосҳои сохтори 

констиутсионӣ ҷамият ва давлат усулҳо ва заминаҳоеро муқаррар кардааст, ки онҳо 

таҳкурсии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян ва мустаҳкам менамоянд. Онҳо дар 

бораи моњият, шакл, тартиб ва мақсаду вазифаҳои давлат маълумот медиҳанд. Баробари 

ин, дар меъёрҳои ин боб хусусиятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъзе асосҳои ҷамъият 

инъикос карда шудаанд. Хусусиятҳои давлатии Тоҷикистон дар моддаи якуми 

Конститутсия нишон дода шудаанд. Баъзе ин хусусиятҳо аввал дар эъломияи 

соҳибихтиёрии Тоҷикистон муқарар карда, баъдтар дар Конститутсия инъикос карда 

шудаанд. Роҳи демократии инкишофро пеш гирифтани Тоҷикистон тасодуфи нест. Дар 

замони ҳозира аксарияти давлатҳои нав соҳибистиқлол гардида маҳз роҳи демократии 

тараққиётро пеш мегиранд. Зеро тартиботи демократии давлатдорї нисбат ба шаклҳои 

дигари идории давлат хеле бартариятҳо доранд. Демократикунонї хислати ҷунбиши 

ҷаҳонї дорад. Вале ҷараёни демократикунониро ҳамаро фарогиранда ва бечунучаро 

шуморидан беасос аст, чунки давлатҳои нав сохтори демократиро интихоб карда, на 

ҳамавақт ғояҳои арзишҳои онро ҳифз карда метавонанд. Хавфи баргаштани онҳо ба 

тартиботи авторитарї ё инкишофи нимдемократї аз байн намеравад. Пеш аз ҳама 

муқобилияти онҳое, ки парвардаи собиқи низоми пешинаи сиёсианд, ки дар элитаи 

маъмурию ҳарбї мавқеъи устувор доранд, мавҷуд набудани шароити зурурии иҷтимоию 

фарҳангӣ ва ба қадри даркорї инкишоф наёфитани муассисаҳои зарурии ҷамъиятӣ ва 

ғайраҳо устувории сохтори демократиро халалдор мекунанд. Ғайр аз ин, барои давлатҳои 

нави роҳи демокротиро интихоб карда, ба монанди Тоҷикистон, низоъҳои этникӣ ва 

минтақавӣ аз ҳама хавфнок аст. Зеро ки манфиатҳои этникию минтақавии одамон аз 

арзишҳои демократӣ, аз ҳуқуқу озодиҳои фардии инсон боло гузошта мешаванд. Дар 

натиҷа масъалаи ҷалб кардани одамон ва идории давлат ва ҷамъият, инчунин паҳнгардии 

имтиёзҳо аз рўи мансубияти этникӣ ва минтақавӣ ҳал мегардад. Ҳамаи ин барои 

пойдоргардии тартиботи демократӣ монеаи ҷиддӣ мебошанд.  

Асоси иҷтимоии сохтори демократии давлат нисбат ба ҳар гуна тартиботи дигари 

сиёсӣ васеъ мебошад. Давлати демократӣ одатан иродаи аксарияти куллӣ мардумро ифода 

карда, мувофиқи манфиати онҳо амал мекунад. Ҳеҷ ягон гуруҳи иҷтимоӣ ё қувваҳои 

ҷамъиятию сиёсӣ, миллӣ, этникӣ аз иштирок кардан дар идораи давлат маҳрум карда 

намешаванд. Тартиботи демократї ҷараёни ҳамаро фарогиранда мебошад.  Дар ҷомеъаҳои 

ба табақаҳои мухталиф тақсим шуда, шарти авали ҷорї кардани тартиботи демократӣ, 

ваҳдати миллӣ мебошад. Барои ин дар асоси иродаи нек аз даъвоҳо гузашткунї ва созиш 

намудан, қадами аввали ҷомеаи демократї мебошад. Тоҷикистон, ки сохтори давлатии 

худро демократї муайян кардааст, бояд монеаю нуқсонҳои имрўзаро бартараф карда, ба 

ин роҳи наҷиб устуворона пеш равад.  
Мувофиқи таҷрибаи ҷаҳонӣ демократия дар ду шакли асосӣ: намондагӣ ва бевосита 

амалї гардонида мешаванд. Демократияи намояндагӣ аз ҳама бештар ба воситаи мақомоти 

намояндагии давлатӣ- Маҷлиси Олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ амалӣ 

мегардад. Президент низ намояндаи интихобии тамоми халқ аст. Маҳз ба Президент, 

Маҷлиси Миллї ва маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, Констиутсия аз номи тамоми 

халқи Тоҷикистон ҳуқуқи сухан гуфтан додааст. Мақомоти марказии иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ, ки дар шакли интихобӣ аз тарафи ташкилотҳои поёнии онҳо барпо карда 

шудаанд, ба демократияи намояндагӣ таалуқ доранд. Демократияи бевосита бо роҳҳои 

гуногун амалї гардонида мешавад. Яке аз онҳо раъйпурсї мебошад. Раъйпурсї оид ба 
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масъалаҳои муҳими давлатї ва ҷамъиятї бо роҳи овоздиҳї гузаронида мешавад. Ба воситаи 

раъйпурсї халқ иродаи давлатии худро изҳор карда, ба он хислати ҳатмӣ медиҳад. 

Иштироки озодонаи шаҳрвандон дар интихоботи вакилони халқ, интихоботи Президент ва 

дар овоздиҳї оид ба раъйпурсї яке аз роҳҳои амалигардонидани демократияи бевосита 

мебошад. Бо роҳи муҳокимаи ҳаматарафаи барномаи номзадҳо ба вакилї, иштирок дар 

интихобот- шаҳрвандон ҳуқуқи сиёсии худро оид ба иштирок кардан дар идории давлат ба 
амал мебароранд.  

Демократияи бевосита ҳар чи бештар ба воситаи ташкилотҳои ибтидоии 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ амалӣ мегардад. Аз ин рў, инкишофи низоми иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ ва ривоҷи фаъолияти онҳо асоси васеъ шудан заминаҳои демократї мебошад. 

Давлати ҳуқуқбунёд эълон гардидани Тоҷикистон зарурияти воқеъи мебошад, зеро 

нобаробарии одамон ва поймол гардидани қонун дар замони Шўравӣ хеле чашмрас буд. 

Дар он замон ҷамъият аслан ба зинаҳои гуногуни иҷтимоию сиёсӣ ва мафиозӣ тақсим 

гардида, бе ихтиёри ходимони њизби коммунистї аз зинаи поёнӣ ба зинаи болотари 

иҷтимоӣ баромадан ғайри имкон буд. Таалуқ доштан ба руйхати номенклатурӣ аксар вақт 

шахсро аз қонун боло мегузошт. Болоисти мақомоти ҳизбӣ нисбат ба моқомоти давлатӣ 

ҳам ба ҳукми қонун ва ҳам ба ҳукми анъана даромада буд. Якумин бор дар эъломияи 

соҳибихтиёрии Тоҷикистон ғояи дар ҷумҳурӣ барпо кардани давлати ҳуқуқбунёд иникос 

ёфт. Конститутсияи нав ин ғояро ривоҷ дода, Тоҷикистонро на фақат ҳукуқбунёд эълон 

намуд, балки баъзе кафолатҳои онро низ муқаррар намуд. Аз ҷумла мустақиман амал 

кардани меъёрҳои Конститутсия, кафолат додани баъзе ҳуқуку озодиҳои фитрии инсон аз 

рўи усули таҷзияи ҳокимият, ба роҳ мондани низом ва фаъолияти ҳокимияти давлатӣ, 

ташкили суди конститутсионӣ, ба низоми ҳуқуқи миллӣ ворид намудани санадҳои 

байналмиллалие, ки Тоҷикистон эътироф кардаст. 

Албатта ба давлати ҳақиқии ҳуқуқбунёд табдил ёфтани Тоҷикистон марҳалаи 

дурудароз аст ва ин ғояро пеша кардани давлат мақсади наҷиб ва татбиқшаванда мебошад. 

Зарур аст, ки кафолатҳои номбурда ва дигар шартҳои давлати ҳуқукбунёд амалан дар ҳаёт 

татбиқ гарданд. Мувофиқи конститутсия, Тоҷикистон давлати дунявӣ мебошад. Ин 

хислати давлат бо хусусияти ҷамъият, ки дар он таъсири дин хеле калон аст вобаста 

мебошад. Мазмуни асосии хусусияти дунявӣ доштани давлат дар конститутсия иникос 

ёфтааст. Аз ҷумла, дар қисми дуюми моддаи 8 гуфта шудааст, ки ҳеҷ як мафкура, аз ҷумла 

мафкураи динӣ, ба ҳайси мафкураи давлатӣ баромад намекунад. Ин меъёр давоми 

мантиқии қисми якуми ҳамон модда буда, дар он тибқи равияҳои гуногуни сиёсӣ ва 

мафкуравӣ қарор гирифтани ҳаёти ҷамъиятї муқаррар карда шудааст. Дар қисми чориму 

моддаи 8 муайян шудааст, ки ташкилатҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ 

мудохила карда наметавонанд. Чунин хусусияти давлат ба моҳияти демократии ў 

алоқаманд буда, ба манфиатҳои тамоми мардум амал кардани ўро мефаҳмонад. Аммо ҷудо 

эълон кардани ташкилотҳои динӣ аз давлат, мазмуни инкории ҳамкории онҳоро надорад. 

Ғайр аз ин, мазмуни онро надорад, ки диндорон ва руҳониён аз ҳаёти сиёсӣ дур карда 

шаванд. Ҳар як шаҳрванд қатъи назар аз эътиқоди динӣ баробарҳуқуқ буда, Конститутсия 

ба онҳо ҳуқуқу озодиҳои баробарро кафолат медиҳад. Бинобар ин, бо сабаби фаъолияти 

динӣ ё эътиқоди динӣ маҳдуд кардани ҳуқуку озодиҳои шахс хилофи Конститутсия аст. 

Конститутсия ҳуқуқи инсонро ба озодии виҷдон кафолат медиҳад, ки ба хусусияти дунявӣ 

доштани давлат алоқаманд аст. Аҳамияти ин меъёр барои бунёди ҷомеаи ҳақиқатан 

адолатпарвар хеле калон аст. Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст. Бояд қайд кард, ки хислати 

иҷтимоии худро на ҳар як давлат ба таври конститутсионӣ зикр менамояд. Агар дар хусуси 

давлати иҷтимоӣ будани Русия, Фаронса, Олмон, Испонио бевосита дар 

конститутсияҳояшон гуфта шуда бошад, дар конститутсияҳои Қазоқистон, Қирғизистон, 

Туркманистон, Узбекистон, ИМА, Итолио, Юнон ва ғайраҳо ин хусусияти онҳо нишон 

дода нашудааст. Ҳол он, ки аксари онҳо низ давлати иҷтимоиянд.  Худро иҷтимоӣ эълон 

кардани Тоҷикистон ўро водор месозад, ки ба ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва 

инкишофи озодона фароҳам орад. Аз ин рў, мақсади сиёсати иҷтимоии давлат ноил 
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гардидан ба некўаҳволии ҳаёти ҳар як инсон ва тамоми ҷамъият, кафолати адолати 

иҷтимоӣ, таъмини имкониятҳои баробар барои ошкоршавии лаёқати ҳақиқии шахс ба 

зиндагии муносиб мебошад. Инкишофи низоми хизматрасонии иҷтимоии давлат ва 

кафолатҳои иҷтимоӣ бояд ба ин мақсад сафарбар карда шаванд. Дар Конститутсияи 

Чумҳурии Тоҷикистон хусусияти иҷтимоии давлат нишон дода шуда бошад ҳам, 

кафолатҳои он махсус муқаррар нашудааст. Дар конститутсияи баъзе мамлакатҳо онҳо 
муфассал нишон дода шудаанд. Дастгирии давлатии оила, маъюбон ва пиронсолон таъмин 

карда шуда, низоми хизматрасонии иҷтимоӣ инкишоф меёбанд, нафақаи давлатӣ, 

ёрдампулӣ ва кафолатҳои дигари ҳимояи иҷтимоӣ муайян карда мешавад. Хусусияти 

иҷтимоии давлат мазмуни хеле васеъ дошта, аз тарафи давлат ба амал баровардани сиёсати 

одилонаи демографӣ, муҳайё сохтани шароити мусоид барои инкишофи иҷтимоию 

фарҳангии ҷамъият, бехатарии экологӣ ва самаранок истифода кардани табиат, чораҷўї бо 

мақсади пешгирии касалиҳои сирояткунанда ва ғайраро ифода мекунад.  

Ба ҳамин тариқ, асосҳои сохтори конститутсионии ҷамъият ва давлат мафҳуми ҳуқуқи 

конститутсионӣ буда, хусусият, сохтор ва таркиби давлат, вазъи ҳуқуқии инсон, 

иттиҳодияҳои онҳо, асоси иқтисодии давлат, самтҳои асосии сиёсати хориҷии он ва баъзе 

ҳолатҳои дигарро муқаррар ва танзим кардаанд. Ин асосҳо дар бобҳои дигари 

Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои ҷорӣ ривоҷ дода шудаанд. Ҳеҷ ягон 

қоидаи дигари Конститутсия ба асосҳои сохтори конститутсионӣ мухолиф баромада 
наметавонанд.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ВОБАСТА БА АСОСҲОИ СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур муаллиф вобаста ба мафҳум ва моҳияти асосҳои сохтори конститутсионӣ 

тадқиқоти илмӣ бурда, вобаста ба баъзе унсурҳои ин падида ба монанди моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, 

дунявӣ, ягонагӣ ва иљтимоии давлат фикру андешаи худро пешниҳод намудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки 

асосҳои сохтори конститутсионии ҷамъият ва давлат мафҳуми ҳуқуқи конститутсионӣ буда, хусусият, сохтор 

ва таркиби давлат, вазъи ҳуқуқии инсон, иттиҳодияҳои онҳо, асоси иқтисодии давлат, самтҳои асосии сиёсати 

хориҷии он ва баъзе ҳолатҳои дигарро муқаррар ва танзим кардаанд. Ин асосҳо дар бобҳои дигари 

Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои ҷорӣ ривоҷ дода шудаанд. Ҳеҷ ягон қоидаи дигари 

Конститутсия ба асосҳои сохтори конститутсионӣ мухолиф баромада наметавонанд. 

Калидвожваҳо: асосҳои сохтори конститутсионӣ, демократия, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона, ичтимоӣ. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВАМИ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье автор провел научные исследования относительно понятия и сущности основ 
конституционного строя и предложил свои взгляды относительно некоторых элементов данного явления как 
демократической, правовой, светской и социальной сущности государства. Автор отметил, что основы 
конституционного строя общества и государства являются понятиями конституционного права, 
устанавливают и регламентируют характер, структуру и состав государства, правовое положение человека, их 
объединений, экономическую основу государства, основные направления его внешней политики и некоторые 
другие обстоятельства. Эти основы были сформированы в других главах Конституции, действующих 
конституционных законов. Ни одно другое правило Конституции не может противоречит основам 
конституционного строя. 

Ключевые слова: основы конституционного строя, демократии, правового, светского, единого, 
социального. 
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SOME ISSUES RELATED TO THE FUNDAMENTALS OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the author conducted scientific research on the concept and essence of the foundations of the 
constitutional system and offered his views on some elements of this phenomenon as a democratic, legal, secular, 
secular and social essence of the state. The author noted that the foundations of the constitutional system of society 
and the state are concepts of constitutional law, establish and regulate the nature, structure and composition of the 
state, the legal status of a person, their associations, the economic basis of the state, the main directions of its foreign 
policy, and some other circumstances. These foundations were formed in other chapters of the Constitution, existing 
constitutional laws and laws. No rule of the Constitution can be contrary to the foundations of the constitutional 
system. 

Keywords: fundamentals of the constitutional system, democracy, legal, secular, unified, social. 
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌ ВА МАНФИАТЊОИ ЌОНУНИИ КЎДАКОНЕ, КИ БЕ 
ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ МОДАР МОНДААНД 

 
Олимов А.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Фасли VI Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон (шаклњои тарбияи кўдаконе, ки бе 
парастории падару модар мондаанд) аз се боб (бобњои 18, 19 ва 20) иборат мебошад, ки ба 
масъалањои ошкор ва љобаљогузории кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, 
фарзандхонии кўдак ва тањти васоят ё парасторї супоридани ў бахшида шудааст. Хусусияти 
фасли мазкури Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон дар он аст, ки танњо кўдаконеро зери 
њимоя ќарор медињад, ки бе парастор мондани кўдакро аз њар ду волидайн (њам падар ва 
њам модар) танзим мекунад. Вале масъалаи њимояи кўдаконе, ки бе парастории яке аз онњо 
- падар ё модар мондаанд, дар Кодекси оила пароканда ба назар мерасад.  

Дар њаёт бисёр њолатњое мешавад, ки кўдак бе парастории падар ё модар мемонад. 
Масалан, њангоми бекор кардани аќди никоњ ва људо зиндагї кардани падар аз модар; 
мањрум гардидани падар ё модар аз њукуќи падарї ё модарї; мањдуд кардани њуќуќи падар 
ё модар; фавти падар ё модар; ѓайри ќобили амал  эътироф шудани падар ё модар, беморї 
ва муддати тўлонї ѓайрињозир будани падар ё модар; саркашии падар ё модар аз тарбияи 
фарзандон ё аз њифзи њуќуќ ва манфиатњои онњо, аз љумла њангоми аз љониби падар ё модар 
рад кардани гирифтани кўдакони худ аз муассисањои тарбиявї, муассисањои табобатї ва 
муассисањои њифзи иљтимоии ањолї ва дигар муассисањои ба ин монанд ва ѓайра.Пурсишњо 
нишон медињанд, ки шумораи парвандањои љиноятие, ки вобаста ба онњо падару модар 
бинобар иљро накардани уњдадорињои худ вобаста ба тарбияи кўдак ба љавобгарии љиноятї 
кашида шудаанд (моддаи 174 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон) 1,2% аз шумораи 
умумии парвандањои љиноятии аз љониби судњо баррасишавандаро ташкил медињанд. 
Сатњи пасти зиндагї дар аксари оилањо (53% ањолї дар њолати камбизоатї ќарор дорад), 
аксаран сабаби беэътиної нисбат ба кўдак мегардад. Аксари кўдаконе, ки аз аќди никоњи 
дуюми баќайднагирифта таваллуд шудаанд, дар маќомоти САЊШ умуман ба ќайд гирифта 
нашудаанд, ки ин падидаи номатлуб дар солњои охир аст. Дар њама њолатњои зикршуда 
кўдак ба њимоя ва дастгирии махсус ниёз дорад. Баъзеи он њолатро мухтасар ин љо тањлил 
мекунем. 

Њимояи њукуќ ва манфиатњои кўдак њангоми бекор кардани аќди никоњ. Бекор 
гардидани аќди никоњ ба њукуќ ва манфиатњои кўдак зарари љиддї мерасонад. Барои рушду 
такомули дурусти кўдак њамзистии падару модар ањамияти аввалиндараља дорад. Ин њолат 
ба вазъи молумулкии кўдак низ таъсири манфї дорад. Барои њамин њам дар моддањои 
алоњидаи Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон муќаррароти гуногун оид ба њимояи њукуќ 
ва манфиатњои кўдак дар чунин њолатњо пешбинї шудааст. Мувофиќи моддаи 17 Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон («Мањдуд кардани њукуки шавњар оид ба талаби бекор 
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кардани аќди никоњ») шавњар њукуќ надорад њангоми њомиладории зан ва дар давоми 
якуним соли пас аз таваллуди кўдак бе розигии зан ба суд оид ба бекор кардани аќди никоњ 
даъво пешнињод намояд. Муќаррароти мазкури Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон пеш 
аз њама барои њимояи њуќуќ ва манфиатњои зан равона шудааст. Маълум аст, ки зан дар 
давраи њомиладорї ва лањзањои ибтидоии таваллуди кўдак дар њолати махсуси љисмонию 
равонї ќарор мегирад. Бекор шудани аќди никоњ дар њамин давра боиси оќибатњои манфї 
гардида, ба саломатии кўдак низ таъсири манфї расонида метавонад. Ќонунгузор маљмўи 
њолатњои мазкурро ба инобат гирифта, чунин мањдудиятро пешбинї кардааст ва ин њолат 
чун нобаробарии зану мард набояд бандубаст гардад. Суди ноњияи Сино њангоми баррасии 
парвандаи гражданї бо даъвои С. оид ба бекор кардани аќди никоњ муайян намуд, ки 
љавобгар М. њомиладор будааст. Бинобар ин, дар асоси Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон №10 аз 29 майи соли 2003 банди 1 ќисми 1 моддаи 225 Кодекси 
мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистонро ба роњбарї гирифта, баррасии 
парвандаро ќатъ намуд. Мувофиќи ќисми 1 моддаи 21 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон њангоми дар оила мављуд будани кўдак («фарзанди ноболиѓ») аќди никоњ аз 
рўи ќоидаи умумї њатман бо тартиби судї бекор карда мешавад. Мувофиќи моддаи 24 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон њангоми ба тариќи судї бекор кардани аќди никоњ 
зану шавњар метавонанд созишномаро дар хусуси бо кадоме аз онњо зиндагї кардани 
фарзандони ноболиѓ, дар бораи тартиби пардохт ва андозаи маблаѓ барои таъминоти 
фарзандон ва (ё) зан ва (ё) шавњари ѓайри ќобили мењнати эњтиёљманд, дар хусуси њаљми ин 
маблаѓ ё таќсимоти амволи зану шавњар барои тасдиќи суд пешнињод намоянд. 

Дар сурати набудани созишномаи байни зану шавњар оид ба масъалањои мазкур, 
инчунин агар муќаррар гардад, ки ин созишнома манфиати фарзандон ва ё зан ва шавњарро 
поймол мекунад, суд вазифадор аст: 

- муайян намояд, ки фарзандони ноболиѓ пас аз бекор кардани никоњ бо кадоме аз 
падару модар зиндагї мекунанд; 

- муайян намояд, ки барои таъминоти фарзандон аз кадом падару модар ва ба кадом 
андоза алимент ситонида мешавад; 

- бо талаби зану шавњар (яке аз онњо) амволи дар тањти моликияти муштараки онњо 
ќарордоштаро таќсим намояд; 

- бо талаби зан ё шавњаре, ки аз њамсари худ ба гирифтани таъминот  њуќуќ дорад, 
андозаи ин таъминотро муайян намояд. 

Аз мазмуни моддаи мазкур бармеояд, ки аз чор масъалае, ки суд њангоми бекор 
кардани аќди никоњ бояд њал намояд, дутоаш ба њукуќ ва манфиатњои кўдак дахл дорад. 
Гузашта аз ин, њар дуи ин масъала бояд њатман аз љониби суд њал карда шавад, ин 
муќаррарот дар тафовут аз ду муќаррароти дигар императивї мебошанд. Суд њатто аз 
созиши байни падару модар оиди бо кадоме аз падару модар мондани кўдак ва таъмини ў 
вобаста намебошад, агар ин њукуќ ва манфиати кўдакро поймол намояд. Њангоми 
таљрибаомўзї дар суди ноњияи Синои шањри Душанбе ман зиёда аз 10 парванда вобаста ба 
бекор кардани аќди никоњро омўхта, муайян кардам, ки талаботи моддаи 24 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон ба пуррагї аз љониби судяњо риоя мегардад. Дар тамоми њалномањои 
масъалаи бо кї (падар ё модар) мондани кўдак баъд аз бекор шудани аќди никоњ ва аз кї 
(падар ё модар) гирифтани таъминот ба манфиати кўдак ва њаљми он њатман њал карда 
шуда, асоснок карда шудаанд. Дар њама њолатњо љои истиќомати кўдак бо модар муќаррар 
шуда, аз њисоби падар алимент рўёнида шудааст.  

Дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон њуќуќи афзалиятноки тарбияи кўдак аз 
љониби модар ё пардохти алимент танњо аз љониби падар муќаррар нашудааст. Ба аќидаи 
М.Г.Маркова ва Н.П. Ленская барои тарбияи шахсии кўдаки хурдсол модар њукуки 
афзалиятнок дорад. Ба чунин аќида на њамеша розї шудан мумкин аст. Мўњлати шашмоњаи 
оштишавї низ, ки дар моддаи 22 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, 
боиси оштишавии падару модар ва ба манфиати тарбияи минбаъдаи кўдак мебошад. 
Тањлили амалияти судї дар солњои 1989-1996 аз љониби муњаќќиќ Б.Т. Худоёров дар суди 
шањри собиќ Кофарнињон (њоло Вањдат) ин њолатро тасдиќ мекунад. Њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои кўдак хангоми мањрум кардани падар ё модар аз њукуќи падарї ё модарї. 
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Дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон дар баробари њуќуќи падару модар ба 
якљоя зистан бо кўдак, бевосита муошират кардан бо ў њолатњое пешбинї шудааст, ки падар 
ё модар аз њукуќи падару модарї мањрум карда мешавад. Албатта, ин њолат истисної 
мебошад. Дар чунин мавридњо кўдак махсус ба њимоя ва ѓамхорї эњтиёљ дорад. Дар моддаи 
69 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон асосњои мањрум кардан аз њукуќи падару модарї 
пешбинї шудааст. Ин њолатњо назар ба конунгузории пешинаи оилавї (соли 1969) зиёдтар 
аст. 

Падару модар (яке аз онњо) метавонанд аз њукуќи падару модарї мањрум карда 
шаванд, агар онњо: 

- аз иљрои уњдадорињои падару модарї, аз љумла додани алимент ќасдан саркашї 
кунанд; 

- бе сабабњои узрнок аз таваллудхона (таваллудгоњ) ё муассисаи дигари тиббї ё 
тарбиявї, муассисаи њифзи иљтимоии ањолї ва ё дигар муассисањои монанди он гирифтани 
фарзанди худро рад намоянд; 

- аз њукуќи падару модарии худ суиистифода намоянд; 
- ба фарзандон муносибати берањмона кунанд, аз љумла нисбати онњо зўроварии 

љисмонї ё рўхиро раво бинанд, ба дахлнопазирии љинсии онњо сўиќасд намоянд; 
- майзада ё нашъаманди ашаддї бошанд; 
- бар зидди њаёт ва саломатии фарзандони худ ё саломатии њамсари худ ќасдан љиноят 

содир карда бошанд. 
Дар њама њолатњои зикршуда ба њукуќ ва манфиатњои тањдиди бевосита љой дорад, 

бинобар ин, ќонунгузорї расмиёти мањрум кардан аз њуќуќи падару модарро пешбинї 
кардааст. Минбаъд кўдак зери тарбияи дигар шахсон ќарор мегирад. Кўдак ба фарзандхонї 
дода мешавад (баъд аз гузаштани шаш моњ), зери васоят ё парасторї супорида мешавад ё 
дар муассисањои махсуси давлатї љойгир карда мешавад. Маќсади мањрум кардан аз њукуќи 
падару модарї «эмин нигоњ доштани кўдак аз зуњуроти манфии ба раванди тарбия, 
инкишофи љисмонї ва равонии кўдак таъсиркунанда буда, барои тањкими њимояи њуќук ва 
манфиатњои кўдак равона шудааст». Хусусияти њолатњои мањрум кардани падар ё модар аз 
њукуќи падарї ё модарї дар он аст, ки ин њолатњо мањдуд буда, аз шаш њолате, ки дар 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, зиёд буда наметавонад. Дар 
адабиёти њукуќї ќайд шудааст, ки ќонунгузор њангоми муайян кардани доираи асосњои 
мањрум кардан аз њуќуќи падарї ё модарї баъзе њолатњоро ба назар нагирифтааст. 
Масалан, љалб намудани падару модар кўдакони худро бо маќсади содир кардани љиноят ё 
дигар њаракатњои зиддиљамъиятї. Дар њаќиќат њолати мазкур боиси ташвиш аст ва ба 
аќидаи ман дар доираи асоси «аз њукуќи падариву модарї суиистифода кардани падару 
модар» бояд њал карда шавад. Ба њар њол, дар банди алоњида нишон додани он боиси 
кафолати иловагї ва даќиќи ќонунї оид ба њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдак мегардад. 

Њимояи њуќуќ ва манфиатњои кўдак њангоми фарзандхонї. Фарзандхонї шакли 
афзалиятноки тарбияи кўдконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, мебошад. 
Моњияти ин муносибатњо дар он аст, ки байни фарзандхонкунандагон ва 
фарзандхоншаванда њукуќ ва уњдадорињои падару модар ва фарзандон ба вуљуд меояд. 
Яъне, аз нигоњи њукуќї њолати њуќуќии фарзандхондагон ба њолати њуќуќии падару модар 
ва њолати њукуќи фарзандхоншавандагон ба њолати њуќуќии фарзадон баробар дониста 
шудааст. Воќеї будани чунин муносибатњо ањамияти аввалиндараља дорад. Бинобар ин, 
ќонунгузор муќаррароти зиёдро пешбинї мекунад, ки чун кафолатњои њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои кўдак баромад мекунанд. Аз љумла: талаботи махсус нисбат ба 
фарзандхонкунандагон (моддаи 127 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон); фарзандхонии 
бародарону хоњарон аз љониби шахсони гуногун, ба истиснои њолатњое, ки фарзандхонї ба 
манфиати кўдак мебошад, иљозат дода  намешавад (моддаи 125 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон); фаъолияти миёнаравї дар фарзандхонии кўдак манъ аст (моддаи 1261 Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон); фарќияти синну соли шахси ба фарзандхонї ќабулкунанда 
ва фарзандхоншаванда (моддаи 128 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон); гирифтани 
розигии кўдак (моддаи 132 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон); чорањои таъмини 
мањрамияти фарзандхондї (моддањои 134-136, 139 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон) 
ва ѓайра. Мувофиќи моддаи 127 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон (бо назардошти 
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таѓйироту иловањои минбаъда) танњо шањрвандони Љумњурии Тољикистон њукуќи ба 
фарзандхонї ќабул кардани кўдаконро доранд. Дар таљрибаи судии Љумњурии Тољикистон 
фарзандхонї аз љониби шањрвандони хориљї мављуд аст. Масалан, суди ноњияи њозира 
Исмоили Сомонии шањри Душанбе дар асоси моддаи 21 Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак 
аризаи шањрванди Олмонро оиди ба фарзандхонї ќабул намудани ноблиѓ Е.-ро ќонеъ 
намудааст.  Дар адабиёти њуќуќї дар маљмўъ њолати фарзандхонї аз љониби шањрвандони 
хориљї бо назардошти баъзе камбудињо ќобили ќабул дониста шудааст. 

Судяи Суди Олии Љумњурии Тољикистон Ќобилова Л.А. таљрибаи судиро вобаста ба 
фарзандхонии кўдакон аз љониби шањрвандони хориљї дар соли 2004 љамъбаст намуда, дар 
хусуси камубдињои љойдошта њинни 14 њолати фарзандхонии кўдакон аз љониби 
шањрвандони хориљї ибрози назар намудааст. Мувофиќи моддаи 21 Конвенсия дар бораи 
њуќуи кўдак давлатњое аъзое, ки мављудияти системаи фарзандхонкуниро эътироф ва ё 
иљозат медињанд, таъмин менамоянд, ки манфиатњои аввалиндараљаи кўдак пеш аз њама ба 
инобат гирифта шаванд ва онњо: 

а) таъмин менамоянд, ки фарзандхонии кўдак танњо аз љониби њокимияти 
салоњиятдоре иљозат дода шавад, ки мутобиќи ќонуну расмиёти истифодашаванда ва дар 
асоси тамоми иттилооти даќиќи марбут ба парванда онњо муайян менамоянд, ки 
фарзандхонкунї бинобар маќоми кўдак нисбати волидайн, хешовандон ва сарпарасторони 
ќонунї имконпазир аст ва агар зарур бошад, шахсони манфиатдор розигии масъулиятноки 
худро барои фарзандхонкунї дар асоси чунин машварате, ки метавонад зарур бошад, 
додаанд; 

b) эътроф менамоянд, ки фарзандхондї дар дигар кишвар метавонад њамчун усули 
алтернативии нигоњубинии кўдак арзёбї гардад, ки кўдак натавонад ба тарбия дода шавад 
ё дар оилае љой карда шавад, ки метавонад тарбия ё фарзандхонкунии онро таъмин намояд 
ва агар таъмини ягон нигоњубни муносиб дар кишвари асли кўдак ѓайриимкон бошад; 

с) таъмин менамоянд, ки дар сурати фарзандхонии кўдак дар дигар кишвар 
љойгиркунии кўдак боиси ба даст овардани фоида беасоси молиявї аз љониби шахсони ба 
ин кор вобаста нагардад; 

d) тамоми тадбирњои заруриро меандешанд, то ки дар сурати фарзандхонкунї дар 
дигар кишвар љойгиронии кўдак боиси ба дас овардани фоидаи беасоси молиявї аз љониби 
шахсони ба ин кор вобаста нагардад; 

е) дар њолатњои зарурї барои ноил гаштн ба маќсадњои ин модда бо роњи бастани 
шартнома ё созишномањои дуљониба ва бисёрљониба мусоидат менамоянд ва дар ин замина 
кўшиш мекунанд, ки љойгиронии кўдак дар дигар кишвар аз љониби њокимият ё маќомоти 
салоњиятдор анљом дода шавад. 

Аз мазмуни ин модда бармеояд, ки фарзандхонкунї дар дигар кишвар чун усули 
алтернативї баромад мекунад ва дар сурате љоиз аст, ки кўдак натавонад ба тарбия дода 
шавад ё дар оилае љой карда шавад, ки метавонад тарбия ё фарзандхонкунии ўро таъмин 
намояд ва агар таъмини ягон нигоњубини муносиб дар кишвари асли кўдак ѓайриимкон 
бошад. Мувофиќи маълумоти пешнињодшуда дар њама њолати фарзандхонї аз љониби 
шањрвандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон њолатњои мазкур санљида нашуда, дар 
асоси суханњои хушку холии кормандони маќомоти васояту парасторї судњо ба хулоса 
меоянд, ки кўдак наметавонад ба тарбия дода шавад ё дар оилае љой карда шавад, ки 
тавонад тарбия ё фарзандхонкунии онро таъмин намояд ва таъмини нигоњубини муносиб 
дар Љумњурии Тољикистон ѓайриимкон аст. 

Манъ кардани фарзандхонии кўдак аз љониби шањрвандони хориљї ба фикри ман ба 
манфиати кўдаконе мебошад, ки бе парастории падару модар мондаанд. Зеро шароити 
зисти воќеии фарзандхонкунандагон, њолати њукуќии кўдакон дар хориљи кишвар њамеша 
ба судњои Љумњурии Тољикистон норавшан аст. Ин њолат боиси оќибатњои манфї ва њатто 
фољиавї шуданаш мумкин аст. 
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌ ВА МАНФИАТЊОИ ЌОНУНИИ КЎДАКОНЕ, КИ БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ 
МОДАР МОНДААНД 

Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњимми њуќуќи оилавї, яъне њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. 
Дар њаёт бисёр њолатњое мешавад, ки кўдак бе парастории падар ё модар мемонад. Масалан, њангоми бекор 
кардани аќди никоњ ва људо зиндагї кардани падар аз модар; мањрум гардидани падар ё модар аз њукуќи 
падарї ё модарї; мањдуд кардани њуќуќи падар ё модар; фавти падар ё модар; ѓайри ќобили амал  эътироф 
шудани падар ё модар, беморї ва муддати тўлонї ѓайрињозир будани падар ё модар; саркашии падар ё модар 
аз тарбияи фарзандон ё аз њифзи њукук ва манфиатњои онњо, аз љумла њангоми аз љониби падар ё модар рад 
кардани гирифтани кўдакони худ аз муассисањои тарбиявї, муассисањои табобатї ва муассисањои њифзи 
иљтимоии ањолї ва дигар муассисањои ба ин монанд ва ѓайра. Аз ин рў, баррасии масъалаи мазкур 
муњиммияти худро дорад. 

Калидвожањо: кўдак, кўдакони бе парастории падару модар монда, мањдуд кардани њуќуќи падарию 
модарї, мањрум кардан аз њуќуќи падарию модарї, фарзандхондии кўдак 

 
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
В данной статье исследуется один из важнейших вопросов семейного права - защита прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. В жизни много ситуаций, когда ребенок остается без 
попечения родителей. Например, в случае развода и разлучения отца с матерью; лишение родительских прав 
одним из родителей; ограничение родительских прав; смерть отца или матери; признание родителя 
недееспособным, болезнь и длительное отсутствие родителя; отказ родителя воспитывать детей или защищать 
их права и интересы, в том числе когда родитель отказывается забирать своих детей из образовательных, 
медицинских и социальных учреждений и других подобных учреждений и т. д. Поэтому важно рассмотреть 
этот вопрос. 

Ключевые слова: ребенок, дети, оставшиеся без попечения родителей, ограничение родительских прав, 
лишение родительских прав, усыновление ребенка 
 

PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF CHILDREN LEFT WITHOUT 
PARENTAL CARE 

This article examines one of the most important issues in family law, namely the protection of the rights and 
legitimate interests of children left without parental care. There are many situations in life when a child is left without 
parental care. For example, in the case of divorce and separation of parents; deprivation of parental rights by a parent; 
restriction of parental rights; death of a father or mother; recognition of the parent as incapable, illness and long-term 
absence of the parent; refusal of a parent to bring up children or to protect their rights and interests, including when 
a parent refuses to take their children from educational institutions, medical and social protection institutions and 
other similar institutions, and so on. Therefore, it is important to consider this issue. 

Keywords: child, children left without parental care, restriction of parental rights, deprivation of parental rights, 
adoption of a child 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ШАРТНОМАЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
 

Раззоќї Убайдулњаќ 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Шартномањои байналхалќї ташкилдињандаи асосњои њуќуќии муносибатњои 

байнидавлатї буда, воситаи дастгирии сулњ ва бехатарии байналхалќї, инкишоф додани 
њамкорињои байналхалќї дар асоси маќсад ва принсипњои Оинномаи СММ мебошанд. 
Шартномањои байналхалќї дар њимояи њуќуќ ва озодињои асосии инсон, дар таъмини 
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манфиатњои ќонунии давлат ва дигар субъектони њуќуќи байналхалќї наќши муњим доранд 
[1, с114]. Шартномаи байналхалќї созиши ду ва зиёда субъекти њуќуќи байналхалќї 
мебошад, ки дар натиљаи он байни тарафњо њуќуќ ва уњдадорињои байналхалќї ба вуљуд 
меояд [2, с.130]. Инчунин, мутобиќи муќаррароти моддаи 2 Конвенсияи Вена дар бораи 
њуќуќи шартномањои байналхалќї аз соли 1969 ва Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи 
шартномањои байни давлат ва ташкилотњои байналхалќї ё байни ташкилотњои 
байналхалќї аз соли 1986, чунин мазмуни шартномањои байналхалќї оварда шудааст: 
«Шартномаи байналхалќї – ин созиши байналхалќие, ки байни давлатњо ва дигар 
субъектони њуќуќи байналхалќї дар шакли хаттї баста шудааст ва аз тарафи њуќуќи 
байналхалќї ба танзим дароварда мешавад, сарфи назар аз он ки чунин шартнома дар як 
њуљљат ва ё якчанд њуљљати ба њам алоќаманд зикр ёфтааст [3, с.227-229]. 

Дар илми њуќуќи байналхалќї назари ягонаи умумиэътирофшудаи таснифоти 
шартномањои байналхалќї вуљуд надорад. Аз ин нигоњ шартномањои байналхалќї бо 
унсурњои гуногун тасниф мешаванд: вобаста ба доираи амал шартномањои байналхалќї ба 
универсалї ва минтаќавї таќсим мешавад. Мисол, шартномаи байналхалќии универсалї – 
Оинномаи СММ, Конвенсияи Вена “Дар бораи њуќуќи шартномаи байналхалќї” аз 23 майи 
соли 1969 ва ѓайра. Шартномањои байналхалќии минтаќавї – Оинномаи ИДМ, Оинномаи 
Ташкилоти давлатњои Америка, Оинномаи Ташкилоти ягонаи Африќо ва дигар санадњои 
байналхалќие, ки дар доираи ин ташкилотњо ќабул мешаванд ва доираи амалашон ба 
минтаќањои људогона хос аст. Вобаста ба доираи иштирокчиён шартномаи байналхалќї ба 
шартномаи байналхалќии дутарафа ва бисёртарафа тасниф мешаванд. Шартномањои 
байналхалќии бисёртарафа, дар навбати худ, ба шартномањои байналхалќии универсалї ва 
шартномањои байналхалќии доираи иштирокчиёнашон мањдуд таќсим мешаванд. 
Шартномањои байналхалќии бисёртарафаи универсалї он шартномањое мебошанд, ки 
дилхоњ субъекти њуќуќи байналхалќї ба он њамроњ шуда метавонад ва аз объекти ин гуна 
шартномањои байналхалќї ба њама субъектњои њуќуќи байналхалќї манфиатдор мебошанд. 
Шартномањои байналхалќии бисёртарафаи доираи иштирокчиёнаш махдуд, он 
шартномањои байналхалќие мебошанд, ки ба онњо на њама субъектњои њуќуќи байналхалќї 
њамроњ шуда метавонанд. Вобаста ба тарзи ќабули иштирокчиёни шартнома, шартномањои 
байналхалќї ба навъи кушода ва пўшида таќсим мешаванд. Шартномањои байналхалќии 
навъи кушода он шартномањои байналхалќие мебошанд, ки новобаста аз ризоияти доираи 
иштирокчиёнаш, дигар субъектњои њуќуќи байналхалќї метавонанд ба он њамроњ шаванд. 
Мисол, Конвенсияи Вена “Дар бораи муносибатњои дипломатї” аз соли 1961, Конвенсияи 
Вена “Дар бораи њуќуќи шартномањои байналхалќї” аз соли 1969 ва ѓайра. Шартномањои 
байналхалќии навъи пўшида чунин шартномањое мебошанд, ки барои ба он њамроњ шудан 
розигии давлатњои иштирокчии он зарур аст. Ба сифати шартномаи байналхалќии навъи 
пўшида, асосан Оинномаи ташкилотњои байналхалќї, шартномањои байналхалќии 
дутарафа баромад мекунанд. Вобаста ба объект шартномањои байналхалќї ба се гурўњ људо 
карда мешаванд – шартномањои сиёсї, шартномањои иќтисодї, шартномањо доир ба 
масъалањои махсус. 

Шартномањои сиёсї, дар навбати худ, ба чунин навъњо људо карда мешаванд: 
- шартномањои иттифоќї; 
- шартнома оид ба дўстї, њамкорї ва кумакњои тарафайн; 
- шартномањо оид ба сулњ; 
- шартномањо оид ба њуљум накардан; 
- шартнома оид ба бетарафї; 
- шартнома оид ба машварат ва кумакњои њарбї; 
- эъломияи муштарак; 
- созишнома оид ба таври осоишта њал кардани бањс ва низоъњо; 
- созишномањо оид ба масъалањои ќаламрав; 
- созишномањо оид ба масъалањои сарњад; 
- созишнома доир ба барќарор кардани муносибатњои дипломатї; 
- созишномањое, ки ба амалиётњои њарбї вобаста мебошанд; 
- шартнома оид ба амнияти дастаљамъї ва ѓайра. 
Шартномањои иќтисодї ба чунин навъњо људо мешаванд: 
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- созишномањо дар бахши гумрук; 
- созишномањо оид ба њамкорї дар соњаи энергияи атомї; 
- созишнома оид ба њимояи моликияти саноатї; 
- созишнома оид ба њамкорињо дар масъалањои иќтисодї, илмию техникї; 
- шартномањо оид ба таъсиси фазои ягонаи иќтисодї; 
- шартнома дар бораи таъмини њамгирої дар соњаи иќтисодї ва башардўстї; 
- созишнома дар хусуси принсипњои умумии ташаккули бозори коѓазњои ќиматнок; 
- созишномањои кредитї; 
- созишнома оид ба ташкили минтаќаи савдои озод; 
- созишномањо дар хусуси њавасмандкунї ва њимояи мутаќобилаи сармоягузорињо; 
- созишнома дар бораи њамкорињои техникї; 
- ёддошти тафоњум дар бораи ба таври мутаќобил вогузор намудани моликият барои 

сафоратхонањо ва ѓайра. 
Шартномањои байналхалќї дар масъалањои махсус ба чунин навъњо таќсим мешаванд: 
- созишномањо дар соњаи наќлиёт; 
- созишномањо дар соњаи иттилоот; 
- созишномањо дар соњаи кишоварзї; 
- созишномањо оид ба робитањои илмию фарњангї; 
- созишномањо дар соњаи тандурустї; 
- созишномањо оид ба масъалањои њуќуќї. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои байналхалќии Љумњурии 

Тољикистон» аз 11 декабри соли 1999 вобаста ба хусусият, шартномањои байналхалќии 
Љумњурии Тољикистонро ба се гурўњ људо кардааст: 

1. шартномањои байнидавлатї; 
2. шартномањои байнињукуматї; 
3. шартномањои байниидоравї. 

Шартномањои байнидавлатї аз номи Љумњурии Тољикистон, шартномањои 
байнињукуматї бошад, аз номи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва байниидоравї аз номи 
вазорату кумитањои Љумњурии Тољикистон дар доираи салоњияташон баста мешаванд. 
Новобаста аз чунин таснифот њамаи шартномањои байналхалќии Љумњурии Тољикистон, 
дар маљмўъ, њуќуќу уњдадорињои Љумњурии Тољикистонро ба вуљуд меоранд. Оид ба шакл 
ва сохтори шартномањои байналхалќї, амалияи байналхалќї ду шакли шартномаи 
байналхалќиро медонад: 

а) шифоњї; 
б) хаттї. 
Шакли шифоњии шартномаи байналхалќї дар илми њуќуќи байналхалќї асосан бо 

номи «созишномаи љавонмардона (љентлменї)» ёд мешавад. Дар амалия созишномаи 
љентлменї байни кишвару ташкилотњои байналхалќї баста мешаванд [2, с. 133]. Мисол, 
соли 1934 байни ИЉШС ва Муѓулистон созишнома оид ба кумаки тарафайн баста шуд, ки 
онро бо тариќи расмї - «љентлменї» номгузорї карданд. Созишномаи љентлменї дар 
доираи маќомоти ташкилотњои байналхалќї баста шудааст. Мисол, созишнома оид ба 
таќсими љойњои узвияти ѓайридоимї дар Шўрои Амният аз соли 1946 баста шудааст. Имрўз 
нуфузи шакли шифоњии шартномаи байналхалќї, њарчанд мавќеи хешро пурра гум накарда 
бошад њам, коњиш ёфтааст. Зеро, Конвенсияи Вена «Дар бораи њуќуќи шартномаи 
байналхалќї» аз 23 майи соли 1969 асосан шакли хаттии шартномаи байналхалќиро 
мепазирад. Баъдан, ин санади байналхалќиро беш аз 100 кишвар (аз љумла Љумњурии 
Тољикистон) эътироф карда, ќонунгузории худашонро мутобиќ ба он тањия намудаанд. Бо 
назардошти ин, шакли хаттии шартномаи байналхалќї мавќеи устуворро дар 
муносибатњои байналхалќї ишѓол намуда истодааст. 

Сохтори шартномаи байналхалќї, одатан, аз се ќисм иборат мебошад: 
1. муќаддима; 
2. мазмун ё ќисми асосї; 
3. ќисми хулосавї; 

Дар муќаддимаи шартномаи байналхалќї номгўйи давлат ва маќоме, ки шартномаро 
ба имзо расонидааст, маќсаду зарурати бастани шартномаи байналхалќї дарљ мегардад. 
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Ќисми асосї (мазмун) бошад, аз моддањои шартномаи байналхалќї, объекти шартномаи 
байналхалќї ва њуќуќу уњдадорињои он иборат мебошад. Дар ќисми хулосавї љойи бастани 
шартномаи байналхалќї, тартиби ба ќувваи амал даромадани он, тартиби њамроњ шудан ё 
ратификатсия намудан, муњлати амал, њолатњои бекор ва ќатъи шартномањои байналхалќї 
ва дигар муќаррарот љой дода мешаванд. Дар ваќти бастани шартномаи байналхалќї 
тарафњо бо ризоияти якдигар забони шартномаро интихоб менамоянд. То асри XVII бисёри 
шартномањои байналхалќї бо забони лотинї баста мешуданд. Дар миёнањои асри XVIII 
бошад, забони расмии њуљљатњои дипломатї ва шартномањои байналхалќї забони 
фаронсавї гашт. Инќилоби Октябр принсипи баробарњуќуќии забонњоро дар 
муносибатњои байналхалќї ба вуљуд овард, ки шартномањои дутарафа басташуда, њамчун 
ќоида, бо ду забон, яъне бо забонњои тарафњои шартнома навишта мешуданд. Дар замони 
муосир бошад, дар Созмони Милали Муттањид ба сифати забонњои расмї, забонњои 
англисї, фаронсавї, русї, испанї, хитої ва арабї эътироф карда шудаанд. Истилоњи 
«шартнома» дар њуќуќи байналхалќї чунин тавзењ дода шудааст: 

а) розигии иродаи ду ва зиёда субъектњои њуќуќи байналхалќї; 
б) номгўйи мушаххаси њуљљате, ки субъектњои њуќуќи байналхалќї бастаанд [2, с. 134]. 
Дар амалияи байналхалќї номгўйи гуногуни шартномањои байналхалќиро дучор 

омадан мумкин аст. Чунончи, шартнома, созишнома, конвенсия (ахднома), хартия, 
оиннома, декларатсия, паймон (пакт), меморандум ва ѓайра. Аз нигоњи ќувваи њуќуќї байни 
номгўйи шартномаи байналхалќї тафовут вуљуд надорад, лекин амалияи байналхалќї ба 
имзо расидани чунин номгўйи шартномањои байналхалќиро медонад: 

Шартнома – номи њуљљати байналхалќиест, ки дар созиши байни субъектњои 
байналхалќї (мумкин маќомоти босалоњияти давлатї онро ба имзо расонанд) баста шуда, 
доираи объекташ дар аксар маврид васеъ мебошад. Воќеан, истилоњи «шартнома» 
таљассумгари тамоми номгўйи шартномањои байналхалќї дар амалия мебошад. Созишнома 
навъе аз шартномањои байналхалќї буда, доираи танзими он мањдуд ва мушаххас мебошад, 
лекин дар амалия шартнома њама гуна мушаххасоти шартномањои байналхалќиро ифода 
мекунад. Вале дар аксар маврид созишнома на аз номи сарвари давлат баста мешавад ва 
мавриди ратификатсия ќарор мегирад. Дар бисёр њолат он аз номи њукумат баста мешавад. 
Мисол, Созишномаи байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Исломии Эрон оид ба њамкорї дар соњаи мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї аз 26 июли соли 
2006, Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Белорус 
оид ба таъсиси намояндагии тиљоратї аз 14 декабри соли 1999 ва ѓайра. Конвенсия 
(ањднома) низ навъи пањнгаштаи шартномаи байналхалќї мебошад, ки масъалањои 
алоњидаи њуќуќї, иќтисодї, маъмурї ва махсусро дар бар мегирад. Мисол, Конвенсия дар 
бораи ёрии њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї дар соњањои шањрвандї, оилавї ва љиної аз 22 
январи соли 1993, Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќи кўдак аз 20 январи соли 1989 ва 
ѓайра. Паймон (пакт) њуљљати дутарафа ва бисёртарафа байни давлатњо дар соњаи 
мушаххаси муносибатњои байналхалќї мебошад. Мисол, Паймони байналхалќї дар бораи 
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї аз 16 декабри соли 1966, Паймони байналхалќї дар бораи 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва маданї аз 16 декабри соли 1966 ва ѓайра. Протокол, чун 
ќоида, њуљљати ёрирасон мебошад. Протокол дар њолатњои дароз кардани муњлати амали 
шартнома, њамроњ шудан ба шартнома, тартиби дохил намудани моддаи алохида ба 
шартнома ќабул карда мешавад. Мисол, Протокол оид ба маќоми гуреза аз 31 январи соли 
1967. Декларатсия (эъломия) ва баёния (изњорот) – њамчун навъњои шартномаи байналхалќї 
аз љониби ду ва зиёда давлатњо доир ба муносибати байни онњо дар соњањои алоњида баста 
ё изњор карда мешаванд. Мисол, Баёнияи муштараки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Исломии Эрон оид ба густариши муносибатњои дуљониба аз 26 июли соли 2006, Эъломия 
дар бораи таќвияти њамкорињои њамаљонибаи Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Ўзбекистон аз 8 октябри соли 1994. Санади хотимавї, чун ќоида, њуљљати натиљавии 
машваратњои байнидавлатї мебошад. Мисол, Санади хотимавии машварат оид ба амният 
ва њамкорињо дар Аврупо, ки 1 августи соли 1970 дар Хелсинки ќабул шудааст. Оиннома 
њамчун навъи шартномаи байналхалќї санади муассисавии ташкилоти байналхалќї 
мебошад, ки дар он маќсаду маром, маќомот ва самтњои фаъолияти ташкилоти 
байналхалќї мукаррар карда мешаванд. Мисол, Оинномаи СММ аз 26 июни соли 1945. 
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Хартия навъи шартномаи байналхалќї мебошад, ки дар санади муассисавии ташкилоти 
байналхалќї ва санади байналхалќї доир ба масъалаи мушаххас ифода ёфтааст. Мисол, 
Хартияи Париж барои Аврупои Нав аз соли 1990, Хартияи (оинномаи) ташкилоти ягонаи 
Африќо ва ѓайра. Меморандум санади давлат аст, ки вобаста ба узвият, чун шартномаи 
байналхалќї мартаба дорад ва ё чун созиши сиёсї эътироф мешавад. Мисол, Меморандум 
байни ИЉШС ва Австрия аз 15 апрели соли 1955 (чун шартномаи байналхалќї), 
Меморандум оид ба созиши байни ИЉШС ва ИМА доир ба барќарор кардани робитањои 
бевосита аз 20 июни соли 1963 (чун созиши сиёсї). «Modus Vivendi» (ибораи лотинї буда, 
маънояш тарзи мављудият) – созишнома оид ба муваќќатан њал намудани масъалаест, ки 
танзим мехоњад. Мисол, «Modus Vivendi» байни Иттифоќи иќтисодии Белгия, Люксембург 
ва Туркия оид ба татбиќи рељаи шароити мусоид аз соли 1947. «Modus Vivendi» низ яке аз 
навъњои шартномаи байналхалќї мебошад [2, с.134]. Њамин тариќ, номгўйи шартномањои 
байналхалќї аз љињати ќувваи њуќуќиашон тафовут надоранд, лекин дар амалия рўз аз рўз 
номгўйи онњо зиёд шуда истодааст. Чунончи, контракт (ќарордод), созиш (компромисс), 
созишномаи маъмурї, конкордат, барнома, мубодилаи нотањо, ёддошти тафоњум ва ѓайра. 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ШАРТНОМАЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
Шартномањои байналхалќї ташкилдињандаи асосњои њуќуќии муносибатњои байнидавлатї буда, 

воситаи дастгирии сулњ ва бехатарии байналхалќї, инкишоф додани њамкорињои байналхалќї дар асоси 
маќсад ва принсипњои Оинномаи СММ мебошад. Шартномањои байналхалќї дар њимояи њуќуќ ва озодињои 
асосии инсон, дар таъмини манфиатњои ќонунии давлат ва дигар субъектони њуќуќи байналхалќї наќши 
муњим дорад. Шартномаи байналхалќї созиши ду ва зиёда субъекти њуќуќи байналхалќї мебошад, ки дар 
натиљаи он байни тарафњо њуќуќ ва уњдадорињои байналхалќї ба вуљуд меоянд.  

Калидвожањо: созишнома, шартномањои байналхалќї, меморандум, конвенсия, протокол, оиннома, 
шартномањои байнидавлатї, санади хотимавї. 
 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
Международные договоры составляют правовую основу межгосударственных отношений и являются 

средством поддержания международного мира и безопасности и развития международного сотрудничества в 
соответствии с целями и принципами Устава ООН. Международные договоры играют важную роль в защите 
основных прав и свобод человека, а также в обеспечении законных интересов государства и других субъектов 
международного права. Международный договор — это соглашение между двумя или более субъектами 
международного права, в результате которого стороны устанавливают международные права и 
обязательства.  

Ключевые слова: соглашение, международные договоры, меморандум, конвенция, протокол, устав, 
межгосударственные соглашения, заключительный акт. 
 

CONCEPT AND ESSENCE OF INTERNATIONAL TREATIES 
International treaties constitute the legal basis of interstate relations and are means of maintaining international 

peace and security and developing international cooperation in accordance with the purposes and principles of the 
UN Charter. International treaties play an important role in the protection of fundamental human rights and 
freedoms, as well as in ensuring the legitimate interests of the state and other subjects of international law. An 
international treaty is an agreement between two or more subjects of international law, as a result of which the parties 
establish international rights and obligations.  

Keywords: agreement, international treaties, memorandum, convention, protocol, charter, interstate 
agreements, final act. 
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ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИКА _ ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА  

 
РЕШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ И НАЧАЛО  

СТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ 

 

Гуломов А.М. 

Таджикский национальный университет 

 

В связи со сложностью спектральной картины и многообразием факторов, влияющих на 

положение частот в спектре и формы соответствующих колебаний, своевременное 

спектрохимическое исследование должно сочетать в себе экспериментальную часть и 

теоретический анализ колебаний модели изучаемой молекулы, причем выбор для решения тех 

или иных задач соответствующих спектральных признаков также должен быть обоснован 

теоретическим анализом. Такого рода подход требует, разумеется, проведения большого объема 

вычислений и, несмотря на его очевидную необходимость, не получит должного 

распространения до тех пор, пока вся расчетная часть исследования не будет целиком возложена 

на электронно-счетные машины и не будет сведена только к заданию необходимых исходных 

данных, характеризующих молекулу. В данном разделе кратко излагается логическая схема 

программы для решения задач о колебаниях многоатомных молекул для машины „Стрела". 

Разумеется, эта схема может быть использована и для любой цифровой машины с достаточным 

быстродействием и запасом оперативной и внешней памяти. Специфическим при исследовании 

колебаний многоатомной молекулы является составление вековых уравнений. Эту часть 

программы мы и рассмотрим. Решение вековых уравнений, определение их собственных чисел 

и векторов является стандартной математической задачей, и поэтому на этой части программы 

мы не останавливаемся. 

Решение задачи начинается с задания системы координатных направляющих векторов 

связей �⃗� 𝒕. Все векторы нумеруются в порядке их положения в молекуле. В качестве первых 

выбираются любые три близких некомпланарных вектора. Затем определяются косинусы углов 

между векторами (начиная с четвертого) и тремя некомпланарными предыдущими. Эта операция 

легко выполняется, так как валентные углы считаются известными. Для перехода к числовым 

расчетам произвольным образом задается прямоугольная система координат и вычисляются 

проекции трех первых векторов на соответствующие оси. В машину вводится матрица проекций 

направляющих векторов трех первых связей на прямоугольные оси координат и совокупность 

косинусов углов между направляющими векторами: 

 

 
 

По этим данным с помощью систем уравнений 

 

 
 

машина последовательно вычисляет проекции всех направляющих векторов связей на 

координатные оси х, у, z и образует матрицу 
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В результате получается матрица кинематических коэффициентов в координатах 

симметрии. Логическая схема программы легко распространяется на случай произвольных 

молекул. Для этого необходимо предусмотреть возможность вычисления проекций 

направляющих векторов связей на прямоугольные оси координат через любые три 

некомпланарных вектора из совокупности ранее вычисленных (а не только три предыдущих по 

номеру). Необходимые значения косинусов по-прежнему задаются по три, а в программу, для 

подстановки в систему уравнений для вычисления проекций вектора на оси координат требуемых 

значений коэффициентов, вводятся команды выбора соответствующих строк матрицы �⃗� 𝒕) по 

заданным их номерам. Кроме того, добавляются команды выбора в матрице �⃗� 𝒕 любой заданной 

пары неколлинеарных векторов (пары строк) и вычисления по формуле векторного произведения 

проекций нормали 𝒏𝒕 к плоскости, проведенной через эту пару векторов. Проекции щ вводятся в 

матрицу е в порядке вычисления нормалей. Полученную таким образом матрицу будем 

обозначать �⃗� 𝒕, n). Описанный прием позволяет значительно упростить представление исходных 

данных, так как система нормалей может быть использована наряду с направляющими векторами 

связей в качестве ортов для вычисления последующих направляющих векторов и нормалей. 

Например, если в молекуле встречается плоский участок, то для вычисления проекций векторов 

связей, лежащих в этой плоскости, достаточно задать косинусы углов этих связей с двумя 

соседними неколлинеарными и косинус угла с нормалью (равный нулю) к этой плоскости. 

В матрице (1, σ) необходимо при этом добавить пары строк, характеризующие повороты 

плоскостей вокруг выбранной оси. В каждой такой строке отличны от нуля три элемента, 

относящиеся к атомам, через которые проведена плоскость. Эти элементы равны 

 

 
 

для концевых атомов пары связей и 

 

 
 

В качестве колебательных координат примем изменения длин всех связей и изменения всех 

валентных углов рис. 4 
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Рис. 4 

Соответствующая матрица перехода от естественных координат к координатам симметрии 

представлена в табл. 2. Для оставления матрицы кинематических коэффициентов необходимо 

еще задать величины е для всех атомов. Имеем 

 

 
 

В машину эти данные вводятся в виде строки 

 

 
 

Порядок элементов в этой строке должен совпадать с нумерацией столбцов в матрице (1, 

σ). Значения силовых постоянных представляются в виде треугольной матрицы табл. 3. 

 

 
табл. 2 

 
табл. 3 

Fortran 95 включает Fortran 90 и большинство возможностей Fortran 77. Fortran 90 является 

надмножеством, которое включает Fortran 77. Intel Fortran полностью поддерживает Fortran 95, 

Fortran 90 и Fortran 77. Ниже обсуждается соответствие стандартов Intel Fortran, языковая 

совместимость и новый язык. Обсуждаются возможности Fortran 2003, поддерживаемые Intel 

Fortran. 
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Языковое соответствие стандартов Intel Fortran соответствует Американскому 

национальному эталону Fortran 95 (ANSI X3J3/96-007), который соответствует стандарту 

Международной организации по стандартизации 1SO/1EC 1539-1:1997 (Е), и Американскому 

национальному эталону Fortran 90 (ANSI X3.198-1992), который соответствует стандарту 

Международной организации по стандартизации 1SO/IEC 1539:1991 (Е), и включает поддержку 

некоторых возможностей из стандартного Fortran 2003.  

Комитет ANSI X3J3 в настоящее время отвечает за вопросы интерпретации языковых 

возможностей Fortran 95 и Fortran 90. Любые ответы, данные комитетом ANSI, которые связаны 

с возможностями, осуществленными в Intel Fortran, могут привести к изменениям в будущих 

выпусках компилятора Intel Fortran, даже если изменения приводят к несовместимости с более 

ранними выпусками Intel Fortran. 
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РЕШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ И НАЧАЛО  

СТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ 

При данной работе мы рассматривали методику анализирования данных при котором можно будить получить 

из лабораторного результата исследований структуру и логику строения алгоритма, с помощью которого можно 

было бы написать код программы, которая изрядно упростила задачу ученых, занимающихся анализом выявления 

физика химических свойств многоатомных молекул вещества. В дальнейшей работе будить рассматривается способ 

создания программ, в котором будут применены такие языки программирования как Golang (Go) – логика 

программы React – визуальная составляющая. 

Ключевые слова: матричный анализ, многоатомные молекулы, нелинейное преобразование, колебание 

атомов в кристаллической решетке, равновесного состояние, ЭВМ, Алгоритмы строения программы.  

 

 

THE PHYSICAL MEANING OF VIBRATORY COORDINATES IN THE THEORY OF VIBRATIONS OF 

POLYATOMIC MOLECULES 

During the work, we considered the method of data analysis in which it is possible to wake up from the laboratory 

analysis of the research results and the logic of the structure of the algorithm, with the help of which it would be possible to 

write the code of the program, which greatly simplified the task of scientists involved in analyzing the state of the physicist 

of the chemical properties of polyatomic molecules of matter. In further work, awaken a way of creating programs in which 

programming languages such as Golang (Go) will be applied - the logic of the React program - the visual component. 

Keywords: matrix analysis, polyatomic molecules, nonlinear transformation, vibration of atoms in a crystal lattice, 

equilibrium state, Computer, Algorithms for building a program. 
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ТАТБИҚИ АМСИЛАҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР МАСЪАЛАҲОИ ЭКОЛОГӢ 
 

Каримов У.М., Қодиров О.Ш. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
  

Ҳадафи масъалаи тадқиқотии мо ин шиносоӣ бо баъзе усулҳои амсиласозии риёзӣ ва 

компютерӣ дар масъалаҳои экологӣ мебошад.  
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Дар ҷомеаи имрӯза яке аз самтҳои муҳим ва рӯзмарра ин тадқиқи масъалаҳои экологӣ 

ба ҳисоб меравад.  Масъалаҳои экологӣ ва тадқиқи онҳо яке аз масъалаҳои рузмарра ва 

аввалиндараҷа ба ҳисоб мераванд. 

Амсиласозии математикӣ дар раванди ҳалли масъалаҳои экологӣ аз замони пайдоиши 

илми экология истифода мешавад. Гарчанде, ки тавсифи рафтори организмҳо дар табиати 

зинда нисбат ба равандҳои мураккабтарини физикӣ-математикӣ хеле душвор аст. Амсилаҳо 

барои барқарор намудани баъзе намунаҳо ва тамоюлҳои умумии рушди популятсияи 

инфиродӣ ва ҷомеавӣ кӯмак мекунанд [1;2].  

Аз ин лиҳоз, мақсади офаридани амсилаҳои математикӣ дар илми экология чунин 

ҳадафҳоро дар бар мегирад: 

✓ амсилаҳо барои ҷудокунӣ ё якҷоя кардани якчанд параметр ва хосиятҳои муҳими 

фарқкунандаи шумораи зиёди объектҳое, ки ба масъалаҳои экологӣ вобастагӣ доранд; 

✓ амсилаҳо ҳамчун афзори мукаммали тадқиќотӣ, ки тавассути онҳо ҳаргуна омилҳои 

муҳим ва  беназирро тавсиф мекунанд; 

✓ амсила метавонад ҳамчун намунаи объекти идеалӣ, ки объектҳо ва равандҳои воқеиро 

арзёбӣ ва чен кардан мумкин аст, хизмат кунад; 

✓ амсила барои тадқиқ ва муайян намудани дурнамои вазъи объекти омӯхташаванда 
истифода мешавад.  

Амсиласозии математикӣ (компютерӣ) дар экология як соҳаи хеле васеъи таҳқиқот 

ҳам дар интихоби объектҳо барои амсиласозӣ, ҳам дар маҷмӯи усулҳо дар доираи 

масъалаҳои ҳалшаванда ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, якбора фаро гирифтани тамоми 

ҷанбаҳои амсиласозӣ дар масъалаҳои экологӣ душвор аст[2].  

Бояд қайд намуд, ки барои тадқиқи ҳодисаҳо аз ду усул истифода намудан мумкин аст: 

✓ амсиласозӣ бо истифодаи муодилаҳои дифференсиалӣ; 

✓ амсиласозї бо ёрии барномаҳои татбиқии компютер. 

  Агар, дар раванди амсиласозӣ доираи васеи растаниҳо ва ҳайвонотҳо мавриди 

омӯзиш қарор гиранд, пас барои ин  равишҳо дар асоси муодилаҳои дифференсиалӣ, 

амсиласозиро ба роҳ мондан қобили қабул аст. Бояд гуфт, ки ҳар як амсила нисбат ба 

амсилаи дигар ҳангоми тадқиқи объектҳо албатта бартарӣ ва ё нуқсонҳои худро дорад. 

Ҳамин тариқ, муодилаҳои дифференсиалӣ ё фарқӣ имкон медиҳанд, ки динамикаи равандҳо 

дар лаҳзаҳои воқеии вақт тасвир карда шаванд. Дар ҳоле ки усулҳои амсиласозӣ, чун қоида, 

танҳо ҳолати ниҳоии статсионарӣ ва ё динамикиро пешгӯӣ мекунанд.  

Мушкилии асосӣ дар раванди тадқиќи ҳодисаҳо пеш аз ҳама дар он аст, ки қоидаҳои 

системавии якхелаи муодилаҳо мавҷуд нест. Барои ҳодисаҳои моҳиятан гуногунранге, ки 

захираҳои сершуморро тавсиф мекунанд, садҳо коэффитсиентҳоро интихоб кардан мумкин 

аст, ки онҳо дар раванди амсиласозӣ мушкилиҳоро ба вуҷуд меоранд. Акнун ба амсиласозӣ 

ва тадқиқ омӯзиши популятсияи фитопланктонҳо шурӯъ мекунем. Усули анъанавии 

омӯзиши популятсияи микробҳо ва омилҳои инкишофёбии онҳо марҳилаи давомдор 
мебошад.  

 Дар намуди умумӣ муодилаи тавсифкунандаи кинетикии консентратсияи ҳуҷайраҳо 
дар чунин намуд дода мешавад. 

dx

dt
= x(μ − d)  (1) 

 дар ин ҷо: х-консентратсияи ҳуҷайраҳо, 𝝁-функсияе, ки тавлиди популятсияро тавсиф 

мекунад, d - суръути шустушӯй, суръати афзоиш метавонад ба консентратсияи ҳуҷайраҳо, 

консентратсияи субстракт s, ҳарорат, рН муҳити атроф ва омилҳои дигар вобаста бошад 
[4;6]. 

Муодилаи (1)-ро ҳал намуда меёбем: 

x(t) = x0e
(μ−d)t     (2) 

Дар системаҳои микробиологӣ чун қоида суръати лимитиронидашудаи консетратсияи 

субстрактҳо аз рӯи пешниҳоди  Ж.Моно (Monod, 1942) чунин муайян карда мешавад: 
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𝜇 =
�̂�𝑠

𝐾𝑠 + 𝑠
, 

ки дар ин ҷо:  �̂�- суръати максималии афзоиши организмҳо, 𝐾𝑠- як доимии хоси нав, ки 

аз ҷиҳати миқдор ба консентратсияи субстракт баробар аст.  

Ҳангоми амсиласозии динамикаи фитопланктон, ба назар гирифтани таъсири сатҳи 

рӯшноӣ ба суръати афзоиш муҳим аст.  

Дар китоби С.Йоргенсен (1985) баъзе намудҳои муодилаҳои дар амсилаҳо 
истифодашавандаро тавсиф мекунад. Таносуби байни суръати афзоиш (суръати ибтидоии 

истеҳсолот) ва равшаниро муодилаи Михаэлис-Ментен тавсиф кардааст. 

𝜇 =
�̂�𝐼

𝐾𝐼+𝐼
  (3) 

дар ин ҷо:  I – рушноӣ , KI – доимии додашуда [1;2]. 

Вақте, ки рушноӣ аз ҳадди ниҳоӣ IH баланд аст, дар ин ҳолат фотосинтез пайдо 
мешавад, ки он вобастагии зеринро дар бар мегирад: 

𝜇 =
�̂�𝐾𝐼

𝐾𝐼+𝐼+𝐼𝐻
   (4) 

 Қимати доимиҳои μ̂, KI ва IH аз мутобиқшавии к рӯшноӣ ва ҳарорат вобастагӣ 

доранд. KI  бошад аз ҳарорат бо таври хаттӣ вобаста аст. 

𝐾𝐼 = 𝐾𝐼0 + 𝑎𝑚𝑇 

  𝐾𝐼0, 𝑎𝑚 −доимӣ мебошанд, 𝐾𝐼0 - доимии нимашавии рушноӣ дар нуқтаи сифрии 

миқёси ҳарорат аст.  

Вобастагии ҳароратии IH -ро бо функсияи хаттӣ низ ифода кардан мумкин аст : 

𝐼𝐻 = 𝐼𝐻0 + 𝑎𝐻𝑇 

IH0 - равшании дар нуқтаи сифрии миқёси ҳарорат, aH доимӣ аст. 

Тавре, ки қайд карда шуд, суръати афзоиш аз консентратсияи ғизоҳо вобаста аст. 

Барои афзоиши фитопланктон, унсурҳои кимёвӣ нақши муҳим мебозанд, масалан, 

нитроген, фосфор ва карбон. Роҳҳои имконпазири инъикоси ин унсурҳо дар асари 

С.Йоргенсен ба тариқи зайл тасвир шудаанд: 

𝜇 = �̂�
𝑃

𝐾𝑝 + 𝑃
∗

𝑁

𝐾𝑁 + 𝑁
∗

𝐶

𝐾𝐶 + 𝐶
 

дар ин ҷо:  P, N, C – консентратсияҳои фосфор, нитроген ва карбон; KP, KN, KС – 

коэффитсентҳои нимрӯшноӣ мебошанд [1;2]. 

Дар қисмати навбатӣ барои масъалаи додашуда, барномаи компютериро дар забони 

барномарезии С++ таҳия менамоем. 

Лоиҳаи асосии барнома намуди зеринро дорад: 
 

 
 
 
 
 

Расми 
1. Равзанаи 

асосии 
барнома 

Коди 
барнома: 

#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
#pragma package(smart_init) 
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#pragma resource "*.dfm" 
TForm1 *Form1; 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 
{  double d,Ks,s,t,x0,mux,mu,xt; 
d=StrToFloat(Edit1->Text); 
Ks=StrToFloat(Edit2->Text); 
s=StrToFloat(Edit3->Text); 
x0=StrToFloat(Edit4->Text); 
mux=StrToFloat(Edit5->Text); 
for (int t =1; t <=10; t++) 
{  mu=(mux*s)/(Ks+s); 
xt+=x0*exp(t*(mu-d)); 
ListBox1->Items->Add(t); 
ListBox2->Items->Add(xt); 
Series1->AddXY(t,xt);   } } 
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 
{ListBox1->Items->Clear(); 
ListBox2->Items->Clear(); 
Series1->Clear();} 

 Натиҷаҳои компютерӣ: 
 
 
 
 
 
 

Расми 2. 

Натиҷаи 

компютерӣ 

вақти d=0.5, дар 
Ks=18, S=10,  

X0=20, 
mux=1. 

 
 
 
 
 
Расми 

Натиҷаи 3. 

компютерӣ 

вақти дар 
d=0.1, 

Ks=22,  
S=20, 

X0=20, 
mux=1. 
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Расми 4. Натиҷаи компютерӣ дар вақти d=0.45, Ks=80, S=100, X0=1000, mux=0.11. 
 
 
 
 
 
 

Расми 5. Натиҷаи компютерӣ дар вақти d=1.2, Ks=18, 
 S=10, X0=20, mux=1. 

  Дар раванди тадқиќи компютерӣ маълум намудем, ки аз параметрҳои додашудаи 

амсила, бештар ҳангоми баҳодиҳӣ 𝝁-функсия, ки тавлиди популятсияро ифода мекунад, 

таъсири ҷиддї мерасонанд. Инчунин дар амсилаи додашуда d, функсияҳои ҳароратӣ ва 

рушноӣ ҳам яке аз омилҳои асоситарин ба ҳисоб мераванд. 
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ТАТБИҚИ АМСИЛАҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР МАСЪАЛАҲОИ ЭКОЛОГӢ 

Дар мақолаи мазкур баъзе усулҳои амсиласозии риёзӣ ва компютерӣ дар масъалаҳои экологӣ мавриди 

тадқиқ қарор гирифтаанд. Дар ҷомеаи имрӯза яке аз самтҳои муҳим ва рӯзмара ин тадқиқи масъалаҳои 

экологӣ ба ҳисоб меравад.  Масъалаҳои экологӣ ва тадқии онҳо доимо яке аз масъалаҳои рузмарра ва 

аввалиндараҷа ба ҳисоб мераванд. Амсиласозии математикӣ дар раванди ҳалли масъалаҳои экологӣ аз 

замони пайдоиши илми экология истифода мешавад. Гарчанде, ки тавсифи рафтори организмҳо дар табиати 

зинда нисбат ба равандҳои мураккабтарини физикӣ-математикӣ хеле душвор аст. Амсилаҳо барои барқарор 
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намудани баъзе намунаҳо ва тамоюлҳои умумии рушди популятсияи инфиродӣ ва ҷомеавӣ кӯмак мекунанд. 

Дар раванди коркарди барномаи компютерӣ ҳамаи он параметрҳои асоситарине, ки дар амсилаи риёзӣ 

истифода шуда буд, мавриди таҳлил қарор гирифт.  

Калидвожањо: амсила, компютер, барнома, фитопланктон, тадқиқот, экология, масъала, баҳодиҳӣ, 

таҳлил, функсия. 
 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ 
В данной статье исследуются некоторые математические и компьютерные  экологические проблемы. В 

современном обществе одним из важнейших и актуальных направлений является изучение экологических 
проблем. Экологические проблемы и их исследование всегда были одними из самых актуальных вопросах. 
Математическое моделирование используется в процессе решения экологических проблемах с момента 
появления экологической науки. Хотя описание поведения организмов в живой природе намного сложнее, 
самых сложных физико-математических процессов. Модели помогают восстановить некоторые 
закономерности и общие тенденции в развитии отдельных популяций и сообществ. В процессе разработки 
компьютерной программы были проанализированы все основные параметры, используемые в 
математической модели. 

Ключевые слова: модель, компьютер, программа, фитопланктон, исследования, экология, проблема, 
оценка, анализ, функция. 

 
INTRODUCTION OF COMPUTER MODELS IN ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

This article explores some of the mathematical and computational environmental problems.In modern society, 
one of the most important and relevant areas is the study of environmental problems. Environmental problems and 
their research have always been one of the most pressing issues. Mathematical modeling has been used in the process 
of solving environmental problems since the inception of environmental science. Although the description of the 
behavior of organisms in living nature is much more complicated, the most complex physical and mathematical 
processes. Models help to restore some patterns and general trends in the development of individual populations and 
communities. During the process of developing a computer program, all the main parameters used in the mathematical 
model were analyzed. 

Keywords: model, computer, program, phytoplankton, research, ecology, problem, assessment, analysis, 
function. 
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УСУЛИ СОДДАИ ЁФТАНИ ҲАЛЛИ ХУСУСИИ МУОДИЛАИ ОПЕРАТОРЇ – 

ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ҒАЙРИЯКҶИНСАИ ТАРТИБИ ДУЮМ 
 

Таманнои Усмон 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Дар назарияи умумии муодилаҳои дифференсиалӣ усулҳои гуногуни ёфтани ҳалли 

хусусии муодилаи дифференсиалии ғайриякҷинса маълум аст. Усули аз ҳама маъмули 

ёфтани ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинса барои функсияи ихтиёрии 𝑓(𝑥) дар тарафи 

рости муодилаи тадқиқшаванда ин усули вариатсияи доимиҳои ихтиёрӣ мебошад. Татбиқи 

ин метод барои ёфтани ҳалли муодилаҳои ғайриякҷинсаи тартибашон баланд ба 

ҳисобкуниҳои зиёд оварда мерасонад. Бинобар ин, кор карда баровардани методҳое ки 

дараҷаи ҳисобкуниҳоро содда мегардонад ба маҷсад мувофиқ мебошад. Дар поён методеро 

пешкаш менамоем, ки бо истифода аз он ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии 

ихтиёрии ғайриякҷинса бо осонӣ ба даст оварда мешавад.  

I. Бигузор решаҳои муодилаи характеристикии (2.2.3) ҳақиқӣ ва гуногун бошанд. Он 

гоҳ чи тавре ки дар боло қайд намуда будем ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи (2.2.2) дар 
намуди зерин дода мешавад:  

mailto:umedjon_karimov@list.ru
mailto:umedjon_karimov@list.ru
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𝑦(𝑥) = 𝑐1
1 (

𝑥

1 − 𝑥
)
𝜆1
+  𝑐2

1 (
𝑥

1 − 𝑥
)
𝜆2
, 

ки дар ин ҷо 𝑐𝑖
1(𝑖 = 1,2) - ададҳои доимии ихтиёрӣ мебошанд. Намуди умумии ҳалли хусусии 

муодилаи ғайриякҷинсаи тартиби якуми (2.1.1) дар намуди (2.1.6) – ро ба назар гирифта, 

ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи  (2.2.1) - ро дар намуди зерин мекобем:  

𝑦чн = ∫[𝑁1
1 (

𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆1

+ 𝑁2
1 (

𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆2

]

𝑥

𝑥0

𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)
 (2.3.1) 

ки дар ин ҷо 𝑁1
1, 𝑁2

1  - айни ҳол коэффисиентҳои номуайян мебошанд. Агар ҳалли муодилаи 

ғайриякҷинсаи (2.2.1) дар ҳақиқат намуди (2.3.1) – ро дошта бошад, пас танҳо ёфтани ин 

коэффисиентҳои номаълуми 𝑁1
1, 𝑁2

1 лозим мебошад. Барои ёфтани ин коэффисиентҳо 

чунин амал менамоем: аз функсияи (2.3.1) пайдарпай ду маротиба 𝐷𝑥
11-ҳосила гирифта, ҳар 

дафъа барои муайян намудани коэффисиентҳои 𝑁1
1, 𝑁2

1 иҷрошавии шартҳои муайянро 

талаб менамоем. Барои ин дар аввал аз функсияи (2.3.1) 𝐷𝑥
11 – ҳосилаи тартиби якум 

мегирем: 

𝐷𝑥
11𝑦чн = ∫[𝑁1

1𝜆1 (
𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆1

+ 𝑁2
1𝜆2 (

𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆2

] ×

𝑥

𝑥0

 

× 𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)
+ (𝑁1

1 + 𝑁2
1)𝑓(𝑥) .       

Коэффисиентҳои номаълумро чунон интихоб менамоем, ки шарти зерин иҷро шавад  

𝑁1
1 + 𝑁2

1 = 0.                                                (2.3.2) 

Аз функсияи (2.3.1) бори дигар 𝐷𝑥
11-ҳосила гирифта меёбем:   

(𝐷𝑥
11)2𝑦чн = ∫[𝑁1

1𝜆1
2 (

𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆1

+ 𝑁2
1𝜆2 (

𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆2

] ×

𝑥

𝑥0

× 𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)

+ (𝑁1
1𝜆1 + 𝑁2

1𝜆2)𝑓(𝑥).  
Дар ин маврид иҷрошавии шарти зеринро талаб менамоем 

𝑁1
1𝜆1 + 𝑁2

1𝜆2 = 1.                                          (2.3.3) 
Шартҳои (2.3.2) ва (2.3.3) – ро ҳамҷоя намуда, нисбат ба коэффисиентҳои номуълуми 

𝑁1
1, 𝑁2

1 системаи алгебравии зеринро ҳосил менамоем  

{
𝑁1
1 + 𝑁2

1 = 0,

𝜆1𝑁1
1 + 𝜆2𝑁2

1 = 0.
                                      (2.3.5) 

Муайянкунандаи ин система муайянкунандаи Вандермонд буда, ғайрисифрӣ мебошад, яъне  

∆= |
1 1
𝜆1 𝜆2

| ≠ 0, 

ва бинобар ин системаи муодилаҳои алгебравии (2.3.5) ҳамеша дорои ҳалли ягона мебошад. 

Ҳамин тавр исбот гардид, ки ҳалли муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) намуди (2.3.1) – ро 

дорад, ки дар он доимиҳои 𝑁1
1, 𝑁2

1 ба таври ягона аз системаи муодилаҳои алгебравии (2.3.5) 

муайян карда мешаван. Баъдан, ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) – ро ба ҳалли 

умумии муодилаи якҷинсаи (2.2.2) ҳамроҳ намуда, ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи 

(2.2.1) – ро дар намуди зерин ҳосил мекунем  

𝑦(𝑥) = 𝑐1
1 (

𝑥

1 − 𝑥
)
𝜆1
+ 𝑐2

1 (
𝑥

1 − 𝑥
)
𝜆2
+ 

+ ∫[𝑁1
1 (

𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆1

+ 𝑁2
1 (

𝑥

1 − 𝑥
 ∙  
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆2

] 𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)

𝑥

𝑥0

.  (2.3.6) 

Ҳамин тавр, теоремаи зерин исбот карда шуд: 

Теоремаи 2.3.1. Бигузор дар муодилаи (2.2.1) коэффисиентҳои 𝑀𝑖   (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) чунон 

бошанд, ки решаҳои муодилаи ҳарактеристикии (2.2.3) ҳақиқӣ ва гуногун бошад. Функсияи 
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𝑓(𝑥) ∈ С11(Γ) бошад. Он гоҳ ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) дар синфи 𝐶11
2 (Γ) 

мавҷуд аст ва он намуди (2.3.6) – ро дорад.   
 

II. Бигузор решаҳои муодилаи характеристикии (2.2.3) ҳақиқӣ ва якхела бошад, яъне   

𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆, 
он гоҳ ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи (2.2.2) намуди зеринро дорад  

𝑦(𝑥) = 𝑐1
2 (

𝑥

1 − 𝑥
)
𝜆

+ 𝑐2
2 (

𝑥

1 − 𝑥
)
𝜆

ln (
𝑥

1 − 𝑥
). 

Ба мисли ҳолати I. ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) – ро дар намуди 
зерин мекобем  

𝑦чн = ∫(
𝑥

1 − 𝑥
∙
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆

[𝑁1
2 + 𝑁2

2 ln (
𝑥

1 − 𝑥
∙
1 − 𝑡

𝑡
)] 𝑓(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)

𝑥

𝑥0

(2.3.7) 

ки дар ин ҷо 𝑁1
2 , 𝑁2

2 – доимиҳои номуайян мебошанд.  

Ба мисли ҳолати якум амал намуда, барои ёфтани доимиҳои номуайян 𝐷𝑥
11 – ҳосилаи 

функсияи (2.3.7) – ро меёбем  

𝐷𝑥
11𝑦чн = ∫(

𝑥

1 − 𝑥
∙
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆

[𝜆𝑁1
2 + 𝜆𝑁2

2 ln (
𝑥

1 − 𝑥
∙
1 − 𝑡

𝑡
) + 𝑁2

2] ×

𝑥

𝑥0

 

× 𝑓(𝑡)
𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)
+ 𝑁1

2𝑓(𝑥). 

Иҷрошавии шарти  𝑁1
2 = 0 – ро талаб менамоем.  Баъдан (𝐷𝑥

11)2- ҳосилаи функсияи (2.3.7) – 

ро гирифта барои коэффисиенти 𝑁2
2 шарти 1!𝑁2

2 = 1 – ро ҳосил менамоем. Аз ин ҷо бо осонӣ 

қимати доимиҳои номуайянро дар намуди зерин меёбем:  

𝑁1
2 = 0,    𝑁2

2 = 1. 
Ҳамин тавр, ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) чунин намудро мегирад:  

𝑦чн = ∫(
𝑥

1 − 𝑥
∙
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆

ln (
𝑥

1 − 𝑥
 ∙
1 − 𝑡

𝑡
) 𝑓(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)
.

𝑥

𝑥0

 

Ин ҳалли ёфташударо ба ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи Объединяя (2.2.2) ҳамҷоя 

намуда, ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) дар чунин намуд ҳосил мекунем:  

𝑦(𝑥) = (
𝑥

1 − 𝑥
)
𝜆

[𝑐1
2 + 𝑐2

2 ln (
𝑥

1 − 𝑥
)] + 

          + ∫ (
𝑥

1 − 𝑥
∙
1 − 𝑡

𝑡
)
𝜆

ln (
𝑥

1 − 𝑥
 ∙
1 − 𝑡

𝑡
) 𝑓(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)
.

𝑥

𝑥0

           (2.3.8) 

Ҳамин тавр, теоремаи зерин ҷой дорад: 

Теоремаи 2.3.2. Бигузор дар муодилаи (2.2.1) коэффисиентҳои 𝑀𝑖(𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) чунон бошанд, 

ки решаҳои муодилаи характеристикии (2.2.3) ҳақиқӣ ва якхела бошад. Функсияи 𝑓(𝑥) ∈

𝐶11(0,1) бошад. Он гоҳ ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) аз синфи 𝐶11
2 (Γ) дар 

намуди (2.3.8) дода мешавад.  
 

III. Бигузор решаҳои муодилаи характеристикии (2.2.3) комплексӣ ва ҳамроҳшуда 

бошанд. Дар ин ҳолат ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи (2.2.2) чунин намуд дорад:  

𝑦(𝑥) = (
𝑥

1 − 𝑥
)
𝛼1
[𝑐1
3cos [𝛽1 ln (

𝑥

1 − 𝑥
)] + 𝑐2

3sin [𝛽1 ln (
𝑥

1 − 𝑥
)]] . 

Дар ин маврид ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) – ро дар намуди зерин 
мекобем:  
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𝑦чн = ∫(
𝑥

1 − 𝑥
 
1 − 𝑡

𝑡
)
𝛼1

[𝑁1
3𝑐𝑜𝑠 [𝛽1 ln (

𝑥

1 − 𝑥
 
1 − 𝑡

𝑡
)]      

𝑥

𝑥0

+ 𝑁2
3𝑠𝑖𝑛 [𝛽1 ln (

𝑥

1 − 𝑥
 
1 − 𝑡

𝑡
)]] (𝑡)

𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)
,                  (2.3.9) 

ки дар ин ҷо 𝑁𝑖
3   (𝑖 = 1,2)  - коэффисиентҳои номуайян мебошанд.  

 Барои ёфтани коэффисиентҳои номуайяни 𝑁𝑖
3   (𝑖 = 1,2) паш аз ҳама чунин 

ишоратҳоро дохил мекунем 

{
Λ𝛼𝛽
+ ,1 = Λ𝛼𝛽

+ ,1{𝑎, 𝑏} = 𝛼𝑎 − 𝛽𝑏,

Λ𝛽𝛼
− ,1 = Λ𝛽𝛼

− ,1{𝑎, 𝑏} = 𝛽𝑎 + 𝛼𝑏,
 

Он гоҳ пайдарпай ду маротиба аз функсияи (2.3.9) 𝐷𝑥
11-  ҳосила гирифта ва ҳар бор 

иҷрошавии шартҳои муайянро талаб намуда, барои муайян сохтани коэффисиентҳои 

номаълуми 𝑁𝑖
3   (𝑖 = 1,2)  системаи муодилаҳои алгебравии зеринро ҳосил мекунем  

{
𝑁1
3 ∙ 1 + 𝑁2

3 ∙ 0 = 0,

Λ𝛼1𝛽1
+,1 𝑁1

3 + Λ𝛽1𝛼1
−,1 𝑁2

3 = 1,
                                    (2.3.10) 

ки дар ин ҷо Λ𝛼1𝛽1
+,1 = Λ𝛼1 𝛽1

+,1 {1, 0}, Λ𝛽1𝛼1
−,1 = Λ𝛽1 𝛼1

−,1 {1, 0 }. 

Нишон додан мумкин аст, ки муайянкунандаи ин система ғайрисифрӣ аст ва бинобар ин он 

дорои ҳалли ягона мебошад. Ҳамин тавр, ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) 

намуди (2.3.9) – ро дорад, ки дар он коэффисиентҳои номаълуми 𝑁𝑖
3   (𝑖 = 1,2) аз системаи 

алгебравии (2.3.10) якқимата муайян карда мешаванд. Акнун ҳалли хусусии (2.3.9) – ро ба 

ҳалли умумии муодилаи якҷинсаи (2.2.2) ҳамҷоя намуда, ҳалли умумии муодилаи 

ғайриякҷинсаи (2.2.1) – ро дар намуди зерин ҳосил мекунем:  

𝑦(𝑥) = (
𝑥

1 − 𝑥
)
𝛼1
[𝑐1
3cos [𝛽1 ln (

𝑥

1 − 𝑥
)] + 𝑐2

3sin [𝛽1 ln (
𝑥

1 − 𝑥
)]]

+ ∫(
𝑥

1 − 𝑥
 
1 − 𝑡

𝑡
)
𝛼1

[𝑁1
3𝑐𝑜𝑠 [𝛽1 ln (

𝑥

1 − 𝑥
 
1 − 𝑡

𝑡
)]      

𝑥

𝑥0

+ 𝑁2
3𝑠𝑖𝑛 [𝛽1 ln (

𝑥

1 − 𝑥
 
1 − 𝑡

𝑡
)]] (𝑡)

𝑑𝑡

𝑡(1 − 𝑡)
.            (2.3.11) 

Ҳамин тавр, теоремаи зерин исбот карда шуд:  

Теоремаи 2.3.3. Бигузор дар муодилаи (2.2.1) коэффисиентҳои 𝑀𝑖  (𝑖 = 1,2𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ) чунон 

бошанд, ки решаҳои муодилаи характеристикии (2.2.3) комплексӣ ва ҳамроҳшуда бошанд. 

Бигузор функсияи 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶11(Γ) бошад. Он гоҳ ҳалли умумии муодилаи ғайриякҷинсаи (2.2.1) 

дар синфи 𝐶11
2 (Γ) мавҷуд аст ва ин ҳал бо ёрии формулаи (2.3.11) дода мешавад. Қайди 2.3.1. 

Тасдиқотҳои ба тасдиқотҳои теоремаҳои 2.3.1. – 2.3.3. монанд барои муодилаҳои операторӣ 
– дифференсиалии тартибашон баланд низ ба даст оварда шудааст.  
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УСУЛИ СОДДАИ ЁФТАНИ ҲАЛЛИ ХУСУСИИ МУОДИЛАИ ОПЕРАТОРӢ-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ 

ҒАЙРИЯКҶИНСАИ ТАРТИБИ ДУЮМ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф усули соддаи ёфтани њалли хусусии муодилаи операторї-дифференсиалии 

ѓайриякљинсаи тартиби дуюмро баррасї намудааст. Дар назарияи умумии муодилаҳои дифференсиалии 

усулҳои гуногуни ёфтани ҳалли хусусии муодилаи дифференсиалии ғайриякҷинса маълум аст. Усули аз ҳама 

маъмули ёфтани ҳалли хусусии муодилаи ғайриякҷинса барои функсияи ихтиёрии 𝑓(𝑥) дар тарафи рости 

муодилаи тадқиқшаванда ин усули вариатсияи доимиҳои ихтиёрӣ мебошад. Татбиқи ин метод барои ёфтани 

ҳалли муодилаҳои ғайриякҷинсаи тартибашон баланд ба ҳисобкуниҳои зиёд оварда мерасонад. Бинобар ин 

кор карда баровардани методҳое ки дараҷаи ҳисобкуниҳоро содда мегардонад ба маќсад мувофиқ мебошад. 

Дар маќолаи мазкур методе пешкаш намуда шудааст, ки бо истифода аз он ҳалли хусусии муодилаи 

дифференсиалии ихтиёрии ғайриякҷинса бо осонӣ ба даст оварда мешавад.  

Калидвожањо: муодилаи операторї-дифференсиалї, тартиби дуюм, муодилаи ғайриякҷинса, методњо, 

муодилаи дифференсиалии ихтиёрии ғайриякҷинса. 
 

ПРОСТОЙ МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ ЧАСТНОГО РЕШЕНИЯ НЕОДНОРОДНОГО ОПЕРАТОРНО-
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

В данной статье автор обсуждает простой метод нахождения частного решения неоднородного 
операторно-дифференциального уравнения второго порядка. Из общей теории дифференциальных уравнений 
известно, что известны разные методы нахождения конкретного решения неоднородного дифференциального 
уравнения. Наиболее распространенным методом нахождения собственного значения неоднородного 
уравнения для произвольной функции f (x) в правой части исследуемого уравнения является метод вариации 
произвольных постоянных. Применение этого метода к нахождению решений неоднородных уравнений 
высокого порядка приводит к большому количеству вычислений. Поэтому желательно разработать методы, 
упрощающие процесс расчета. В этой статье представлен метод, который можно использовать для простого 
решения частного решения произвольного неоднородного дифференциального уравнения.  

Ключевые слова: операторно-дифференциальное уравнение, второй порядок, неоднородное 
уравнение, методы, произвольное неоднородное дифференциальное уравнение. 

 
A SIMPLE METHOD FOR FINDING A PARTIAL SOLUTION TO AN INHOMOGENEOUS SECOND-

ORDER OPERATOR-DIFFERENTIAL EQUATION 
In this article, the author discusses a simple method for finding a partial solution to a second-order 

inhomogeneous operator-differential equation. From the general theory of differential equations, it is known that 
there are different methods for finding a specific solution to a non-homogeneous differential equation. The most 
common method of finding of an inhomogeneous equation for an arbitrary function f (x) on the right side of the 
equation under study is the method of variation of arbitrary constants. The application of this method to finding 
solutions to inhomogeneous high-order equations leads to a large number of calculations. Therefore, it is desirable to 
develop methods that simplify the calculation process. This article presents a method that can be used to simply solve 
a particular solution of an arbitrary inhomogeneous differential equation. 

Keywords: operator-differential equation, second order, inhomogeneous equation, methods, arbitrary 
inhomogeneous differential equation. 
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УДК 517. 55 

ПРИНСИПИ ИНЪИКОСҲОИ ФИШУРДАШАВАНДА ВА ТАТБИҚИ ОН БАРОИ 

МАВҶУДИЯТ ВА ЯГОНАГИИ ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАҲОИ АЛГЕБРАВИИ 

ХАТТӢ ВА МУОДИЛАҲОИ ИНТЕГРАЛИИ ФРЕДГОЛМ 
 

Солиев С. Қ., Усмонов Н.С. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Принсипи инъикосҳои фишурдашаванда. Бигузор 𝑋 ва 𝑌 ду фазоҳои метрӣ буда ягон 

оператори 𝐴 дар ин фазо дода шуда бошад, ки соҳаи муайянияш фазои 𝑋 буда соҳаи 
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қиматҳояш дар фазои 𝑌 мехобад. Хотиррасон мекунем, ки оператор мафҳуми 

умумикардашудаи функсия мебошад. Агар соҳаи муайяни ва соҳаи қиматҳои функсия 

маҷмӯъҳои адади набуда, балки маҷмӯҳои табиати элементҳояшон ихтиёрӣ бошанд, он гоҳ 

ба ҷои калимаи функсия ибораи оператор истифода бурда мешавад. Ҳамин тавр 𝑋 ва 𝑌 

маҷмӯъҳои ихтиёрӣ буда бо ягон қоида ба ҳар як элементи 𝑥 ∈ 𝑋 як элементи 𝑦 ∈ 𝑌 мувофиқ 

гузошта шавад, пас мегуянд ки дар маҷмӯъи 𝑋 оператори 𝑌 = 𝐴𝑋 муайян карда шудааст. 

Дар ин маврид мегӯянд, ки оператори 𝐴 аз фазои 𝑋 ба фазои 𝑌 амал мекунад ва онро чунин 

ишорат мекунанд: 𝐴: 𝑋 → 𝑌. Таърифи 1. Оператори 𝐴, ки дар фазои метрии 𝑋 амал мекунад 

оператори фишурдашаванда номида мешавад, агар барои ихтиёрии 𝑥′ ∈ 𝑋 ва 𝑥′′ ∈ 𝑋 чунин 

нобаробарии зерин ҷой дошта бошад: 

                                           𝜌(𝐴𝑥′, 𝐴𝑥′′) ≤ 𝛼𝜌(𝑥′, 𝑥′′),                                                (1) 
ки дар ин ҷо 0 < 𝛼 < 1 мебошад. 

Аз ин таъриф бар меояд, ки оператори фишурдашаванда масофаи байни нуқтаҳоро 
хурд мекунад. 

Таърифи 2. Нуқтаи 𝑥∗ ∈ 𝑋 нуқтаи беҳаракати оператори 𝐴 номида мешавад агар барои 

он баробарии зерин иҷро гардад: 

𝐴𝑥∗ = 𝑥∗. 
Аён аст, ки нуқтаи беҳаракати оператори 𝐴 ҳалли муодилаи оператории намуди 

                                                            𝐴𝑥 = 𝑥                                                                    (2) 
мебошад. 

Азбаски муодилаҳои гуногуни математикиро дар намуди (2) навиштан мумкин аст, 

бинобар ин масъалаи ягонагии ҳалли оператор хеле муҳим мебошад. Яке аз чунин 

шартҳоро теоремаи зерин нишон медиҳад, ки он бо номи принсипи инъикосҳои 

фишурдашаванда ё принсипи Банах маълум аст. Ин теорема дар аввали асри 𝑋𝑋 математики 
бузурги Полша Стефан Банах исбот кардааст. 

Теоремаи Банах. Бигзор оператори 𝐴 дар фазои метрии пурраи 𝑋 амал карда ва дар он 

фишурдашаванда бошад, он гоҳ ин оператор ягона нуқтаи беҳаракати 𝑥∗ ∈ 𝑋 – ро дорад ва 

онро бо методи пайдарпай наздикшавӣ ёфтан мумкин аст: Нуқтаи ихтиёрии 𝑥0 ∈ 𝑋 – ро 
гирифта пайдарпайи зеринро месозем. 

                       𝑥1 = 𝐴𝑥0,   𝑥2 = 𝐴𝑥1,   𝑥3 = 𝐴𝑥2 ,   …  𝑥𝑛 = 𝐴𝑥𝑛−1 ,   …                   (3) 
он гоҳ 

𝑥∗ = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑥𝑛 

мешавад. 

Аз баёни теорема маълум аст, ки он дар баробари муқаррар намудани мавҷудият ва 

ягонагии нуқтаи беҳаракат инчунин усули тақриби ёфтани ин нуқтаи беҳаракатро низ 

нишон медиҳад. Ба сифати қимати тақрибии 𝑥∗ нуқтаи 𝑥𝑛 – ро барои қиматҳои 𝑛 гирифтан 

мумкин аст. Дар рафти исбот нишон дода мешавад, ки хатогие ҳангоми иваз кардани 𝑥∗ ба 

𝑥𝑛 пайдо мешавад бо чунин нобаробарӣ баҳо дода мешавад: 

                                           𝜌(𝑥𝑛, 𝑥
∗ ) ≤

𝛼𝑛

1 − 𝛼
𝜌(𝑥0, 𝑥1).                                             (4) 

Элементҳои 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, … - ро тақрибиҳои пайдарпай меноманд. 

Исбот. Нишон медиҳем, ки пайдарпайи (3) фундаменталӣ мебошад, барои ин аввал 

масофаи байни элементҳоро баҳо медиҳем: 

                  

{
 
 

 
 
𝜌(𝑥1, 𝑥2) = 𝜌(𝐴𝑥0, 𝐴𝑥1) ≤ 𝛼𝜌(𝑥0, 𝑥1),                           

𝜌(𝑥2, 𝑥3) = 𝜌(𝐴𝑥1, 𝐴𝑥2) ≤ 𝛼𝜌(𝑥1, 𝑥2) ≤ 𝛼2𝜌(𝑥0, 𝑥1),

𝜌(𝑥3, 𝑥4) = 𝜌(𝐴𝑥2, 𝐴𝑥3) ≤ 𝛼𝜌(𝑥2, 𝑥3) ≤ 𝛼
3𝜌(𝑥0, 𝑥1),

……………………………………………………………
𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) ≤ 𝛼𝑛𝜌(𝑥0, 𝑥1),                                         
……………………………………………………………

                    (5) 

Акнун бо ёрии баҳодиҳиҳои (5) ва мувофиқи аксиомаи секунҷаи фазои метрӣ масофаи 

байни элементҳои ихтиёрии пайдарпаии (4) – ро баҳо медиҳем: 

𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) 𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝) ≤=  
𝑚>𝑛 𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝜌(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+𝑝) ≤ 
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≤ 𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝜌(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) + 𝜌(𝑥𝑛+2, 𝑥𝑛+𝑝) ≤ ⋯ ≤ 

≤ 𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝜌(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2) + 𝜌(𝑥𝑛+2, 𝑥𝑛+3) + ⋯+ 𝜌(𝑥𝑛+𝑝−1, 𝑥𝑛+𝑝) ≤ 

≤ 𝛼𝑛𝜌(𝑥0, 𝑥1) + 𝛼
𝑛+1𝜌(𝑥0, 𝑥1) + 𝛼

𝑛+2𝜌(𝑥0, 𝑥1) + ⋯+ 𝛼𝑛+𝑝−1𝜌(𝑥0, 𝑥1) ≤ 

≤ 𝛼𝑛(1 + 𝛼 + 𝛼2 +⋯+ 𝛼𝑝−1)𝜌(𝑥0, 𝑥1) ≤ 

≤ 𝛼𝑛(1 + 𝛼 + 𝛼2 +⋯)𝜌(𝑥0, 𝑥1) =
𝛼𝑛

1 − 𝛼
𝜌(𝑥0, 𝑥1) 

Ҳамин тавр, нобаробарии зеринро ҳосил намудем: 

                           𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝) ≤
𝛼𝑛

1 − 𝛼
𝜌(𝑥0, 𝑥1).    (𝑝 = 1,2, … )                      (6) 

Аён аст, ки тарафи рости нобаробарии (6) ҳангоми 𝑛 → ∞ ба нул майл мекунад, 
бинобар ин тарафи чапи он низ ба нул майл мекунад: 

𝜌(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝) ⟶
𝑛→∞

0.     ∀ 𝑝 = 1,2, … 

Аз ин ҷо бар меояд, ки пайдарпаии {𝑥𝑛} фундаменталӣ аст. Дар асоси пуррагии фазои 

𝑋 пайдарпайи {𝑥𝑛} ба ягон нуқтаи 𝑥∗ ∈ 𝑋 наздикшаванда мебошад, яъне 

𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 𝑥
∗. 

Нишон медиҳем, ки нуқтаи 𝑥∗ нуқтаи беҳаракати оператори 𝐴 мебошад.  

Дар ҳақиқат 

𝜌(𝐴𝑥∗, 𝑥∗) ≤ 𝜌(𝐴𝑥∗, 𝑥𝑛) + 𝜌(𝑥𝑛, 𝑥
∗) ≤ 𝜌(𝐴𝑥∗, 𝐴𝑥𝑛−1) + 𝜌(𝑥𝑛, 𝑥

∗) ≤ 

≤ 𝛼𝜌(𝑥∗, 𝑥𝑛−1) + 𝜌(𝑥𝑛, 𝑥
∗) 

 Дар баробарии ҳосилшуда ба ҳудуд гузашта ҳосил мекунем: 

𝜌(𝐴𝑥∗, 𝑥∗) ≤ 0 ⇒ 𝜌(𝐴𝑥∗, 𝑥∗) = 0 ⇒ 𝐴𝑥∗ = 𝑥∗, 
яъне 𝑥∗ - нуқтаи беҳаракат аст. 

Акнун нишон медиҳем, ки ин нуқтаи беҳаракат ягона аст. Дар ҳақиқат, бигзор дар 

баробари 𝑥∗ элементи 𝑦∗ ∈ 𝑋 элементи оператори 𝐴 бошад. 

𝐴𝑦∗ = 𝑦∗ 
𝜌(𝑥∗, 𝑦∗) = 𝜌(𝐴𝑥∗, 𝐴 𝑦∗) ≤ 𝛼𝜌(𝑥∗, 𝑦∗). 

Агар 𝜌(𝑥∗, 𝑦∗) > 0 бошад, пас нобаробарии охиронро бо 𝜌(𝑥∗, 𝑦∗) тақсим намуда ҳосил 

мекунем: 1 ≤ 𝛼, ки ин номумкин аст, чунки 𝛼 < 1 аст. Ин зидият нишон медиҳад, ки 

𝜌(𝑥∗, 𝑦∗) = 0 аст, ки аз ин ҷо 𝑦∗ = 𝑥∗ ҳосил мегардад. Теорема исбоӣ гардид. 

Акнун татбиқи ин принсипро барои мавҷудият ва ягонагии ҳалли баъзе масъалаҳо 
дида мебароем. 

Татбиқи принсипи инъикосҳои фишурдашавада ба ҳалли системаи муодилаҳои 

алгебравии хаттӣ. Бигзор матритсаи квадратии ададии (𝑎𝑖𝑗), 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ дода шуда бошад. Ба 

ҳар як вектори 𝑛 – ченакаи фазои 𝑥 = {𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑛} вектори 𝑛 – ченакаи муайяни ин фазоро 

𝑦 = {𝜂1, 𝜂2, … , 𝜂𝑛} мувофиқ гузорем, он гоҳ барои ин баробарии зеринро тартиб медиҳем: 

                                      𝜂𝑖 =∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜉𝑗 + 𝑏𝑖 .     (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                                           (7) 

Баробарии (7) дар фазои 𝑛 – ченака ягон операторро ташкил медиҳад. Ин оператор 

дар фазои 𝑛 – ченака амал мекунад ва шарти фишурдашаванда будани ин оператор аз 

интихоби метрика дар фазои 𝑛 – ченакаи 𝐸 вобаста мебошад. Се мавридро дида мебароем. 

1) Бигзор 𝐸 = 𝑅0
𝑛 бошад. Дар ин фазо метрика чунин дохил карда мешавад: 

𝜌(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

|𝜉𝑖 − 𝜂𝑖|. 

Бигзор 𝑥′ = {𝜉1
′ , 𝜉2

′ , … , 𝜉𝑛
′ } ва 𝑥′′ = {𝜉1

′′, 𝜉2
′′, … , 𝜉𝑛

′′} буда, 𝐴𝑥′ = {𝜂1
′ , 𝜂2

′ , … , 𝜂𝑛
′ } ва 𝐴𝑥′′ =

{𝜂1
′′, 𝜂2

′′, … , 𝜂𝑛
′′} бошанд, он гоҳ масофаи байни онҳоро муайян мекунем. 

𝜌(𝐴𝑥′, 𝐴𝑥′′) = 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

|𝜂𝑖
′ − 𝜂𝑖

′′| = 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

|∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜉𝑗
′ + 𝑏𝑖 −∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜉𝑗
′′ − 𝑏𝑖| ≤ 
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≤ 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

|∑|𝑎𝑖𝑗|

𝑛

𝑗=1

|𝜉𝑗
′ − 𝜉𝑗

′′|| ≤ 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

∑|𝑎𝑖𝑗|

𝑛

𝑗=1

𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

|𝜉𝑗
′ − 𝜉𝑗

′′| ≤ 

≤ 𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

∑|𝑎𝑖𝑗|

𝑛

𝑗=1

𝜌(𝑥′, 𝑥′′). 

Аз ин ҷо, дар асоси таърифи принсипи инъикосҳои фишурдашаванда маълум 

мегардад, ки шарти фишурдашаванда будани оператори 𝐴, ки бо баробарии (7) муайян 
карда мешавад, чунин аст: 

                   𝑚𝑎𝑥
1≤𝑖≤𝑛

∑|𝑎𝑖𝑗|

𝑛

𝑗=1

< 1      ё      ∑|𝑎𝑖𝑗|

𝑛

𝑗=1

< 1      (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                       (8) 

Яъне суммаи модулҳои ҳамаи элементҳои ҳар як сатри матритсаи 𝑎𝑖𝑗 аз як хурд 

мебошад. 

 Худи ҳамин тавр, дар ду мавриди дигар низ шартҳои зеринро ҳосил кардан мумкин 
аст.  

2) Бигзор 𝐸 = 𝑅1
𝑛 бошад. Дар ин фазо метрика чунин дохил карда мешавад: 

𝜌(𝑥, 𝑦) =∑|𝜉𝑖 − 𝜂𝑖|

𝑛

𝑖=1

. 

Дар ин маврид шарти фишурдашаванда будани оператори 𝐴 чунин аст: 

                                           ∑|𝑎𝑖𝑗|

𝑛

𝑗=1

< 1.      (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                                             (9) 

Яъне суммаи модулҳои ҳамаи элементҳои ҳар як сутуни матритсаи 𝑎𝑖𝑗 аз як хурд 

бошад. 

3) Бигзор 𝐸 = 𝑅𝑛  бошад. Дар ин фазо метрика чунин дохил карда мешавад: 

𝜌(𝑥, 𝑦) = √∑(𝜉𝑖 − 𝜂𝑖)2
𝑛

𝑖=1

. 

Дар ин ҳолат шарти фишурдашаванда будани оператори 𝐴 чунин аст: 

                                                          ∑ 𝑎𝑖𝑗
2

𝑛

𝑖,𝑗=1

< 1.                                                  (10) 

Яъне суммаи квадратҳои ҳамаи элементҳои матритсаи 𝑎𝑖𝑗 аз як хурд бошад. 

Ҳамин тавр, яке аз шартҳои (8), (9) ва (10) ҷой дошта бошанд, он гоҳ оператори 𝐴, ки 

бо баробарии (7) муайян карда мешаванд, фишурдашаванда аст. Дар ин ҳолатҳо дар асоси 

теоремаи Стефан Банах ин оператор ягона нуқтаи беҳаракат дорад. Яъне системаи 

муодилаҳои  

                                      𝜉𝑖 =∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝜉𝑗 + 𝑏𝑖     (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)                                            (11) 

ҳалли ягона дорад ва ин ҳалро бо методи пайдарпай наздикшавӣ ёфтан мумкин аст.  

 Татбиқи принсипи инъикосҳои фишурдашавада ба ҳалли системаи 

муодилаҳои алгебравии хаттӣ. Муодилаи интегралии хаттии ҷинси дуюми Фредголмро 
дида мебароем: 

                            𝜑(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆∫𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑏

𝑎

𝜑(𝑡)𝑑𝑡.                                           (12) 

Фарз мекунем, ки 𝐾(𝑥, 𝑡) ва 𝑓(𝑥) барои 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 функсияҳои бефосила 
мебошанд. 
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Оператори зеринро дохил мекунем: 

                            𝐴𝜑(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆∫𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑏

𝑎

𝜑(𝑡)𝑑𝑡.                                          (13) 

Аён аст, ки ин оператор дар фазои пурраи 𝐶[𝑎,𝑏] амал мекунад. Донистан зарур аст, ки 

дар кадом маврид оператори 𝐴 фишурдашаванда аст. Азбаски функсияи 𝐾(𝑥, 𝑡) дар соҳаи 

махкам бефосила мебошад, бинобар он ин функсияи маҳдуд аст ва қимати максималиашро 

қабул мекунад. Яъне  

𝑀 = 𝑚𝑎𝑥
𝑎≤𝑥,𝑡≤𝑏

|𝐾(𝑥, 𝑡)| 

Акнун барои ихтиёрии ду функсияи бефосилаи 𝜑1(𝑥) 𝜑2(𝑥) ∈ 𝐶[𝑎,𝑏] метрикаро дохил 

мекунем. 

𝜌(𝐴𝜑1(𝑥), 𝐴𝜑2(𝑥)) = 𝑚𝑎𝑥
𝑎≤𝑥≤𝑏

|𝐴𝜑1(𝑥) − 𝐴𝜑2(𝑥)| = 

= 𝑚𝑎𝑥
𝑎≤𝑥≤𝑏

|𝑓(𝑥) + 𝜆∫𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑏

𝑎

𝜑1(𝑡)𝑑𝑡 − 𝑓(𝑥) − 𝜆∫𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑏

𝑎

𝜑2(𝑡)𝑑𝑡| = 

= 𝑚𝑎𝑥
𝑎≤𝑥≤𝑏

|𝜆 ∫𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑏

𝑎

[𝜑1(𝑡) − 𝜑2(𝑡)]𝑑𝑡| ≤ 

≤ 𝑚𝑎𝑥
𝑎≤𝑥≤𝑏

|𝜆|∫|𝐾(𝑥, 𝑡)|

𝑏

𝑎

|𝜑1(𝑡) − 𝜑2(𝑡)|𝑑𝑡 ≤ 

≤ |𝜆|𝑀∫ 𝑚𝑎𝑥
𝑎≤𝑥≤𝑏

|𝜑1(𝑡) − 𝜑2(𝑡)|𝑑𝑡

𝑏

𝑎

= |𝜆|𝑀(𝑏 − 𝑎)𝜌(𝜑1(𝑥), 𝜑2(𝑥)). 

Аз нобаробарии ҳосилшуда бар меояд, ки оператори 𝐴 фишурдашаванда мебошад, 

агар шарти зерин иҷро гардад. 

                    |𝜆|𝑀(𝑏 − 𝑎) < 1      ё      |𝜆| <
1

𝑀(𝑏 − 𝑎)
                               (14) 

Бо иҷро шудани шарти (14) оператори 𝐴, ки бо баробарии (13) муайян карда шудааст 

фишурдашаванда буда, дар асоси теоремаи Банах ягона нуқтаи беҳаракат дорад. Нуқтаи 

беҳаракати оператори 𝐴 ҳалли муодилаи интегралии (12) мебошад. Ҳамин тавр, ҳангоми 

иҷро гардидани шарти (14) муодилаи интегралии (12) ҳалли ягона дорад ва онро бо методи 

пайдарпай наздикшавӣ ёфтан мумкин аст. Ин метод барои муодилаи интегралии (14) бо 
формулаи зерин муайян карда мешавад. 

                          𝜑𝑛(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆∫𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑏

𝑎

𝜑𝑛−1(𝑡)𝑑𝑡,                                        (15) 

ки дар ин ҷо 𝜑0(𝑥) ягон функсияи ихтиёрии бефосила мебошад. 

Мисол. Ҳалли муодилаи интегралии Фредголмро ёбед. 

𝜑(𝑥) =
5𝑥

6
+
1

2
∫𝑥 ∙ 𝑡

1

0

∙ 𝜑(𝑡)𝑑𝑡 

Ҳал. Дар ин ҷо 𝐾(𝑥, 𝑡) =  𝑥 ∙ 𝑡,  𝑓(𝑥) =
5𝑥

6
,  𝜆 =

1

2
 мебошад, пас 

𝑀 = 𝑚𝑎𝑥
0≤𝑥,𝑡≤1

|𝐾(𝑥, 𝑡)| = 𝑚𝑎𝑥
0≤𝑥,𝑡≤1

|𝑥 ∙ 𝑡| = 1, 

𝜆 =
1

2
<

1

1 ∙ (1 − 0)
= 1. 

Шарти (14) иҷро гардид, дар ин ҳолат муодилаи интегралии додашуда ҳалли ягона 

дорад. Бинобар ин 𝜑0(𝑥) = 0 интихоб намуда пайдарпайи (15) – ро месозем. 
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𝜑1(𝑥) =
5𝑥

6
, 

𝜑2(𝑥) =
5𝑥

6
+
1

2
∫𝑥 ∙ 𝑡 ∙

1

0

5𝑡

6
𝑑𝑡 =

5𝑥

6
+
1

2
∙
5𝑥

6
∫ 𝑡2
1

0

𝑑𝑡 =
5𝑥

6
(1 +

1

2
∙
𝑡3

3
|
0

1

) =
5𝑥

6
(1 +

1

6
) 

𝜑3(𝑥) =
5𝑥

6
+
1

2
∫𝑥 ∙ 𝑡 ∙

1

0

5𝑡

6
(1 +

1

6
)𝑑𝑡 =

5𝑥

6
+
1

2
(1 +

1

6
)
5𝑥

6
∫ 𝑡2
1

0

𝑑𝑡 = 

=
5𝑥

6
(1 +

1

2
(1 +

1

6
) ∙
𝑡3

3
|
0

1

) =
5𝑥

6
(1 +

1

6
+
1

62
), 

………………………………………………………….. 

𝜑𝑛(𝑥) =
5𝑥

6
(1 +

1

6
+
1

62
+⋯+

1

6𝑛−1
). 

Дар баробарии охирон ба ҳудуд гузашта муайян мекунем: 

𝜑(𝑥) = lim
𝑛→∞

𝜑𝑛(𝑥) = lim
𝑛→∞

5𝑥

6
(1 +

1

6
+
1

62
+⋯+

1

6𝑛−1
) = 

=
5𝑥

6
(1 +

1

6
+
1

62
+⋯) =

5𝑥

6
∙
1

1 −
1
6

=
5𝑥

6
∙
6

5
= 𝑥. 

Ҳамин тавр, ҳалли муодилаи интегралии додашуда 𝜑(𝑥) = 𝑥 мебошад. 
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ПРИНСИПИ ИНЪИКОСҲОИ ФИШУРДАШАВАНДА ВА ТАТБИҚИ ОН БАРОИ МАВҶУДИЯТ ВА 

ЯГОНАГИИ ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАҲОИ АЛГЕБРАВИИ ХАТТӢ ВА МУОДИЛАҲОИ 
ИНТЕГРАЛИИ ФРЕДГОЛМ 

Дар бисёр фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ яке аз масъалаҳои муҳим – ин муайян намудани 

мавҷудият ва ягонагии ҳалли масъала мебошад. Бинобар ин, дар ин мақола як методи муайян намудани 

масъалаи мавҷудият ва ягонагии ҳал ва татбиқи он дар ҳалли системаи муодилаҳои алгебравии хаттӣ ва 

муодилаҳои интегралии Фредголм дида баромада шудааст. Ин метод дар математика бо номи принсипи 

инъикосҳои фишурдашаванда ё принсипи Банах шинохта мешавад. 

Калидвожаҳо: оператор, принсипи инъикосҳои фишурдашаванда, мавҷудият ва ягонагии ҳал, нуқтаи 

беҳаракат.  
 

ПРИНЦИП СЖИМАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ И 
ЕДИНСТВА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ФРЕДГОЛЬМА 
Во многих естественных науках, одним из наиболее важных вопросов является определение 

существования и единства решения проблем. Поэтому в данной статье представлен метод определения 
существования и единства решения и его применение при решении системы алгебраических и интегральных 
уравнений Фредгольма. Этот метод в математике известен как принцип сжатия при отражении или принцип 
Банаха. 

Ключевые слова: оператор, принцип сжимаемых отражений, существование и единство решения, 
неподвижная точка. 

 
THE PRINCIPLE OF THE CONTRACTING EFFECT AND ITS APPLICATION FOR THE EXISTENCE AND 

UNITY OF THE SOLUTION OF THE SYSTEM OF ALGEBRAIC AND INTEGRAL FREDHOLM 
EQUATIONS 

In many natural sciences, accuracy and mathematics, one of the most important questions is to determine the 
existence and unity of problem solving. Therefore, this article presents a method for determining the existence and 
unity of a solution and its application in solving systems of written algebraic equations and Fredholm integral 
equations. This method is known in mathematics as the Reflection Compression Principle or Banach's Principle. 

Keywords: operator, principle of compressible reflections, existence and unity of a solution, fixed point. 
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МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИЕ, КИ ЯДРОИ ОН ДАРАҶАИ ДУЮМИ ФУНКСИЯИ 
ЛОГАРИФМИРО ДАР БАР МЕГИРАД 

 

Раҷабов Н. Гадоев Н.О 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ба монанди ҳолатҳои пештара боз бо воситаи  Γ маҷмуи нуқтаҳои 

 Γ = {𝑥: 𝑎 < 𝑥 < 𝑏} − ро дар тири ҳақиқи ишора менамоем. Дар Γ муодилаи интегралии 
зеринро мебинем. 

𝜑(𝑥) + ∫ [𝐴1 + 𝐴2 ln (
𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
) + 𝐴3𝑙𝑛

2 (
𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡

𝑥

𝑎

= 𝑓(𝑥),                                                                    (1) 
ки дар ин ҷо А1, А2 ва А3 доимиҳои додашуда мебошанд 𝑓(𝑥) функсияи додашуда аст, 

𝜑(𝑥) функсияи номаълум.  

         Ҳалли муодилаи (28)-ро ҳам дар синфи функсияҳо мекобем,ки барои вай 

𝜑(𝑥) 𝜖 𝐶[𝑎, 𝑏] бошад, 𝜑(а) = 0 бошад бо рафтори асимптотикаи зерин. 

 𝜑(𝑥) = 𝑜[(𝑥 − 𝑎)𝜀]𝜀>0 дар вақти 𝑥 → 𝑎  
§5.1. Ба намуди ҳосили зарби ду оператори интегралӣ тасвир намудани оператори 

додашуда. 

 

Оператори интегралли зеринро дохил мекунем. 

∏ (𝜑)
𝑥

𝜆1

= 𝜑(𝑥) + 𝜆1∫
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡               (2)

𝑥

𝑎

 

𝑇𝜆2𝜆1
𝑥 (𝜓) = 𝜓(𝑥) + ∫ [𝜆2 + 𝜆3𝑙𝑛 (

𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]
𝜓(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡,    (3)

𝑥

𝑎

 

ки дар ин ҷо 𝜆1, 𝜆2 ва 𝜆3 параметрҳои додашуда мебошанд. 

Акнун ҳосилзарби операторҳои зеринро ҳисоб менамоем. 

𝑇𝜆2𝜆3
𝑥 (∏ (𝜑)

𝑥

𝜆1

) = 𝜑(𝑥) + 𝜆1∫
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡 + ∫ [𝜆2 + 𝜆3 ln (

𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]

𝑥

𝑎

𝑥

𝑎
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[𝜑(𝑡) + 𝜆1∫
𝜑(𝜏)

𝜏 − 𝑎
𝑑𝜏

𝑡

𝑎

]
𝑑𝑡

𝑡 − 𝑎
= 𝜑(𝑥)

+ 𝜆1∫
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡

𝑥

𝑎

+∫ [𝜆2 + 𝜆3 ln (
𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡 + 𝜆1∫ [𝜆2 + 𝜆3 ln (

𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]

𝑑𝑡

𝑡 − 𝑎

𝑥

𝑎

𝑥

𝑎

∫
𝜑(𝜏)

𝜏 − 𝑎
𝑑𝜏

𝑡

𝑎

= 𝜑(𝑥) + 𝜆1∫
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎

𝑥

𝑎

𝑑𝑡

+ ∫ [𝜆2 + 𝜆3 ln (
𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡

𝑥

𝑎

+ 𝜆1∫
𝜑(𝜏)

𝜏 − 𝑎
𝑑𝜏 [∫ [𝜆2 + 𝜆3 ln (

𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)] 𝑑𝑡 ∙

𝑑𝑡

𝑡 − 𝑎

𝑥

𝑎

] 𝑑𝜏
𝑥

𝑎

= 𝜑(𝑥) + 𝜆1∫
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡

𝑥

𝑎

+∫ [𝜆2 + 𝜆3 ln (
𝑥 − 𝑎

𝑡 − 𝑎
)]

𝑥

𝑎

𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
𝑑𝑡

+ 𝜆1∫ [𝜆2 ln (
𝑥 − 𝑎

𝜏 − 𝑎
) +

𝜆3
2
𝑙𝑛2  (

𝑥 − 𝑎

𝜏 − 𝑎
)]

𝑥

𝑎

𝜑(𝜏)

𝜏 − 𝑎
𝑑𝜏

= ∫ [𝜆1 + 𝜆2]
𝜑(𝑡)

𝑡 − 𝑎
+ (𝜆1 ∙ 𝜆2

𝑥

𝑎

+ 𝜆3)∫ ln (
𝑥 − 𝑎

𝜏 − 𝑎
)
𝜑(𝜏)

𝜏 − 𝑎
𝑑𝜏 + 𝜆1

𝜆3
2
∫ 𝑙𝑛2 (

𝑥 − 𝑎

𝜏 − 𝑎
)
𝜑(𝜏)

𝜏 − 𝑎
 𝑑𝜏 

𝑥

𝑎

𝑥

𝑎

                 (4) 

 

Дар вақти ҳисоб куни формулаи зеринро истифода бурда, формулаи (31)-ро ба таври 
зерин менависем. 

𝑇𝜆2𝜆3
𝑥 (∏ (𝜑)

𝑥

𝜆1

) = ∫ {[𝜆1 + 𝜆2 + (𝜆1𝜆2 + 𝜆3) ln (
𝑥 − 𝑎

𝜏 − 𝑎
) + 𝜆1

𝜆3
2
𝑙𝑛2 (

𝑥 − 𝑎

𝜏 − 𝑎
)]}

𝜑(𝜏)

𝜏 − 𝑎

𝑥

𝑎

     (5) 

Формулаи (1) ва (5)-ро муқовиса намуда ҳосил мекунем. 

𝐴1 = 𝜆1 + 𝜆2, 𝐴2 = 𝜆1𝜆2+𝜆3, 2𝐴3 = 𝜆1𝜆3      (6) 
Ба ҳамин тариқ агар параметрҳои муодилаи (1) бо параметрҳои оператори интеграли 

(2) ва (3) бо воситаи формулаи (6) вобастаги дошта бошанд, он гоҳ муодилаи интеграли (1)-
ро ба таври зерин навиштан мумкин аст. 

𝑇𝜆2𝜆3
𝑥 (∏ (𝜑)

𝑥

𝜆1

) = 𝑓(𝑥)              (7) 

Ишораи зеринро дохил мекунем 

𝜓(𝑥) = (∏ (𝜑)
𝑥

𝜆1

),                     (8) 

Он гоҳ ба ёфтани ҳалли муодилаи интеграли зерин меоем, 

𝑇𝜆2𝜆3
𝑥 (𝜓) = 𝑓(𝑥)                        (9) 

Ба ҳамин тариқ масъалаи ёфтани ҳалли муодилаи интеграли (1) дар ҳолате, ки 

параметрҳои оператори интеграли (2) ва (3) бо воситаи формулаи (6) вобастага доранд, он 

гоҳ масъалаи ёфтани ҳалли муодилаи интеграли (1), ба масъалаи ёфтани ҳалли 

муодилаҳои интеграли (8) ва (9) оварда шуд. 
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ДАР БОРАИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРЛАИИ  ВОЛТЕРРА БО МАХСУСИЯТИ ЛОГАРИФМӢ ДАР 

ҲОЛАТЕ, КИ РЕШАҲОИ МУОДИЛАИ ХАРАКТЕРИСТИКӢ КОМПЛЕКСӢ ВА ҲАМРОҲШУДА 
МЕБОШАНД 

Дар мақола барои муодилаи интеграли (1), дар ҳолате, ки решаҳои  муодилаи характеристики (2), 

шарти (4) –ро қаноат мекунонанд, ҳалли он ба намуди ошно ёфта шудааст.  

Калидвожаҳо: махсусияти логарифмӣ, тасвири интегралӣ. 
 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОЛТЕРА С ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ОСОБЕНОСТИ  В СЛУЧЕ, 
КОГДА КОРНИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКНОГО 

СОПРЯЖННО  
В статье для интегрального уравнения (1) в случае, когда корни характеристического уравнения (2) 

удовлетворяют условиям (4) решении находится в явном виде. 
Ключевые слова: логарифмическая особеность, интегральное представление. 
 

VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION WITH LOGARITHMICAL SINGULARITY WHEN THE 
ROOTS OF THE CHARACTERISTIC EQUATION COMPLEX AND CONJUGATE  

In this work for integral Equation (1) in the case, when the roots of characteristic Equation (3) complex and 
conjugant, found integral representation many folds solution. 

Keywords: logarithmical singularity, integral representation. 
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УДК 517.53.517.945 

ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИ ВА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАМУДИ КОШӢ БАРОИ ЯКЕ АЗ 

МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИ БО ДУ ХАТҲОИ  ТАНАЗЗУЛЁБАНДАИ ҶИНСИ 

ДУ 

 
Ҷобиров Ё.Р. Фаёзов Э.А. Ҷобирова М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Муодилаҳои дифференсиалии таназзулёбанда дар нимаи якуми асри гузашта аз 

ҳалли масъалаҳои физикави ҳосил шудааст. Аввалин бор ба тадқиқи ин синфи муодилаҳо 

олимӣ итолёви Ф.Трикоми [1] шӯрӯъ намуд. Баъдтар гуруҳи зиёди олимони  собиқ иттиҳоди 

шӯравӣ ба тадқиқ ва омузиши ҳалли масъалаҳои канори машғул шуданд [2-8]. Ҳарчанде, ки 

дар ин соҳа тадқиқотҳои зиёде анҷом дода шудаанд вале масоилҳои тадқиқ нашуда ҳоло 
зиёд мебошанд. 
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А. В. Битсадзе [2] аввалин бор принсипи экстремумро барои масъалаи Трикоми 

таҳлил намуд. М. В. Келдиш [3], зарурияти омузиши масоили муодилаҳои навъи омехтаро 

вобаста аз қиматҳои қабулкардаи коэффитсиентҳои он исбот намуд.  

Дар ин мақола барои яке аз муодиласои дифференсиали бо ду хатҳои таназзулёбӣ 

ҷинси ду тасвири интегралии ҳал дар ҳамворӣ вобаста аз қиматҳои  қабулкардаи 

коэффитсиентҳои муодила муайян карда мешавад. 

 Омузиш ва тадқиқи муодилаҳои дифференсиалии таназзулёбанда  яке аз шохаҳои 

таркибии муодилаҳои дифференсиалӣ навъи омехта мебошад. Азбаски ин синфи муодилаҳо 

ҳангоми ҳалли масъалаҳои физики зиёд во мехуранд аз ин лиҳоз актуалӣ мебошад. 
  Муодилаи дифференсиалии зеринро мегирем: 

𝑥𝑛𝑢𝑥𝑥 − (−𝑦)
𝑚𝑢𝑦𝑦 + 𝑎𝑥

𝑛−1𝑢𝑥 + 𝑏(−𝑦)
𝑚−1𝑢𝑦 = 0  ,    (𝑦 < 0)    (1) 

ки дар инҷо 𝑎, 𝑏,𝑚, 𝑛 − ададҳои домӣ мебошанд. 

Бигузор D− 𝛜𝑅2 −соҳаи охирноки бо қисми (интервали) тири ох ва дар нимҳамвории  

у<0 бо характеристикаҳои муодилаи (1) маҳдуд гардида бошад. 

Ҳалли регулярии муодилаи (1) дар соҳаи  D− гуфта функсияи  u(𝑥, y) -ро меноманд, ки 

дар  D−̅̅ ̅̅  бефосила буда дар D−  дорои ҳосилаҳои бефосилаи тартиби ду мебошад ва инчунин 

муодилаи  (1)–ро қаноат мекунад. 

 Барои мухтасар шудани навишт, ишораҳои зеринро дохил мекунем 

𝑇𝛾.𝛽φ𝑗 ≡ ∫𝑑𝜎∫
φ𝑗 [

2
2 − 𝑛 𝑥

2−𝑛
2 (1 − 2𝜎) −

2
2 −𝑚

(−𝑦)
2−𝑚
2 (1 − 2𝜏)] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]𝛽
   ,

1

0

1

0

 

ки дар инҷо 

[ʓ] = [
2

2−𝑛
𝑥
2−𝑛

2 (1 − 2𝜎) −
2

2−𝑚
(−𝑦)

2−𝑚

2 (1 − 2𝜏)]  мебошад,   (𝑗 = 1,2,3,4).  

 Мақсади асоси мақолаи мазкур муайян намудани ҳалҳои регулярии муодилаи (1) 

вобаста аз қиматҳои  𝑛,𝑚, 𝑎, 𝑏 (яъне  𝛾, β) дар соҳаи D− мебошад. 

 Теоремаи 1. Бигзор 𝑎 > 1 , 𝑛 ≠2, m≠2, 𝛾 > 1 , β > 1 бошанд. Онгоҳ ҳалли регулярии 

муодилаи  (1) дар соҳаи  D−    чунин тасвир карда мешавад 

             u(х, y) = А𝑛,𝑎Вm,𝑏Т1−𝛾,1−β  φ1(ʓ)       ,                    (2) 

дар инҷо А𝑛,𝑎 =
1

В(
𝑛−2𝑎

2𝑛−4
   ,   

𝑛−2𝑎

2𝑛−4
)
 , Вm,𝑏 =

1

В(
m−2𝑏

2m−4
   ,   

m−2𝑏

2m−4
)
 , В –функсияи Эйлер,  φ1 − функсияи 

ихтиёри, 𝛾 =
𝑛−2𝑎

2𝑛−4
 ва  β =

m−2𝑏

2m−4
 .   

 Теоремаи 2. Бигзор  𝑏 < 1 , 𝑛 ≠2,  m≠2, 0 < β < 1, 𝛾 > 1 бошанд. Онгоҳ ҳалли 

регулярии муодилаи  (1) дар соҳаи  D−    чунин тасвир карда мешавад 

u(𝑥, y) = А𝑛,𝑎Вm,𝑏Т1−𝛾,1−β  φ1(ʓ) + А𝑛,�̃�Вm,�̃�(−𝑦)
1−𝑏Т1−𝛾,β  φ2(ʓ),         (3) 

дар инҷо   φ1, φ2 − функсияҳои ихтиёри мебошанд. 

Теоремаи 3 . Бигзор  𝑏 < 1 , 𝑛 ≠2,  m≠2, −1 < β < 0, 𝛾 > 1 бошанд. Онгоҳ ҳалли регулярии 

муодилаи  (1) дар соҳаи  D−    чунин тасвир карда мешавад 

      u(𝑥, y) = А𝑛,𝑎Вm,𝑏(1 + 2𝛽)Т1−𝛾,−β  φ1(ʓ) − 

−А𝑛,𝑎Вm,𝑏
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 Т1−𝛾,−β φ1

′ (ʓ)(1 − 2𝜏) + 

+А𝑛,�̃�Вm,�̃�(−𝑦)
1−𝑏Т1−𝛾,β  φ2(ʓ),                         (4) 

дар инҷо   φ1, φ2 − функсияҳои ихтиёри мебошанд. 

Исботи теоремаи 3. Азбаски ҷамъшавандаи 3-юми тарафи рост (4) ҳангоми исботи теоремаи 

2 санҷида шудааст [9] бинобар ин нишон медиҳем, ки ҷамъшавандаи 1 ва 2-и тарафи рости 

баробарии (4) муодилаи (1)-ро дар якҷоягӣ қаноат мекунонанд.  

 Ҳосилаҳои хусусиро нисбат ба 𝑥 ва 𝑦  ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑥 = (1 + 2𝛽)𝑥−
𝑛
2∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′[ʓ] (1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
−

1

0
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−
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 𝑥−

𝑛
2∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

                (5) 

Ҷамъшавандаи якум ва дуюми баробарии (5)-ро  нисбати 𝜎 бо  ҳиссаҳо меинтегронем: 

ℐ1̃ = ∫𝑑𝜎∫
𝜑′[ʓ](1 − 2𝜎)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

= 

=
4

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥
2−𝑛
2 ∫𝑑𝜎∫

𝜑′′[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
 

1

0

1

0

, 

ℐ2̃ = ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

=
4

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥
2−𝑛
2 ∫𝑑𝜎∫

𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
.

1

0

1

0

 

Қиматҳои ℐ1̃ ва ℐ2̃-ро дар (5) гузошта меёбем 

𝑢𝑥 =
4(1 + 2𝛽)

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥1−𝑛∫𝑑𝜎∫

𝜑′′[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

− 

−
8

𝛾(2 − 𝑛)(2 − 𝑚)
𝑥1−𝑛∫𝑑𝜎∫

𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

 

Акнун ҳосилаи хусусиро нисбат ба 𝑦 ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑦 = 2(1 + 𝛽)(−𝑦)
− 
𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′[ʓ] (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2

− 
𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ](1 − 2𝜏)2 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 

Айнан ба монанди боло ҷамъшавандаи якуми 𝑢𝑦-ро нисбат ба 𝜏 бо ҳиссаҳо интегронида 

ҳосил 

𝒥1 = ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′[ʓ] (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

= −
4

(1 + 𝛽)(2 − 𝑚)
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽−1

1

0

  (∗) 

Дар ҳосилаи 𝑢𝑦 мегузорем 

𝑢𝑦 = −
8

(2 − 𝑚)
(−𝑦)1− 𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽−1

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

+ 

+
8

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽−1

1

0

= 

= −
2

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 
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Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуро ҳисоб мекунем 

𝑢𝑥𝑥 = −(1 + 2𝛽)
𝑛

2
𝑥−

𝑛+2
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′[ʓ](1 − 2𝜎)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
+

1

0

 

+(1 + 2𝛽)𝑥−𝑛∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] (1 − 2𝜎)2 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
+

1

0

 

+
2

2 −𝑚
∗
𝑛

2
𝑥−

𝑛+2
2 (−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
𝑥−𝑛(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎)2 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

= (1 + 2𝛽)𝑥−𝑛∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
−

1

0

 

−(1 + 2𝛽)
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥−𝑛∫𝑑𝜎∫

𝜑′′[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
∗
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥−𝑛(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ] (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
𝑥−𝑛(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 

𝑢𝑦𝑦 =
2(1 − 𝑚)

2 −𝑚
(−𝑦)−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚−

𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

=
2(1 − 𝑚)

2 −𝑚
(−𝑦)−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)−𝑚(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 

Ифодаҳои ҳосилшударо дар муодилаи (1) гузошта ҳосил мекунем 

𝑥𝑛𝑢𝑥𝑥 − (−𝑦)
𝑚𝑢𝑦𝑦 + 𝑎𝑥

𝑛−1𝑢𝑥 + 𝑏(−𝑦)
𝑚−1𝑢𝑦 = 

= (1 + 2𝛽)∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
−

1

0

 

−(1 + 2𝛽)
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
∫𝑑𝜎∫

𝜑′′[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
∗
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 
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−
2(1 − 𝑚)

2 −𝑚
∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

+(1 + 2𝛽)
4𝑎

𝛾(2 − 𝑛)
∫𝑑𝜎∫

𝜑′′[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

− 

−
8𝑎

𝛾(2 − 𝑛)(2 − 𝑚)
∫𝑑𝜎∫

𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

− 

−
2𝑏

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

=
2 −𝑚 −𝑚 + 2𝑏 − 2 + 2𝑚 − 2𝑏

2 −𝑚
∗ 

∗ (−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−2(1 + 2𝛽)
2𝑛 − 2𝑛 + 4𝑎 − 4𝑎

2𝑎 − 𝑛
∫𝑑𝜎∫

𝜑′′[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

+ 

+
4

2 −𝑚
∗
2𝑛 − 2𝑛 + 4𝑎 − 4𝑎

2𝑎 − 𝑛
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝜑′′′[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 0. 

Теоремаи 3 исбот шуд. 

Масъалаи К. Талаб карда мешавад, ки ҳалли регулярии муодилаи (1) ҳангоми   𝑏 < 1 

, 𝑛 ≠2,  m≠2, −1 < β < 0, 𝛾 > 1 дар соҳаи  D− бо шартҳои аввалаи   

lim
y→−0

u(𝑥, y) = 𝖿(𝑥)       lim
y→−0

(−y)𝑏
∂u

∂y
= g(𝑥)     (К) 

ёфта шавад,ки дар инҷо 𝖿(𝑥) ва g(𝑥) –функсияи додашудаи бефосила дар интервали  0 < 𝑥 <
1   мебошанд. 

 Ҳалли масъалаи К. Барои ҳалли ин масъала аз теоремаи 3 истифода мебарем. Аз (4) 

бо назардошти шарти (К) ҳосил мекунем 

lim
y→−0

u(𝑥, y) = 𝖿(𝑥)        

∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝑥

2−𝑛
2 (1 − 2𝜎)] 𝑑𝜎

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾

1

0

=
1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)
𝖿(𝑥) 

Ишораи зеринро дохил карда ҳосил мекунем 

𝑥
2−𝑛
2 (1 − 2𝜎) = 𝜂 

1 − 2𝜎 =
𝜂

𝑥
2−𝑛
2

 

𝜎 =
1

2
(1 −

𝜂

𝑥
2−𝑛
2

) 

1 − 𝜎 = 1 −
1

2
(1 −

𝜂

𝑥
2−𝑛
2

) =
1

2
(1 +

𝜂

𝑥
2−𝑛
2

) 

1) 𝜎 = 0     𝜂1 = 𝑥
2−𝑛
2     2) 𝜎 = 1      𝜂2 = −𝑥

2−𝑛
2  
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𝑑𝜎 = −
𝑑𝜂

2𝑥
2−𝑛
2

 

− ∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

2𝑥
2−𝑛
2 [

1
4(
𝑥
2−𝑛
2 − 𝜂

𝑥
2−𝑛
2

)(
𝑥
2−𝑛
2 + 𝜂

𝑥
2−𝑛
2

)]

1−𝛾

−𝑥
2−𝑛
2

𝑥
2−𝑛
2

=
1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)
𝖿(𝑥). 

Ҳудудҳои интегралро иваз мекунем 

𝑥−
2−𝑛
2
+(2−𝑛)(1−𝛾)

22𝛾−1
∫

𝜑 [
2

2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[
1
4 (𝑥

2−𝑛
2 − 𝜂) (𝑥

2−𝑛
2 + 𝜂)]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

−𝑥
2−𝑛
2

= 

=
1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)
𝖿(𝑥) 

𝑥
(2−𝑛)(1−𝛾)− 

2−𝑛
2

22𝛾−1
∫

𝜑 [
2

2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

−𝑥
2−𝑛
2

=
1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)
𝖿(𝑥) 

∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

−𝑥
2−𝑛
2

=
22𝛾−1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)𝑥
(2−𝑛)(1−𝛾)− 

2−𝑛
2

𝖿(𝑥); 

Интегралро ба ду қисм ҷудо мекунем  

∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

0

−𝑥
2−𝑛
2

+ ∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

0

= 

=
22𝛾−1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)𝑥
(2−𝑛)(1−𝛾)− 

2−𝑛
2

𝖿(𝑥) 

Дар интеграли якуми баробарии охирин  𝜂 = −𝜂  гирифта ҳосил мекунем 

∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

0

+ ∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

0

= 

=
22𝛾−1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)𝑥
(2−𝑛)(1−𝛾)− 

2−𝑛
2

𝖿(𝑥) 

2 ∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

0

=
22𝛾−1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)𝑥
(2−𝑛)(1−𝛾)− 

2−𝑛
2

𝖿(𝑥) 

∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂] 𝑑𝜂

[(𝑥
2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

1−𝛾

𝑥
2−𝑛
2

0

=
22𝛾−2

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)𝑥
(2−𝑛)(1−𝛾)− 

2−𝑛
2

𝖿(𝑥) 

k=[γ]- қисми бутун, λ={γ}- қисми касрӣ  
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∫ 𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝜂] [(𝑥

2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

𝑘+λ−1

𝑑𝜂

𝑥
2−𝑛
2

0

=
22𝛾−1𝑥

2−𝑛
2
−(2−𝑛)(1−𝛾) 

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)
𝖿(𝑥) 

Аз баробарии охирон k- маротиба ҳосила мегирем 

(𝑘 + λ − 1)(2 − 𝑛)𝑥1−𝑛 ∫ 𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝜂] [(𝑥

2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

𝑘+λ−2

𝑑𝜂

𝑥
2−𝑛
2

0

= 

=
𝑑

𝑑𝑥
(

22𝛾−1𝑥
2−𝑛
2
−(2−𝑛)(1−𝛾) 

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)
𝖿(𝑥)) 

∫ 𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝜂] [(𝑥

2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

𝑘+λ−2

𝑑𝜂

𝑥
2−𝑛
2

0

= 

=
22𝛾−2

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)(2 − 𝑛)(𝑘 + λ − 1)
∗

𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
(𝑥

2−𝑛
2
−(2−𝑛)(1−𝛾) 𝖿(𝑥)) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

∫ 𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝜂] [(𝑥

2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

λ−1

𝑑𝜂

𝑥
2−𝑛
2

0

= 

=
22𝛾−2

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗ (
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

(𝑥
2−𝑛
2
−(2−𝑛)(1−𝛾) ∗ 𝖿(𝑥)) 

(
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

= (
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
(

𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
(𝑘 − маротиба))) 

∫ 𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝜂] [(𝑥

2−𝑛
2 )

2

− 𝜂2]

λ−1

𝑑𝜂

𝑥
2−𝑛
2

0

=      

=
22𝛾−2

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗ (
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

(𝑥
2−𝑛
2
−(2−𝑛)(1−𝛾) ∗ 𝖿(𝑥))                             (6) 

Дар баробарии (6) 𝑥 −ро ба 𝑠
2

2−𝑛  иваз намуда ҳарду тарафи баробариро ба 
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2−𝑠2)λ
  зарб 

намуда нисбат ба 𝑠 дар ҳудуди аз 0 то 𝑥 меинтегронем              

∫
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ
 

𝑥

0

∫
𝜑 [

2
2 − 𝑛 𝜂]  𝑑𝜂

(𝑠2 − 𝜂2)1−λ

𝑠

0

=                

=
22𝛾−2

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗ ∫(
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

[𝑠2𝛾−1 ∗ 𝘧 (𝑠
2

2−𝑛)]
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ
 

𝑥

0

   

Формулаи Дирихлейро истифода бурда тартиби интегрониро иваз мекунем 
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∫𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝜂]  𝑑𝜂

𝑥

0

∫
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ(𝑠2 − 𝜂2)1−λ
 

𝑥

𝜂

= 

=
22𝛾−2

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗ ∫(
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

[𝑠2𝛾−1 ∗ 𝘧 (𝑠
2

2−𝑛)]
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ
 

𝑥

0

 

𝒥 = ∫
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ(𝑠2 − 𝜂2)1−λ
 

𝑥

𝜂

= |

𝑠2 = 𝜂2 + 𝑡(𝑥2 − 𝜂2)

1)  𝑠 = 𝜂; 𝑡 = 0          2) 𝑠 = 𝑥; 𝑡 = 1 

2𝑠𝑑𝑠 = (𝑥2 − 𝜂2)𝑑𝑡

| = 

=
1

2
∫

(𝑥2 − 𝜂2)𝑑𝑡

(1 − 𝑡)λ(𝑥2 − 𝜂2)λ(𝑥2 − 𝜂2)1−λ𝑡1−λ
 

1

0

=
1

2
∫

(𝑥2 − 𝜂2)𝑑𝑡

(1 − 𝑡)λ𝑡1−λ(𝑥2 − 𝜂2)
 

1

0

= 

=
1

2
∫

𝑑𝑡

(1 − 𝑡)λ𝑡1−λ
 

1

0

=
1

2
𝐵(1 − λ; λ) 

1

2
𝐵(; λ1 − λ)∫𝜑 [

2

2 − 𝑛
𝜂]  𝑑𝜂

𝑥

0

= 

=
22𝛾−2

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗ ∫(
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

[𝑠2𝛾−1 ∗ 𝘧 (𝑠
2

2−𝑛)]
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ
 

𝑥

0

 

∫𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝜂]  𝑑𝜂

𝑥

0

= 

=
22𝛾−1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)𝐵(λ; 1 − λ)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗ ∫(
𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

[𝑠2𝛾−1 ∗ 𝘧 (𝑠
2

2−𝑛)]
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ
 

𝑥

0

 

Аз ҳарду тарафи баробарии охирон нисбат ба 𝑥 медифференсиронем: 

𝜑 [
2

2 − 𝑛
𝑥] = 

=
22𝛾−1

(1 + 2𝛽)𝐵(1 + 𝛽, 1 + 𝛽)𝐵(λ; 1 − λ)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗
𝑑

𝑑𝑥
∫(

𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

[𝑠2𝛾−1 ∗ 𝘧 (𝑠
2

2−𝑛)]
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ
 

𝑥

0

                      (7) 

 
Шарти дуюмро низ истифода мекунем, яъне 

 (1 − 𝑏)B(1 − β, 1 − β)∫
𝜓 [

2
2 − 𝑛 𝑥

2−𝑛
2 (1 − 2𝜎)] 𝑑𝜎

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾

1

0

= g(𝑥) 

Аз ин баробари 𝜓 ҳам ба монанди боло ёфта мешавад. 

𝜓 [
2

2 − 𝑛
𝑥] = 
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=
22𝛾−1

(1 − 𝑏)𝐵(1 − 𝛽, 1 − 𝛽)𝐵(λ; 1 − λ)(2 − 𝑛)𝑘[(𝑘 + λ − 1)(𝑘 + λ − 2)…  λ]
∗ 

∗
𝑑

𝑑𝑥
∫(

𝑑

𝑥1−𝑛𝑑𝑥
)
𝑘

[𝑠2𝛾−1 ∗ g (𝑠
2

2−𝑛)]
𝑠𝑑𝑠

(𝑥2 − 𝑠2)λ
 

𝑥

0

                         (8) 

Теоремаи 4. Бигзор f𝜖𝐶3+𝑘  ва g𝜖𝐶1+𝑘  бошанд. Онгоҳ ҳаллли масъалаи К дар соҳаи  

D−  ҳангоми 𝑛 ≠2, m≠2, 𝛾>1, −1 < 𝛽 < 0, 𝑏 < 1    будан бо формулаи (4) муайян карда 

мешавад, ки функсияҳои ихтиёрии 𝜑 ва 𝜓 мувофиқан аз формулаҳои (7) ва (8) ёфта  

мешаванд.  
Мисол. Барои санҷиш ба ҷойи функсияи φ[ʓ] дар баробарии (4) ифодаи                 𝑐𝑜𝑠[ʓ] –ро 

мегузорем ва месанҷем:  

𝑢(𝑥, 𝑦) = (1 + 2𝛽)𝑥−
𝑛
2∫𝑑𝜎

1

0

∫
cos[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
+

1

0

 

+
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 𝑥−

𝑛
2∫𝑑𝜎

1

0

∫
sin[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

;  

Ҳосилаҳои хусусиро нисбат ба 𝑥 ва 𝑦  ҳисоб мекунем 

𝑢𝑥 = −(1 + 2𝛽)𝑥
−
𝑛
2∫𝑑𝜎

1

0

∫
sin[ʓ] (1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
+

1

0

 

+
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 𝑥−

𝑛
2∫𝑑𝜎

1

0

∫
cos[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

                (9) 

Ҷамъшавандаи якум ва дуюми баробарии (9)-ро  нисбат 𝜎 бо  ҳиссаҳо меинтегронем: 

ℐ1̃ = ∫𝑑𝜎∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜎)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

= 

=
4

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥
2−𝑛
2 ∫𝑑𝜎∫

𝑐𝑜𝑠[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
 

1

0

1

0

, 

ℐ2̃ = ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

= −
4

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥
2−𝑛
2 ∫𝑑𝜎∫

𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
.

1

0

1

0

 

Қиматҳои ℐ1̃ ва ℐ2̃-ро дар (5) гузошта меёбем 

𝑢𝑥 = −
4(1 + 2𝛽)

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥1−𝑛∫𝑑𝜎∫

𝑐𝑜𝑠[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

− 

−
8

𝛾(2 − 𝑛)(2 − 𝑚)
𝑥1−𝑛∫𝑑𝜎∫

𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

 

Акнун ҳосилаи хусусиро нисбат ба 𝑦 ҳисоб мекунем: 

𝑢𝑦 = −2(1 + 𝛽)(−𝑦)− 
𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ] (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2

− 
𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ](1 − 2𝜏)2 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 
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Айнан ба монанди боло ҷамъшавандаи якуми 𝑢𝑦-ро нисбат ба 𝜏 бо ҳиссаҳо интегронида 

ҳосил 

𝒥1 = ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ] (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

= −
4

(1 + 𝛽)(2 − 𝑚)
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽−1

1

0

  (∗∗) 

Дар ҳосилаи 𝑢𝑦 мегузорем 

𝑢𝑦 =
8

(2 − 𝑚)
(−𝑦)1− 𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽−1

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

+ 

−
8

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽−1

1

0

= 

=
2

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 

𝑢𝑦 =
2

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуро ҳисоб мекунем 

𝑢𝑥𝑥 = (1 + 2𝛽)
𝑛

2
𝑥−

𝑛+2
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜎)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
−

1

0

 

−(1 + 2𝛽)𝑥−𝑛∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ] (1 − 2𝜎)2 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
−

1

0

 

−
2

2 −𝑚
∗
𝑛

2
𝑥−

𝑛+2
2 (−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
𝑥−𝑛(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏)(1 − 2𝜎)2 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

= −(1 + 2𝛽)𝑥−𝑛∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
+

1

0

 

+(1 + 2𝛽)
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥−𝑛∫𝑑𝜎∫

𝑐𝑜𝑠[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
∗
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
𝑥−𝑛(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ] (1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
𝑥−𝑛(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 
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𝑢𝑦𝑦 = −
2(1 − 𝑚)

2 −𝑚
(−𝑦)−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚−

𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

= −
2(1 − 𝑚)

2 − 𝑚
(−𝑦)−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)−𝑚(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

; 

Ифодаҳои ҳосилшударо дар муодилаи (1) гузошта ҳосил мекунем 

𝑥𝑛𝑢𝑥𝑥 − (−𝑦)
𝑚𝑢𝑦𝑦 + 𝑎𝑥

𝑛−1𝑢𝑥 + 𝑏(−𝑦)
𝑚−1𝑢𝑦 = 

= −(1 + 2𝛽)∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽
+

1

0

 

+(1 + 2𝛽)
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
∫𝑑𝜎∫

𝑐𝑜𝑠[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
∗
2𝑛 + 4𝛾(2 − 𝑛)

𝛾(2 − 𝑛)
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

+ 

+
2(1 − 𝑚)

2 −𝑚
∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

+ 

+
2

2 −𝑚
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

− 

−(1 + 2𝛽)
4𝑎

𝛾(2 − 𝑛)
∫𝑑𝜎∫

𝑐𝑜𝑠[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

− 

−
8𝑎

𝛾(2 − 𝑛)(2 − 𝑚)
∫𝑑𝜎∫

𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏)𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

+ 

+
2𝑏

2 −𝑚
(−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 

= −
2 −𝑚 −𝑚 + 2𝑏 − 2 + 2𝑚 − 2𝑏

2 −𝑚
∗ 

∗ (−𝑦)1−𝑚∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑐𝑜𝑠[ʓ] 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]1−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

+ 

+2(1 + 2𝛽)
2𝑛 − 2𝑛 + 4𝑎 − 4𝑎

2𝑎 − 𝑛
∫𝑑𝜎∫

𝑐𝑜𝑠[ʓ]𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

1

0

+ 
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+
4

2 −𝑚
∗
2𝑛 − 2𝑛 + 4𝑎 − 4𝑎

2а − 𝑛
(−𝑦)

2−𝑚
2 ∫𝑑𝜎

1

0

∫
𝑠𝑖𝑛[ʓ](1 − 2𝜏) 𝑑𝜏

[𝜎(1 − 𝜎)]−𝛾[𝜏(1 − 𝜏)]−𝛽

1

0

= 0. 

 Барои гузориши масъала ва муҳокимаи натиҷаҳои ҳосилшуда ба устодамон д.и.ф.м., 

профессор Сатторов А.С. изҳори миннатдорї менамоем. 
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ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИ ВА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ НАМУДИ КОШӢ БАРОИ ЯКЕ АЗ МУОДИЛАҲОИ 

ДИФФЕРЕНСИАЛИ БО ДУ ХАТҲОИ  ТАНАЗЗУЛЁБАНДАИ ҶИНСИ ДУ   

Дар мақола барои муодилаҳои  xnuxx -(-y)muyy+axn-1ux +b(-y)m-1uy =0, ки дар инҷо a,b,n,m,-ададҳои доимӣ 

мебошанд, дар ҳамвори тасвири интегралии ҳал бо ёрии функсияҳои ихтиёрии яктағйирёбанда ёфта мешавад. 

Пас аз ин тасвирҳои интегралии ёфташуда барои ҳалли масъалаи намуди Кошӣ дар қисми гиперболии соҳаи 

D татбиқ карда мешаванд. Масъалаи  намуди Кошӣ бо усули тасвири интегралӣ дар соҳаи характеристикӣ 

ҳал карда мешавад. Ҳалли масъала ба намуди ошкор муайян карда мешавад. Ҳангоми ёфтани тасвири 

интегралии ҳалли муодилаҳои дифференсиалии таназзулёбандаи ҷинси ду (1) коэффитсиентҳои ҳосилаҳои 

тартиби поён таъсири худро мерасонанд. Вобаста аз ин тасвири интегралии ҳалли муодилаи (1) аз як ё ду 

функсияҳои ихтиёриро дар бар мегиранд. 

Калидвожаҳо: Тасвири интеграли, масъалаи намуди Коши, таназзулёбанда, ҷинси ду, функсияҳои 

ихтиёрӣ, қисми гиперболикӣ. 
 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫЕ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИИ С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ ВЫРОЖДЕНИЯ ВТОРОГО РОДА 

В данном статье для уравнения  xnuxx -(-y)muyy+axn-1ux +b(-y)m-1uy =0, где  a,b,n,m-постояные  числа, 
найдены интегральные представления решении через произвольные функции одного аргумента. Затем 
найдены интегральные представления пременяются для решение Задач типов Коши в гиперболической части 
области. Задач типов Коши решаются методом  интегральных предстовлений в характерической области. 
Решения Задач типов Коши найдены в явном виде. При нахождении интегрального представления решения 
вырождающихся  дифференциальных уравнений второго рода (1)  коэффициенты уравнений  при младших 
призводных имеют болшое  влияние.  В зависимости от этого интегральное представление решения уравнение 
(1)  состоит из одной или двух произвольных функций. Об этом Академик М.В.   

Ключевые слова: интегральние представления, Задача типов Коши, вырождающихся, второго рода, 
произвольные функции, гиперболическая часть . 

 
INTEGRAL PRESENTS AND SOLUTION OF THE KOSHI TYPE PROBLEM FOR ONE OF THE 

DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TWO LINES OF DEGENERATION SECOND KIND. 
In this article is for the equation xnuxx -(-y)muyy+axn-1ux +b(-y)m-1uy =0, where a,b,n,m-constant numbers, the 

integral representation of the solution are found through arbitrary functions of one argument. Then the integral 
representations are preserved for the resolve task of the Koshi types in the hyperbolic part of the region. The problems 
of the Koshi type are solved by the method of integral predictions in the characteristic region. The tasks of the types 
of types are found in explicit form. When the integral representation of the decision of the degenerate differential 
equation of the second kind (1) the coefficients of equations at the junior plants have a bother effect. Depending on, 
the integral representation of the solution of equation (1)  consists of one or two arbitrary functions. This is 
academician M.V. Keldysh noted in its scientific article 1951. It is approved that the solution of boundary value 
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problems for the degenerate differential equations of the second order is insensive depends on two coefficients of works 
of the low-order equations and is very relevant. 

Keywords: integral representation, the task of types of Koshi, forging, the second kind, arbitrary functions, 
hyperbolic part. 
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СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИТОВ КВАРЦА 
 

Шерова З. 
Таджикский национальный университет  

 
Кристаллический кварц Si O2 (кремназен) - безводная двуокись кремния - самое 

распространенное на земле соединение. Редко встречающееся в природе» прозрачные кристаллы 

кварца - ценное техническое сырье» широко используемое в технике. В кварце сочетаются 

высокая механическая прочность, химическая стойкость и диэлектрические свойства с ярко 

выраженными пьезоэлектрическими свойствами, что позволяет конструировать 

пьезоэлектрические устройства с высокой стабильностью характеристик [1]. В природе 

существуют четыре разновидности кварца в зависимости от температуры его образования. 

Приставкой греческих букв α и β в СССР принято обозначать кристаллы кварца, образовавшиеся 

при температуре от 573 до 8300С (α-кварца) и при температуре до  573°С (β-кварц). Две еще более 

высокотемпературные модификации кварца представляют собой тридимит, образовавшийся при 

температуре от 880 до 

14700С, и кристабылит, образовавшийся при температуре от 1470 до 

I7I00C, выше 17100С любой вид кварца переходит в жидкое состояние. 

Главное значение в технике имеет β-кварца, обладающий пьезоэффектом. 

При нагревании выше в результате полиморфного превращения β-кварц переходит в 

α-кварц, который не обладает свойством пьезоэффекта, так как α-кварц имеет совершенно другие 

электрические свойства, отличные от свойств β-кварца. При этой температуре происходят резкие 

изменения электрической проводимости кварца, его диэлектрических постоянных, 

коэффициента преломления, коэффициента линейного и объемного теплового расширения. 

Поэтому в процессе производства, когда кварцевые резонаторы проходят различные стадии 

технологической обработки при высоких температурах, следует остерегаться превышения этой 

температуры. Чаще всего встречается β-кварц следующих цветов: бесцветный горный хрусталь, 

дымчатый - раухтопаз, черный - морион, золотисто-желтый цитрин, сиреневый – аметист. 

Нагревание кристалла кварца до температуры З500С приводит к обесцвечиванию его за счет 

обесцвечивания примесей, кристалл приобретает прозрачность. Кристалл кварца является 

анизотропным веществом. Ось или оптическая ось является осью симметрии третьего порядка. 

Это означает, что свойство кристалла, намеренные по одному из выбранных направлений, 

повторяются при повороте на 1200 относительно оси. Удельное электрическое сопротивление 

кварца быстро падает с увеличением температуры. Диэлектрическая постоянная кварца ε мало 

зависит от внешних условий. При изменении температуры от 0 до 1000С можно считать 

диэлектрическую проницаемость постоянной. Она не зависит от напряженности поля вплоть до 

2000 в/см. Кварц химически устойчив, он не растворяется в кислотах, за исключением 

плавиковой кислоты. Наиболее ценным свойством кварца для радиотехники является его 

упругость, амплитуда упругих колебаний кварца соответствует значению переменного 

напряжения, возникающего в кристалле. Наиболее часто встречающимися дефектами кристаллов 
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кварца [2] являются различные включения инородных тел, трещины, пузырьки газа или 

жидкости, фантомы, свили «голубые лучи», двойники. 

Фантомы (призраки) нарушают структуру кристалла кварца, образование их в кристаллах 

кварца объясняется перерывом в росте, обусловленным стихийными причинами в процессе 

кристаллизации. 

Вокруг уже образовавшегося кристалла кварца после перерыва продолжается дальнейший 

процесс кристаллизации на засоренных гранях. Свили - слоистые образования, которые 

появляются вследствие изменения 

условий кристаллизации в процессе роста «Голубые лучи» - это включения в кристалле кварца 

рушила-двуокиси титана. Титан кристаллизуется в виде длинных игл, поглощающих все цвета 

спектра, кроме голубого, откуда и происходит это название. В кристалле они встречаются 

попарно и расположены под углом 450 друг к другу. 

Часто встречающимся дефектом в кристалле кварца и пластинах 

являются двойники, как естественно образовавшиеся, так и получившиеся в процессе 

производства вследствие случайного нагрева на каком-либо этапе до температуры выше 5730С. 

В природе двойники представляют собой сросшиеся кристаллы два или больше. В кристаллах 

кварца, с двойниками кристаллографические оси расположены различно в связи с разным 

структурным расположением атомов в кристаллической решетке. Двойники имеются почти в 

любом кристалле кварца, захватывая большую или меньшую его область. Области кристаллов 

кварца, содержащие двойники, не могут быть использованы для распиловки на срезы для 

пьезоэлементов. 

Различают двойники: от срастания кристаллов кварца, электрические (или дофинейские), 

оптические (или бразильские). 

При электрическом двойниковании сросшаяся часть правого или 

левого кристалла кварца повернута на 1800 относительно другой его 

части. Граница спаянности очень четко выявляется. 

Для получения пьезоэлементов, используемых в радиотехнике, 

пригодны кристаллы горного хрусталя, раухтопаза мориона, а также 

обломки кристаллов. В них должны отсутствовать трещины, инородные 

включения, двойники. Однако бездефектная область кристалла кварца 

(монообласть) обычно весьма невелика. 

В природе редко встречаются кристаллы кварца без дефектов. 

При разделке кварцевого сырья проходится сталкиваться с различными дефектами. Эти дефекты 

чаще всего располагаются по всему кристаллу кварца, иногда они сосредоточены в какой-либо 

его части. 

После длительного травления до (1ч) кристалла с электрическим двойником в плавиковой 

кислоте (HF), так как при этом одна 

часть его кажется матовой, а другая - зеркальной. Так легко выявляется область электрического 

двойникования. На границе сращения 

элементов кристалла кварца с электрическим двойником заряд, образуемый при пьезоэффекте, 

меняется на противоположный. 

При оптическом двойниковании часть элементов правого кристалла кварца сращена с 

частью элементов левого кристалла. И здесь граница сращения хорошо видна после травления 

кристаллов в плавиковой кислоте. Большинство кристаллов кварца являются оптическими 

двойниками, т.е. обладают как правило, так и левовращающимися областями. 

Границы сращения электрических двойников имеют неправильную форму. 

Оптические двойники образуют фигуры с прямыми границами. Кристалл 

кварца обладает одинаковыми упругими свойствами во всех точках, но 

обе части пластины с такими дефектами будут стремиться и сокращаться в противоположных 

фазах. Двойники и другие дефекты можно наблюдать, направляя пучок света на кристалл кварца, 

предварительно помещенный в сосуд, я иммерсионной жидкостью, показатель преломления 

которой такой же, как у кварца. Крупные кристаллы природного кварца имеют значительные 

участки с двойниками, причем чаще встречаются дофинейские двойники. Академик А.В. 
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Щубников искусственно получил дофинейские двойники, подвергнув кристаллы кварца с 

дофинейскими двойниками непригодны как кварцевое сырье, практическое значение имеет 

процесс превращения двойниковой области в монокристаллическую. Он заключается в 

нагревании области кварца с двойниками до температуры, превышающей точку полиаморфного 

превращения низкотемпературной модификации β -кварца в высокотемпературную, α - кварца 

(+5730С), с многократным переходом через эту точку в ту и другую сторону и последующим 

охлаждением. До последнего времени все промышленные кристаллы кварца добываются из 

естественных месторождений, хотя кварц и является самым распространенным минералом на 

земле, тем не менее кристаллы больших размеров, обладающие необходимыми качествами, 

добывались в недостаточном количестве. Длительное время ученые всех стран работали над 

проблемой выращивания искусственных кристаллов кварца. Эти усилия увенчались успехом. 

Сейчас [1] искусственные кристаллы кварца можно выращивать в виде монокристаллов 

различной ориентации и заданных размеров. Это позволяет уменьшить расход кварцевого сырья 

и сократить технологический цикл производства пьезокварцевых резонаторов. Искусственные 

кристаллы кварца значительно дешевле природных. Существующие способы выращивания 

кристаллов кварца основаны 

на гидротермических процессах. Различны лишь применяемые растворители, температурный 

режим и используемые для затравки срезы кристалла. Так как кварц при обычных условиях почти 

совсем не растворяется в солях и щелочах, необходимо применять высокие температуры и 

давление для получения удовлетворительной растворимости. Только при соблюдении этих 

условий возможно выращивание искусственных кристаллов кварца из раствора. Эти условия, 

очевидно весьма сходны с теми условиями, при которых образовался природный кварц. 

Отметим, что кварц легко растворяется в щелочном растворе углекислого натрия при 

температуре около 4000С и при давлении 80-120 МПа. Для возбуждения колебаний к 

пьезоэлементу подводится через 

электроды переменное напряжение. Пьезоэлемент, обладающий обратным пьезоэффектом, 

начинает колебаться синхронно с приложенным напряжением. Амплитуда колебания 

пьезоэлемента максимальна на резонансной частоте, определяемой его геометрическими 

размерами. Во время колебаний пьезоэлемента его форда изменяется относительно линии или 

плоскости, проходящих через геометрический центр пьезоэлемента, причем, эта линия или 

плоскость не испытывает деформации. На ней располагаются узловые точки колебательных 

волн, такие точки, которые в процессе колебания пьезоэлемента остаются неподвижными. Для 

уменьшения потерь на трение пьезоэлемент крепится в держателе кварцевого резонатора 

ребрами электродов или струнами, припаянными к его металлическим обкладкам в узловых 

точках колебаний. Крепление в других точках вносит значительное затухание в колебание 

пьезоэлемента. Различным видам колебаний соответствует своё особое расположение узловых 

точек [3-4]. 

Для возбуждения этих колебаний к бруску подводятся четыре 

электрода» расположенные на четырех гранях в одной плоскости. Вид колебаний определяется 

срезом пьезоэлемента, числом и расположением электродов. Например, колебания изгиба но 

грани, как и продольные колебания, могут быть возбуждены в пьезоэлементах одного и того же 

среза если особым образом расположить на них электроды. Припайка струн к электродам 

производится в четырех узловых точкам на расстоянии 0,224 от конца пьезоэлемента. 

Каждому срезу пьезоэлементов соответствует определенный основной вид колебаний. К 

основным колебаниям пьезоэлемента часто 

присоединяются и другие нежелательные виды колебаний. Вырезая определенным образом, 

ориентированные относительно 

кристаллографических осей пьезоэлементы, можно получить описанные выше виды колебаний, 

при которых параметры пьезоэлементов будут наилучшим образом соответствовать 

требованиям. Для различных диапазонов частот используются пьезоэлементы различных срезов. 

Выбор среза для получения кварцевого резонатора с нужной частотой колебания, чрезвычайно 

важный этап в технологическом процессе, так как от него зависит не только ряд параметров 

пьезоэлемента, но и его размеры. Умело выбирая срезы пьезоэлементов (их количество 
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исчисляется многими десятками), можно охватить весь диапазон необходимых на практике 

частот от сотен  до 100МГц и выше. Как правило, для получения частот выше 25МГц 

используются высшие гармонические частоты механических колебаний пьезоэлементов. 

Пределом для изготовления высокочастотных пьезоэлементов, работающих на основной 

частоте, является их механическая прочность, так как толщина высокочастотных пьезоэлементов 

составляет всего несколько десятков микрометров, и обработка таких пьезоэлементов 

представляют большие трудности. 
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ХУСУСИЯТҲОИ КРИСТАЛЛИТҲОИ КВАРЦӢ 

Ин падидаи поляризатсияи электрӣ, ки дар натиҷаи деформатсияи механикӣ дар самтҳои муайян ба 

вуҷуд омадааст, эффекти мустақими пьезоэлектрикӣ номида мешавад. Мавҷудияти эффекти пьезоэлектрикӣ 

инчунин дар кристаллҳои дигар намудҳо, ба монанди турмалин, намаки Рошел, ёфт шудааст. Пайдо шудани 

таъсири пьезоэлектрикиро дар гурӯҳи кристаллҳои дорои намуди махсуси сохти кристаллӣ бо деформатсияи 

ТС-и торчаи кристаллӣ дар зери таъсири майдони электрӣ ё қувваҳои механикӣ ва дар натиҷа, шиддатҳои ба 

вуҷуд омада шарҳ додан мумкин аст мувозинати дохилиро дар кристалл вайрон мекунанд. Сабаб дар он аст, 

ки торҳои кристаллӣ системаҳои ғайри статикӣ мебошанд, зеро ҳолати онҳо дар зери таъсири омилҳои 

гуногун метавонад тағйир ёбад. 

Калидвожањо: эффектҳои пьезоэлектрикӣ, кварц, торҳои булӯрӣ, лаппишњо 
 

СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИТОВ КВАРЦА 
Это явление электрической поляризации, вызываемое механической деформацией в определенных 

направлениях, получило название прямого пьезоэлектрического эффекта. Было обнаружено существование 
пьезозффекта и в кристаллах других видов, как например, турмалин, сегнетова соль. Возникновение 
пьезоэлектрического эффекта в группе кристаллов, имеющих особого вида кристаллическую структуру, 
мокко объяснить деформацией тс кристаллической решетки под действием электрического поля или 
механических сил, а результате чего возникающие напряжения нарушают внутреннее равновесие в кристалле. 
Это обусловлено тем, что кристаллические решетки - нестатические системы, так как их состояние может 
изменяться под воздействием различных факторов. 

Ключевые слова: пьезозффект, кварц, кристаллический решеток, колебания 
 

РROPERTIES OF QUARTZ CRYSTALLITES 
This phenomenon of electrical polarization, caused by mechanical deformation in certain directions, is called 

the direct piezoelectric effect. The existence of the piezoelectric effect was also found in crystals of other types, such as 
tourmaline, Rochelle salt. The emergence of the piezoelectric effect in a group of crystals with a special kind of crystal 
structure can be explained by the deformation of the TC of the crystal lattice under the action of an electric field or 
mechanical forces, and as a result, the resulting stresses violate the internal equilibrium in the crystal. This is due to 
the fact that crystal lattices are non-static systems, since their state can change under the influence of various factors. 

Keywords:  piezoelectric effect, quartz, crystal lattice, vibration 
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ИСТИФОДАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БАРОИ ИФОДАИ 
РАВАНДЊОИ ГЕМОДИНАМИКЇ ДАР СИСТЕМАИ  ДИЛУ РАГЊО 

 

Шукурї Њизбуллоњ, Мухторов С.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Модели системаи дилу рагҳои пешниҳодкардаи О.Франкро дида мебароем. Он имкон 

медиҳад, ки байни фишор ва суръати ҳаҷми гардиши хун дар рагҳои калон бо назардошти 
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чандирии онҳо робита барқарор карда шавад. Модел тағирёбии вақти параметрҳои 

гемодинамикии раги калонро дар давраи гардиши дил ҳисоб мекунад [4]. 
Мувофиќи назарияи модели Фрэнк: 

1. Ҳама рагҳои калон ба як маќом (анбор) бо деворҳои эластикӣ муттаҳид карда 

мешаванд, ки ҳаҷмашон ба фишор мутаносиб аст. Ин маќом хеле чандир аст. 

Муқовимати гидравликии анбор сарфи назар карда мешавад. 

2. Системаи микро-рагҳо ҳамчун найчаи сахт муаррифӣ шудааст. Муқовимати 

гидравликии найчаи сахт баланд аст, чандирии рагҳои хурд бошад, сарфи назар 
карда мешавад.  

3. Эластикӣ ва муқовимат барои ҳар як гурӯҳи рагҳо дар вақт ва фазо доимӣ 
мебошанд.  

4. "Механизми беруна" барои бастан ва кушодани халтаи аорта мавҷуд аст, ки онро 

фаъолияти пурқуввати дил муайян мекунад.  

Дар расми 1,  дар шакли наќшавї  маълумотњоии таҷрибавӣ оид ба тағйирёбии фишор 

P дар ковокии шикамчаи чап ва дар аорта, инчунин суръати ҳаҷми ҷараёни хун Qc аз дил 

ба аорта оварда шудааст. Дида мешавад, ки P ва Qc дар вақт ғайрихаттӣ тағйир меёбанд. 

Хатҳои каљи F  ба коҳиши аввал мувофиқат мекунанд, R - такрори раванд,  нуқтаҳои 1 ва 1 

' ба лаҳзаҳои кушодани халтаи аорта, нуқтаи 3 - ба бастани он, нуқтаи 2 - ба лаҳзаи вақт, ки 

суръати ҳаҷми Qc ба арзиши максималии худ мерасад, мувофиќ меоянд.  
 

Расми 1. Тағйирёбии параметрҳои гемодинамикӣ ҳангоми кашишхӯрии дил 
Figure 1. Changes in hemodynamic parameters during cardiac arrest 

 
 

Дар расми 1,  
а – фишори хун дар аорта (хати тире) ва фишор дар меъдачаи чапи дил (хати ѓафс) 

мебошанд. 
б -  суръати њаљми дохилшавии хун Qc ба аорта; 

Акнун  ду марҳилаи гардиши хунро дар системаи "меъдачаи чапи дил - рагҳои калон - 

рагҳои хурд" дида мебароем (Расми 2). 
 

Расми 2. Таѓйирёбии параметрњои љараёни хун вобаста ба марњилањо 
Figure 2. Changes in blood flow parameters depending on the stages 
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Марҳилаи 1 - фазаи гардиши хун дар дил аз лаҳзаи кушодани њалқаи аорта то баста 

шуданаш. Ҳангоми ҷараёни хун дар дил деворҳои рагҳои калон аз сабаби чандирӣ дароз 

мешаванд, як қисми хун дар рагҳои калон захира карда мешавад ва қисмате ба рагҳои хурд 
мегузарад (Расми 7, а).  

Марњилаи 2 - марҳилаи берун кардани хун аз рагҳои калон ба рагҳои хурд пас аз баста 

шудани халтаи аорта. Дар ин марҳила, деворҳои рагҳои калон, аз сабаби чандирӣ, ба ҳолати 

аввала бармегарданд ва хунро ба микровесселҳо тела медиҳанд. Дар ин вақт, хун аз атриуми 
чап ба меъдачаи чап ворид мешавад. 

Модели математикии онро месозем. Суръати тағирёбии ҳаҷми хунанбор  dV / dt  ба 

фарқи байни суръати воридшавии хун аз дохили Qc ва берун шудан ба системаи микро-

рагҳои Q баробар аст: 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑄𝑐(𝑡) − 𝑄(𝑡)   (1) 

 

дар ин љо, Qc (t) - суръати ҷараёни миқдори хун дар дил,  

Q (t) - суръати миқдори хун дар аввали рагҳои хурд,  

dV - тағйирёбии ҳаҷми рагҳои калон. 

Фарз мекунем, ки тағйирёбии ҳаҷми хунанбор ба таври хаттӣ аз тағирёбии фишори 
хун дар он dP вобаста аст:  

dV = CdP, (2) 

дар ин љо,  C чандир аст,  коэффисиенти мутаносибии байни фишор ва ҳаҷм, C ~ 1 / E. 

Дар пайгирї аз қонуни Поизей барои ҷараёни хун тавассути найчаи сахт гузаранда  
мо чунин баробариро соњиб мешавем:   

𝑄 =
𝑃 − 𝑃𝑒𝑙𝑙
𝑊

     (3) 

ки дар ин љо,  P фишор дар рагҳои калон (аз ҷумла дар даромадгоҳњо  ба рагњои хурд), РКОН 

- фишор ҳангоми баромад аз найчаи сахт, W- муқовимати гидравликии рагњои хурд 
мебошанд. 

Дар ҳама муодилаҳо Р маънои фишори барзиёдро ифода мекунад (фарқи байни 

фишори воқеӣ ва фишори атмосфера). 

Системаи муодилаҳои (1) - (3) -ро нисбат ба  P(t), Q(t) ё V(t) ҳал кардан мумкин аст. 

Њоло системаро нисбат ба P (t)  ҳал мекунем. Бо назардошти (1) - (3) муодилаи зеринро ба 
даст меорем:  

𝑑𝑃

𝑑𝑡
+

𝑃

𝑊𝐶
=
𝑄𝑐

𝐶
+
𝑃𝑒𝑙𝑙
𝑊𝐶

      (4) 

Ин муодилаи дифференсиалии ѓайриякљинсаи хатист, ки ҳалли он дар  шакли функсияи Qc 

(t) муайян карда мешавад. Аз назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ маълум аст, ки барои 
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функсияи дилхоњи Qc (t) ҳалли ин муодила дар намуди интеграли умумӣ љустуљў карда 
мешавад: 

𝑃(𝑡) = 𝑒−
𝑡
𝑊𝐶 [

1

𝐶
 ∫ (𝑄𝑐 +

𝑃𝑒𝑙𝑙
𝑊
) ∗ 𝑒−

𝑡
𝑊𝐶𝑑𝑡 + 𝐾],       (5) 

ки дар ин љо,  доимии  К аз шарти аввала пайдо мешавад. 
Дар расми 1 графики функсияи P(t) тасвир гаштааст, ки он дар асоси њисоби фишор 

бо истифодаи формулаи (5) барои апроксиматсияи Qc (t) дар шакли парабола сохта 
шудааст. 

𝑄𝑐(𝑡) = −𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡     (6) 

𝑎 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑡0
2 ,      𝑏 =

2𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑡0

     

дар ин љо,  Q max ќимати максималии гардиши хун  аз дил аст, вақти t0 ба нисфи давомнокии 
фазаи аввал баробар аст:  

𝑡0 =
𝑡1
2

 

Модели пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки P(t) барои дилхоњ апроксиматсияи  функсияи 

Qc(t)  ҳисоб карда шавад. 

Дар расми 3 натиҷаи моделиронӣ барои арзишҳои параметрҳои зерин нишон дода 
шудааст: 

 Qmax = 500 мл/с,  
W = 1 мм рт. ст./мл,   
С = 1,2 мл/мм рт.ст.,   
t1=0,24 с, t2 = 0,56 с,  
P(t = 0) = Рд = 80 мм ст.симоб,   
Ркон = 0.  
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Расми 3. Тағирёбии қиматҳои гемодинамикӣ 
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ИСТИФОДАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БАРОИ ИФОДАИ РАВАНДЊОИ 
ГЕМОДИНАМИКЇ ДАР СИСТЕМАИ  ДИЛУ РАГЊО 

Модели системаи дилу рагҳои пешниҳодкардаи О.Франкро дида мебароем. Он имкон медиҳад, ки 

байни фишор ва суръати ҳаҷми гардиши хун дар рагҳои калон бо назардошти чандирии онҳо робита 

барқарор карда шавад. Модел тағирёбии вақти параметрҳои гемодинамикии раги калонро дар давраи 

гардиши дил ҳисоб мекунад.  Модели математикии онро месозем. Суръати тағирёбии ҳаҷми хунанбор  dV / dt  

ба фарқи байни суръати воридшавии хун аз дохили Qc ва берун шудан ба системаи микро-рагҳои Q баробар 

аст. Дар  пайгирї аз қонуни Поизей барои ҷараёни хун тавассути найчаи сахт гузаранда  мо баробарињои 

мушахасро соњиб мешавем. Модели пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки P(t) барои дилхоњ апроксиматсияи  

функсияи Qc(t)  ҳисоб карда шавад. 
Калидвожањо: модел, система, дил, рагњо, фишор, суръати гардиши хун, суръати њаљм, воридшавии хун, 

ќонуни Поизей, љараёни хун, апроксиматсия, функсия, натиљањои компютерї, графикњо.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ 
Рассмотрим модель сердечно-сосудистой системы, предложенную О. Франком. Это позволяет 

установить связь между давлением и скоростью кровотока в крупных артериях с учетом их эластичности. 
Модель рассчитывает изменение во времени гемодинамических параметров большой артерии в течение цикла 
кровообращения. Построим его математическую модель. Скорость изменения объема крови dV / dt равна 
разнице между скоростью, с которой кровь входит в Qc и выходит из Q-микроциркуляторной системы. Следуя 
закону Поэзии для потока крови по жесткой трубке, мы получаем конкретные уравнения. Предлагаемая 
модель позволяет рассчитать P (t) для любого приближения функции Qc (t). 

Ключевые слова: модель, система, сердце, артерии, давление, скорость кровотока, объемная скорость, 
кровоток, закон Пуаза, кровоток, аппроксимация, функция, компьютерные результаты, графики. 

 
APPLICATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TO EXPRESS HEMODYNAMIC PROCESSES 

IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

We consider the model of the cardiovascular system proposed by O. Frank. This allows us to establish a 
relationship between pressure and blood flow velocity in large arteries, taking into account their elasticity. The model 
calculates the change in time of the hemodynamic parameters of a large artery during the cycle of blood circulation. 
Let's construct its mathematical model. The rate of change in blood volume dV / dt is equal to the difference between 
the rate at which blood enters Qc and leaves the Q-microcirculatory system. Following the Law of Poetry for the flow 
of blood through a rigid tube, we obtain specific equations. The proposed model allows calculating P (t) for any 
approximation of the function Qc (t). 

Keywords: model, system, heart, arteries, pressure, blood flow velocity, volumetric velocity, blood flow, Poise's 
law, blood flow, approximation, function, computer results, graphs. 
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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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