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ТАЪРИХ ВА ҲУҚУҚ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ. ПОДДЕРЖАНИЕ И СОЗДАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО ИМИДЖА» 

 

Раджабов Д. А. 

Национальная Академия Наук Республики Таджикистан 

 

Выявление экологического облика страны, ее экологического синдрома имеет не только 

научное, познавательное значение [1,c.2-5]. Это не только интересно, но и очень важно для 

практики. Негативный экологический имидж страны отражается на ее инвестиционной и 

рекреационной привлекательности [2,c.3-9], иными словами, экологический образ 

Таджикистана превращается в важную внешнеэкономическую категорию, влияющую и на 

развитие страны, и на ее позиции в международных отношениях. В современном мире 

экологические показатели отдельных стран характеризуются очень высокой изменчивостью. 

Предварительная гипотеза, отражающая распространенное мнение, состояла в том, что богатые 

страны сокращают нагрузку на природу, а бедные увеличивают ее. Однако расчеты показали, 

что это не так. Гипотетическую тенденцию нарушают, с одной стороны, США, наращивающие 

выбросы, а с другой – страны Центральной, Восточной Европы и республики бывшего СССР, 

где выбросы уменьшаются из-за спада производства. Вместе с тем хорошо проявляется 

возрастание выбросов в так называемых «развивающихся» странах (прежде всего азиатских), 

характеризующихся невысокими душевыми показателями ВВП. В результате всего за 5 лет 

доля постсоветских стран в глобальных выбросах уменьшилась на 6%. В первую очередь нужно 

определиться с самим понятием экологического имиджа. Согласно экологическому словарю, 

экологический имидж – «система сложившихся в обществе устойчивых представлений о том, 

как деятельность компании влияет на окружающую среду, насколько экологически безопасны 

выпускаемые ею товары и насколько серьезно она относится к соблюдению требований 

природоохранного законодательства» [3,c.1-3]. Но данной работе, имидж государства – это не 

просто образ страны как товарного знака (брэнда), а «специально моделируемое 

целенаправленное отражение, то есть отражение уже созданного профессионалами образа» [4,c. 

151-156]. 

Выгоды формирования “зеленого” имиджа для государства: 

- Конкурентное преимущество. Повышение экологических стандартов дает 

существенные конкурентные преимущества при экспорте и укрепляет позиции на различных 

рынках.  

- Инвестиционная привлекательность. «Зеленый» имидж добавляет привлекательности 

в глазах инвесторов и кредиторов – открытая экологическая политика позволяет снизить риск 

штрафных выплат за нарушение природоохранного законодательства [5,c.2-5]. 

- Налоговые преференции. В Таджикистане предприятиям, получившим экологический 

сертификат соответствия, необходимо предоставляются льготы при уплате экологического 

налога. Так же, является целесообразным, при сотрудничестве с международными ЭНПО 

внедрить мировые стандарты экологического качества.  

- Цвет государственной выгоды – зеленый  

Государству выгодно поддерживать предприятия, внедряющие экологически чистые 

технологии. Сегодня большинство развитых стран затрачивает огромные средства на 

поддержку позитивного экологического имиджа своих производителей, расценивая это как 

важный инструмент защиты государственных интересов, привлечения инвестиций и усиления 

национальной гордости. Ежегодно из их госбюджетов тратятся огромные деньги на рекламу 

страны и ее достижений, включая экологичность основных производств.  

Инициативы Республики Таджикистан в водной области, признаны мировым 

сообществом, в данный момент они перешли от уровня изучения до практической реализации 

международным сообществом. Данные инициативы в совокупности направлены на создание 

новой стратегии для человечества и обеспечение достойной жизни для жителей планеты. 
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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»; 

Следует отметить, что инициативы в области воды, в первую очередь, направлены на 

укрепление сотрудничества и регулирование отношений в этой жизненно важной сфере, снятие 

темы воды из классического и устаревшего понимания и введение новых перспектив 

использования воды [6]. 

Приведенные выше примеры экологических инициатив Таджикистана призваны не только 

улучшить экологическое понимание и эффективное управление окружающей средой, но 

предотвратить конфликты между странами, в частности, в вопросах трансграничных вод, что 

является предметом споров и конфликтов между странами. В связи с этим, в соответствии с 

данной резолюцией ООН, 2018-2028 годы объявлены Международным десятилетием действий 

«Вода для устойчивого развития», которое начнется 22 марта 2018 года и завершится 22 марта 

2028 года, а 22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Выступая на Водном Форуме 

Основатель мира и Национального единства, Президент Республики Таджикистан подчеркнул, 

что «…современные глобальные вызовы и угрозы, включая финансово-экономические кризисы, 

рост населения, изменение климата, учащение стихийных гидрометеорологических явлений, 

нехватка воды и, как результат, возрастающий уровень бедности, рост инфекционных 

заболеваний, детской и материнской смертности, все еще требуют мобилизации наших усилий 

и принятия соответствующих мер в этой сфере» [6]. В рамках Международного десятилетия 

действий «Вода для жизни» и в соответствии с резолюциями ГА ООН были проведены три 

интерактивных диалога Генеральной Ассамблеи в 2010, 2013 и 2015 годах. Кроме того, 

Правительством страны в сотрудничестве с ООН были подготовлены и проведены в городе 

Душанбе следующие важные мероприятия: 

- Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия 

действий «Вода для жизни» в июне 2010 года;- Международная конференция высокого уровня 

по водному сотрудничеству в августе 2013 года;- Международная конференции высокого 

уровня по итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни» в июне 

2015 года. В публикации доклада ООН о по итогам осуществления Международного 

десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 годы (А/71/260) было выделено, что 

«Десятилетие было отмечено многими достижениями. Ни один другой десятилетний период в 

истории ООН не может сравниться с ним по количеству мероприятий и результатов, связанных 

с водными ресурсами.» Наряду с этим, Десятилетие, как отмечается в докладе, «обнажило 

недостатки и проблемные точки, замедляющие прогресс на пути к достижению целей и задач в 

отношении водных ресурсов. Тем не менее, сохраняются многочисленные ограничения с точки 

зрения людских, институциональных и финансовых ресурсов»[7]. Согласно резолюции ГА 

ООН цели Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» включают 

повышенное внимание к: 

- устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для 

достижения социально-экономических и природоохранных целей; 

- осуществлению и продвижению соответствующих программ и проектов; 

- расширению сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия реализации 

согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том 

числе Целей устойчивого развития. 

Кроме того, резолюция особо подчеркивает важность продвижения эффективного 

водопользования на всех уровнях с учетом взаимосвязей между водными ресурсами, 
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продовольствием, энергетикой и окружающей средой. В дополнение к этому резолюция 

определяет следующие действия как дополнительные цели Десятилетия: 

- совершенствование механизмов формирования и распространения знаний, облегчения 

доступа к знаниям и обмена информацией о передовой практике, получение новой информации, 

относящейся к целям устойчивого развития, связанным с водными ресурсами; 

- создание сетей и содействие в формировании партнерства и деятельности других 

заинтересованных участников в реализации целей и задач, связанных с водными ресурсами; 

- укрепление коммуникационной деятельности на различных уровнях в интересах 

реализации целей, связанных с водными ресурсами. 

Данная резолюция предлагает Генеральному секретарю ООН предпринять необходимые 

шаги для планирования и организации деятельности в рамках Десятилетия на глобальном, 

региональном и страновом уровнях при поддержке меж учрежденского механизма «ООН-

водные ресурсы» [8,c.11-16] При этом, должны быть учтены итоги осуществления 

Международного десятилетия действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы», деятельность 

Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию и работа Панели 

высокого уровня по воде, учрежденной Генеральным секретарем ООН и Президентом 

Всемирного Банка [8]. В связи с этим появляется необходимость развития зелёной экономики в 

Таджикистане. Республика в 2019 году приняла Концепцию развития зеленой экономики при 

поддержи ОБСЕ. Инициативы зеленной и инновационной экономики были провозглашены 

ранее на международной арене. В 2008 году была провозглашена экологическая программа 

ООН Green Economy Initiative - «Инициатива «зеленой» экономики (ЗЭ), которая была 

ориентирована на оказание помощи правительствам различных стран в переориентации их 

экономической политики на преимущественное использование экологически чистых 

технологий, возобновляемых источников энергии, услуг водоснабжения и экологически 

чистого транспорта, необходимости управления отходами, строительства «зеленых» зданий, 

устойчивого сельского хозяйства и т.д. В декабре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла решение включить тему ЗЭ как одну из ключевых тем в программу Конференции ООН 

по устойчивому развитию (Рио+20), которая прошла в Рио-де-Жанейро в Бразилии в 2012 году. 

В основе Концепции ЗЭ лежат три аксиомы: 

- невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; 

- невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях 

ограниченности ресурсов; 

- все на поверхности Земли является взаимосвязанным. 

Сегодня концепция ЗЭ очень широко обсуждается не только специалистами по экономике 

и экологии, но и политиками разного уровня, включая глав многих государств мира, так как 

затрагивает комплекс вопросов устойчивого развития и повышения уровня благосостояния 

народа. В целом инициатива ЗЭ основана на трех главных принципах – использовании 

рыночных механизмов для достижения устойчивого развития; значимости природных услуг на 

национальном и международном уровнях; обеспечении занятости населения за счет создания 

«зеленых» рабочих мест. Необходимость принятия и реализации концепции «зеленой экономи-

ки» обусловлено многими явлениями, которыми характеризуется современный этап развития 

Таджикистана. С одной стороны, происходят процессы интеграции, инновации и 

информационно-коммуникационные технологии определяют векторы социально-

экономической динамики и являются основными факторами конкурентоспособности. Все это 

способствует росту экономики и улучшению качества жизни. Однако, с другой стороны, 

переход Таджикистана от аграрно-промышленной к промышленно-аграрной системы 

хозяйствования и, соответственно появляющийся рост промышленного производства 

увеличивает объем спроса на природный капитал, оказывает дополнительное воздействие на 

окружающую среду и ведет к более интенсивной эксплуатации природных ресурсов, что влечет 

возникновение таких проблем, как деградация экосистем, социальная напряженность, угрозы 

продовольственной безопасности и человеческому здоровью. Решение этих проблем в 

результате достижения целей устойчивого развития, повышения уровня и качества жизни 

людей при сохранении и эффективном использовании природного капитала на повестку дня 
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ставит необходимость реализации принципов «зеленой экономики», предполагающих 

снабжение населения экологически чистыми продуктами, развитие природ сберегающих 

производств и обеспечение экологической безопасности населения. В отличие от Киотского 

протокола, Парижское соглашение исключает механизм торговли квотами. Предусматривается, 

что страны, обозначив свои национальные вклады, будут предоставлять отчетность о 

выполнении взятых обязательств каждые пять лет, начиная с 2023 г. Необходимо отметить, что 

Парижское соглашение предполагает оказание поддержки развивающимся странам. Выделяя 

отличительные особенности «зеленой экономики», сопряженные с решениями Парижского 

экологического саммита, можно отметить следующее. В ней инновации, инвестиции и 

осуществление модернизации способствуют получению «тройного выигрыша» при 

использовании природного капитала для экологии, экономики и социальной сферы за счет 

снижения ресурсоемкости, сокращения воздействия на биосферу и создания комфортных 

условий человеческой жизнедеятельности. Республика Таджикистан присоединилась к 

Парижскому соглашению в октябре 2016г. В Таджикистане в соответствии с реализацией НСР 

до 2030 года, путь к «Зеленой экономике» связан со структурными изменениями в экономике, 

состоящими в уменьшении удельного веса сырьевого сектора и отраслей с высоким 

экологическим воздействием при росте высокотехнологичных отраслей, ресурсосберегающих и 

наукоемких производств, развитием новых «зеленых» видов деятельности (зеленая энергетика 

(ГЭС, ВИЭ), рынок экосистемных услуг, отрасли по переработке и утилизации отходов и др.). 

В НСР также отмечено, что структурные преобразования, способствующие продвижению 

«зеленой экономике», должны охватывать также рынок труда. С учетом развития новых видов 

деятельности меняются квалификационные требования к работникам, отражающиеся в 

возрастании роли экологического образования и знаний, формировании институтов социальной 

и экологической ответственности. Наблюдаются тенденции изменения систем производства и 

потребления в сторону более рациональных, экологически адекватных направлений. Все это 

выдвигает новые, экологически адекватные требования не только к высшему управленческому 

аппарату, но и к рядовым работникам современных предприятий, и находит свое отражение в 

компонентах спроса на рынке труда. 

Методы нормативно-правового характера, нацеленные на развитие «зеленой экономики», 

включают в себя законодательные акты экологически ориентированного использования эко-

номических природных ресурсов, нормативно-правовую базу распределения ответственности 

за экологический ущерб от производственной деятельности [9]. 

Стимулирование перехода к «зеленой экономике» посредством экономических методов 

предусматривает эффективную систему налогообложения, основанную на смещении 

налогового бремени с доходов на нерациональное использование ресурсов и учет системы 

внешних эффектов; механизмы ценообразования, предполагающие использование субсидий для 

инновационно и экологически перспективных проектов; государственные закупки 

экологически чистой продукции и использование государственных инвестиций с целью 

осуществления экологически выверенных инноваций в производственных процессах; торговлю 

разрешениями (например, рынок квот на выбросы углерода); кредитные преференции для 

экологически эффективных проектов [9]. 

Основные рекомендации и направления по реализации для перехода Таджикистана к ЗЭ: 

• гидроэнергетика как основной вид возобновляемого источника энергии; 

• энергосбережение и энергоэффективность; 

• индустриализация; 

• земельные и водные ресурсы; 

• управление отходами; 

• транспорт; 

• жилищно-коммунальное хозяйство и строительство; 

• развитие туризма; 

• экологическое воспитание и образование. 
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Формирование модели социально-экономического развития, в которой существенную 

роль играет концепция ЗЭ, представляет одно из магистральных направлений движения 

мировой экономики, недостаточное внимание к которому чревато для страны углублением ее 

отставания от перспективных тенденций современного развития. В процессе движения к ЗЭ 

необходимо обеспечение двойного выигрыша - как экономической эффективности, так и 

сберегающего использования природных ресурсов. Узловым направлением развития страны 

является гидроэнергетика. Здесь необходимо обеспечение эффективного использования 

гидроэнергетических ресурсов и обеспечение энергоэффективности и энергосбережения. 

Реализация этих мер предполагает обеспечение заинтересованности в энергосбережении на 

всех уровнях - от отраслей до домохозяйств. Переход к ЗЭ предполагает совершенствование в 

реализации политики, согласно которой экологические требования, которые сегодня озвучены 

как принципы ЗЭ, будут определять направления инновационного и устойчивого развития 

экономики. Приоритеты ЗЭ и экологические требования должны быть включены в общие 

планы развития, нацеленные на решение социально-экономических задач. Следует отметить, 

что основной проблемой внедрения «зелёной» экономики в РТ является создание условий, при 

которых такое развитие будет экономически выгодно. В современной ситуации, для того чтобы 

зеленая экономика стала реальностью необходимы: 

• масштабная помощь государства; 

• активное участие частных инвесторов; 

• активная поддержка Партнеров по развитию; 

• посильное участие потребителей. 

Следовательно, для перехода к ЗЭ должны быть созданы способствующие этому условия. 

К таким условиям относятся соответствующие национальные нормативно-правовые 

документы, политика, субсидии и стимулы, мировой рынок, юридическая инфраструктура и 

финансовая помощь. Успех реализации идей ЗЭ зависит от активной позиции и личной 

заинтересованности каждого. Это определяет незамедлительное обеспечение экологических 

знаний и улучшение образовательной и просветительской деятельности в процессе движения к 

ЗЭ. Успех реализации концепции ЗЭ предполагает инициирование широкого движения в 

поддержку устойчивого развития, как приоритета активности гражданского общества и 

определение тематики ЗЭ в качестве важного направления поддержки со стороны государства и 

бизнеса. 

Необходимость создания и поддержания положительного экологического имиджа 

государства должна стать не только стратегической задачей Республики Таджикистан на пути 

развития, но важным элементом национальной безопасности. Эффективная природоохранная 

политика ведет к гармоничному сосуществованию человека с природой, где человек является её 

неотъемлемой частью. Бережное отношение человека к природе является показателем не только 

цивилизованности, но и показателем того, как одно отдельно взятое государство, страна или 

нация вносит свой позитивный вклад в нашу планету. Вклад человека в природу должен 

составлять такое соотношение, которое бы позволило будущим поколениям необходимые 

условия для их существования. Специалисты считают, что, «потребительское отношение к 

природе – это явная угроза национальной безопасности. Экологическая безопасность – как один 

из структурных компонентов национальной безопасности, должна, в конце концов, стать 

приоритетом в государственной политике» [10,c.150–156]. Это особенно важно для 

современного развития Таджикистана и его достойном представлении (включая экологическое 

брендирование) на мировой арене. 
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СИЁСАТИ ЭКОЛОГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР АРСАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ. НИГОЊДОРЇ 

ВА ЭҶОДИ “ИМИҶИ САБЗ” 

Дар мақола дар асоси асарҳои муаллифони гуногун оид ба зарурати эҷоди симои экологии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, манфиатҳо ва заминаи мавҷудаи ташаккули он, инчунин зарурати 
гузариш ба иқтисоди сабз мутобиқи Стратегияи миллии рушд то соли 2030 таҳлили қаблӣ гузаронида 

шудааст. Маълум шуд, ки ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 
эътироф карда мешаванд. Ин ташаббусҳо аз сатҳи омузиш ба татбиқи амалии ҷомеаи ҷаҳонӣ гузаштанд. 

Муқаррар карда шудааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллифи чор ташаббуси бузург аст, ки бояд дар сатҳи 
ҷаҳонӣ омузиш карда шаванд: соли байналмилалии оби тоза, 2003; даҳсолаи байналмилалии амал "Об барои 
ҳаёт" 2005–2015; соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, 2013; даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои 

рушди устувор, 2018–2028”; Кори мазкур нишон дод, ки чӣ гуна мафҳуми "дипломатияи об" ба сатҳи 
самараноктар бардошта шудааст. Дар ин нашрия зарурати эҷод ва нигоҳ доштани симои мусбати экологии 
давлат, ки бояд вазифаи стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи рушд гардад, баррасӣ мешавад.  

Калидвожаҳо: сиёсати экологӣ, муҳити зист, арсаи байналмилалӣ, симои экологӣ, амнияти экологӣ, 

об, дипломатияи об, рушд, иқтисоди сабз. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ. 

ПОДДЕРЖАНИЕ И СОЗДАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО ИМИДЖА» 

В статье проводится предварительный анализ на основе работ различных авторов о необходимости создания 

«экологического имиджа» Республики Таджикистан на международной арене, выгоды и существующая база его 

формирования, а также необходимость перехода к зелёной экономике согласно Национальной стратегии развития 

до 2030 года (НСР). Было выявлено что, инициативы Республики Таджикистан в водной области, признаны 

мировым сообществом. Данные инициативы перешли от уровня изучения до практической реализации 

международным сообществом. Определено что, 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; международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы»; 

Работа выявила, как понятие «водной дипломатии» было поднято на более действенный уровень. В работе 

обсуждается, необходимость создания и поддержания положительного экологического имиджа государства 

которая, должна стать стратегической задачей Республики Таджикистан на пути развития.  

Ключевые слова: экологическая политика, окружающая среда, международная арена, экологический 

имидж, экологическая безопасность, вода, водная дипломатия, развитие, зелёная экономика. 

 

ENVIRONMENTAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE INTERNATIONAL AREA. 

MAINTENANCE AND CREATION OF A “GREEN IMAGE” 

The article provides a preliminary analysis based on the work of various authors on the need to create an 

"environmental image" of the Republic of Tajikistan in the international arena, the benefits and the existing basis for its 

formation, as well as the need for a transition to a green economy in accordance with the National Development Strategy 

until 2030 (NDS). It was revealed that the initiatives of the Republic of Tajikistan in the water area are recognized by the 

world community. These initiatives have moved from the level of study to practical implementation by the international 

community. It is determined that the Republic of Tajikistan is the author of four major initiatives that should be 

implemented at the global level: the international year of clean water, 2003; International Decade for Action “Water for 

https://ecologia.by/rubric/10/
https://ecologia.by/rubric/10/
https://ecologia.by/number/2018/7/Ekologicheskij_imidzh_predpriyatiya_zachem_on_nuzhen_i_kak_ego_sozdat_/
https://mfa.tj/ru/main/view/12/dostizheniya-vneshnei-politiki-tadzhikistana
https://mfa.tj/ru/main/view/2991/rezolyutsiya-ga-oon-mezhdunarodnoe-desyatiletie-deistvii-voda-dlya-ustoichivogo-razvitiya-2018-2028-gody
https://mfa.tj/ru/main/view/2991/rezolyutsiya-ga-oon-mezhdunarodnoe-desyatiletie-deistvii-voda-dlya-ustoichivogo-razvitiya-2018-2028-gody
https://vernsky.ru/pubs/realizatsiya-kontseptsii-zelenaya-ekonomika-v-respublike-belarus-5a71d587f2ad471e773c7229#reviews
https://vernsky.ru/pubs/realizatsiya-kontseptsii-zelenaya-ekonomika-v-respublike-belarus-5a71d587f2ad471e773c7229#reviews
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Life” 2005–2015; international year of water cooperation, 2013; International Decade for Action “Water for Sustainable 

Development, 2018–2028”; The work revealed how the concept of "water diplomacy" has been raised to a more efficient 

level. The paper discusses the need to create and maintain a positive environmental image of the state, which should 

become a strategic task of the Republic of Tajikistan on the path of development.  

Keywords: ecological policy, environment, international arena, ecological image, ecological safety, water, water 

diplomacy, development, green economy. 
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СТРАТЕГИЯИ НАВИ ИТТИҲОДИ АВРУПО БАРОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ: 

ИМКОНИЯТҲОИ НАВ ВА ДУРНАМОИ ШАРИКЇ 
 

Сайшарифова М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Осиёи Марказӣ анъанаҳои бисёрасраи якљоя кардани Аврупо ва Осиёро дорад. Ин 
минтақа дар чорроҳаи стратегии ду қитъа ҷойгир аст. Пас аз ба даст овардани 
истиқлолият, кишварҳои Осиёи Марказӣ - Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, 
Туркманистон ва Ӯзбекистон бо дигаргуниҳои назарраси сиёсӣ ва иқтисодӣ дучор 
гаштанд. Онҳо давлатдориро барқарор карданд, ҳамдигарфаҳмии байни миллатҳо ва 
муколамаи байни динҳоро барқарор карданд. Бо пайвастан ба Созмони Амният ва 
Ҳамкории Аврупо (САХА) онҳо арзишҳо, стандартҳо ва уҳдадориҳои ин созмонро қабул 
карданд. Бо имзои Эъломияи Ҳазорсолаи СММ, онҳо дар назди худ мақсадҳои бузург 
гузоштанд. Дар аввали асри XXI, дар шароити ҷаҳонишавӣ, вақти мушорикати сифатан 
нав байни Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи Марказӣ фаро расид. Стратегияи 
тамаркузи фаъолияти ояндаи ИА дар минтақа ба ду авлавияти асосӣ равона хоҳад шуд: 

Якум, -мо мехоҳем, ки барои ИА шарик устувору боэътимод бошем. 
Дуюм- мо мехоҳем неруи кишварҳо ва ҷомеаҳои Осиёи Марказиро дар рафъи 

буҳронҳову таҳдидҳои дохилӣ ва беруна тақвият диҳем ва қобилияти онҳоро дар татбиқи 
ислоҳот афзун намоем. Ин бояд ба ҳамкории зич дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва волоияти 
қонун мусоидат кунад.  

Зарурияти анҷоми фаъолияти таҳлилӣ Стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои 
Осиёи Марказӣ бо чунин омилҳо асоснок мегардад: 

Якум, Ҳадафи умумии ноил шудан ба субот ва шукуфоӣ тавассути ҳамкориҳои 
осоишта шарикони Аврупо ва Осиёи Марказиро дар рушди ҳамкорӣ водор менамояд. 

Дуюм, Ӯҳдадориҳои устувори ИА дар назди ҳамсояи шарқии худ дар чаҳорчӯбаи 
сиёсати ҳамсояги ҳамгироии давлатҳои Аврупо ва Осиёи Марказиро тавассути 
ҳамкориҳои сиёсӣ ва рушди иқтисодӣ ба ҳам наздик мекунанд. 

Сеюм, Рушд ва муттаҳидсозии ҷомеаҳои устувор, одилона ва шафоф ва мувофиқат ба 

стандартҳои байналмилалӣ барои татбиқи пурраи шарикии Иттиҳоди Аврупо ва 
кишварҳои Осиёи Марказӣ муҳим аст. 

Чорум, Идоракунии волоияти қонун, ҳуқуқи инсон, демократикунонӣ, масъулиятнок, 
ислоҳоти системаи маориф самтҳои калидӣ мебошанд, ки ИА омода аст бо мубодилаи 
таҷрибаҳо шуру намояд. ИА метавонад таҷрибаҳои ҳамгироии минтақавиро низ мубодила 
кунад, ки ба субот ва шукуфоии сиёсӣ дар ин кишвархо оварда мерасонад. 

Панҷум, ИА, инчунин метавонад дарсҳои аз тағйиротҳои сиёсӣ ва иқтисодии 
Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ омӯхтаро пешниҳод намояд. Бо анъанаҳои бой ва таърихи 
тӯлонии мубодила, ИА ва Осиёи Марказӣ метавонанд дар гуфтугӯи тамаддунҳо саҳми 
назаррас гузоранд. 

mailto:rajabov_d@bk.ru
mailto:rajabov_d@bk.ru
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Стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ моҳи майи соли 2019 
расман интишор ёфт ва баъзе ғояҳои он минбаъд дар изҳороти Федерика Могерини, ки 
дар маросими муаррифии моҳи июн дар Бишкек садо дод, ошкор гардиданд. Тағйироти 

муҳимтарин дар сиёсати ИА: 
1. Даст кашидан аз кӯшиши таҷдиди бадқасдонаи системаи сиёсии минтақа. 

Саҳмгузорӣ дар ҳукуматҳои амалкунандаи минтақавӣ барои таъмини рушд ва амният.  
2. Зикри СПАД, ЕАЭУ, СҲШ ва Ташаббуси Чин ва камарбанд ва роҳ ҳамчун 

субъектҳои сиёсати минтақавӣ, ки аксар вақт дар санадҳои стратегии қаблии ИА нодида 
гирифта мешуданд. 

3. Рад кардани барқарор кардани муносибатҳои истисноӣ бо ИА бар зарари 
лоиҳаҳои давлатҳои дигар. Масалан, стратегия мутобиқати созишномаҳои шарикии 
тавсеаи байни ИА ва давлатҳои минтақавӣ бо Иттиҳоди иқтисодии Авруосиёро эълом 
мекунад. 

Дарвоқеъ, мо метавонем дар бораи кӯшиши гузаштан ба "стратегияи ғайри 
конфронсӣ" дар муносибат бо бозингарони минтақавӣ ва тарк кардани "Украина" ва 
дигар масъалаҳои баҳсталаб берун аз муносибатҳои Осиёи Марказӣ сухан ронем. Ҳангоми 

сафари июниаш ба Бишкек, Ф.Могерини ин тағиротро дар муносибат бо кишварҳои 
минтақавӣ ошкоро таъкид кард. "Мо пинҳон намедорем, ки зиддиятҳо ва ихтилофҳо 
мавҷуданд, аммо равиши мо ташвиқ ва дастгирӣ кардани [кишварҳои минтақа] аст" гуфт 
ва ваъда дод, ки акнун ҷараёнҳои марбут ба ҳуқуқи инсон ба ҳолатҳои "мушаххас" 
иртибот хоҳанд дошт. Тошканди Ӯзбекистон конфронси байналмилалии онлайнро дар 
мавзӯи "Осиёи Марказӣ ва ИА: ҳамкории бисёрҷониба барои ноил шудан ба рушди 
устувори минтақаи Авруосиё" баргузор намуд. Дар ин чорабинӣ, ки Институти тадқиқоти 
стратегӣ ва байниминтақавии назди Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар якҷоягӣ бо 
намояндагии Олмонии Бунёд ташкил кардааст. Дар Осиёи Марказӣ намояндагони 
агентиҳои корҳои хориҷӣ, роҳбарон ва коршиносони маъруфи марказҳои таҳлилӣ ва 
илмии ИА, Олмон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Афғонистон ва 
Ўзбекистон ширкат варзиданд. Иштирокчиёни муколама оид ба ҳолат ва дурнамои рушди 
ҳамкории мутақобилан судманди кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ИА дар самти таъмини 

амният ва рушди устувори минтақаи Авруосиё, тақвияти ҳамкориҳои бисёрҷониба дар 
самти Афғонистон мубодилаи афкор карданд. Муовини якуми директори Институти 
тадқиқоти стратегӣ ва байниминтақавии назди Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
А.Неъматов зимни суханронӣ дар конфронс қайд кард, ки имрӯз Осиёи Марказӣ як навъи 
намунаи ҳамкориҳои бисёрҷониба аст, он ба минтақа табдил меёбад имкониятҳо, 
сармоягузорӣ, ҷолибияти туристӣ ва қудрати иқтисодӣ меафзояд. Ҳамин тариқ, дар 
муқоиса бо соли 2016, вуруди сармояи мустақими хориҷӣ ба Осиёи Марказӣ 40% афзуда, 
дар соли 2019 37,6 миллиард долларро ташкил дод. Ҳаҷми савдои хориҷии кишварҳои 
Осиёи Марказӣ бо кишварҳои сеюм дар соли 2019 56% афзуда, ба 168 миллиард доллар 
расид Шумораи сайёҳоне, ки ба кишварҳои Осиёи Марказӣ сафар мекунанд, дар соли 2019 
аз 18 миллион гузашт. Ин нисбат ба соли 2016 93% зиёдтар аст. Дар натиҷа ҳаҷми ММД-и 
минтақа низ меафзояд. Соли 2019 ММД-и минтақавӣ нисбат ба соли 2016 19,6% афзуда, 
302,8 миллиард долларро ташкил дод. Ҳамзамон, бо ишора ба пешгӯиҳои СММ, 

коршинос қайд кард, ки ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар минтақа дар даҳ соли 
оянда ММД-и минтақаро ду баробар зиёд мекунад. Тавре А.Неъматов таъкид кард, дар 
пасманзари коҳиш ёфтани истеҳсолот ва истеъмол дар ҳама кишварҳои ҷаҳон, халалдор 
шудани занҷирҳои истеҳсолоти ҷаҳонӣ, кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ИА бояд талошҳоро 
барои тавсеаи робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва ҳамкориҳои сармоягузорӣ муттаҳид 
кунанд. Ҷойгиршавии геостратегӣ дар "пайвастани" Аврупо ва Осиё, захира ва нерӯи 
инсонии Осиёи Марказӣ, ба гуфтаи намояндаи Институти тадқиқоти стратегӣ ва 
байниминтақавӣ минтақаро ҳамчун пайванди калидӣ дар занҷирҳои ҷаҳонии истеҳсолот 
ва пешниҳоди молҳои ба бозорҳо рақобатпазир ба ИА мегардонад. Дар ин робита, ӯ ба 
саривақтӣ ва мувофиқ будани ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ш. Мирзиёев 
дар бораи таъсиси Маркази минтақавии рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ 
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дар назди СММ ишора кард. Ин як платформаи умумӣ барои ташаккули фазои ягонаи 
ҳамҷояшуда ва зоҳиран ҳамлу нақли Осиёи Марказӣ, робитаи он бо шабакаи нақлиёти 
Трансурупоӣ фароҳам меорад, ки муносибатҳои Осиё ва Аврупоро ба таври назаррас 

тақвият медиҳад. Ниҳоят, вазъ дар минтақа аз ихтилофҳои иқтисодӣ ва баҳсҳои сарҳадии 
ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ вобастагӣ дорад, ки муносибатҳои байнидавлатиро ба таври 
ҷиддӣ бадтар мекунанд. Кишварҳои Осиёи Марказӣ барои Россия аҳамияти ҳалкунанда 
доранд, ки бо омилҳои зерин муайян карда мешаванд: 

1. Захираҳои азими захираҳои табиӣ дар Осиёи Марказӣ. Мониторинги роҳҳои 
асосии нақлиёт барои Русия аҳамияти бузурги сиёсати хориҷӣ ва гео-иқтисодӣ дорад; 

2. Масъалаи амнияти миллӣ, зеро хатари асосӣ аз ҷануб меояд;  
Самти Осиёи Марказӣ одатан яке аз самтҳои муайянкунандаи сиёсати хориҷии Русия 

мебошад. Маҳз ҳамкориҳои таърихии Русия ва халқҳои ин минтақа мавқеи хоси 
геополитикии панҷ ҷумҳурии Осиёи Марказиро муайян карданд. Дар тӯли солҳои 
мавҷудияти ИҶШС, байни Россия ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ робитаҳои наздики 
иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба роҳ монда шуданд. Онҳоро ҳатто дар раванде, ки дар солҳои 90-
ум дар фазои пасошӯравӣ рӯй дода буд, несту нобуд карда наметавонистанд. Аммо, дар 
даҳсолаи охир, Русия ба рӯйдодҳои Осиёи Марказӣ кам аҳамият додааст. Федератсияи 
Россия танҳо дар солҳои 2000-ум дар ҷустуҷӯи шарики стратегӣ ва иқтисодӣ ба Шарқ рӯ 
овардааст. 
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СТРАТЕГИЯИ НАВИ ИТТИҲОДИ АВРУПО БАРОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ: ИМКОНИЯТҲО ВА 

ДУРНАМОИ ШАРИКӢ 

Дар рисола якчанд ҳуҷҷатҳо дар бораи рушди охирини муколамаи сиёсию амниятӣ байни Иттиҳоди 
Аврупо (ИА) ва Осиёи Марказӣ оварда шудаанд. Таваҷҷуҳи ин нашрия ба давраи пас аз моҳи июни соли 

2007, замоне ки Стратегияи шарикии нав байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ қабул шудааст, равона 
шудааст. Ин сатҳи баланди муносибатҳои байни ИА ва Осиёи Марказиро нишон медиҳад. Иттиҳоди Аврупо 
бо панҷ кишвари Осиёи Марказӣ аз лаҳзаи соҳибистиқлолии худ дар аввали солҳои 90-ум муносибатҳои 

мутақобила дорад. То соли 2007 ин муносибатҳо босуръат рушд карданд ва наздикии арзишҳо ва манфиатҳо 
дар соҳаҳои иқтисод, сиёсат ва амниятро нишон доданд. Тамоюли афзояндаи муносибатҳои дуҷонибаи 
Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ мавҷудияти потенсиали хеле муҳимро барои ҳамкории стратегӣ байни 

Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои минтақа тасдиқ намуд.  
Калидвожаҳо: сиёсат, Осиёи Марказӣ, сиёсати хориҷӣ, Иттиҳоди Аврупо, ҳамкорӣ. 
 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПАРТНЕРСТВА 

Данная статья содержит несколько документов, освещающих последнее развитие диалога в области 

политики и безопасности между Европейским Союзом (ЕС) и Центральной̆ Азией̆. Основное внимание данной̆ 

публикации сосредоточено на период после июня 2007 г., когда была принята Стратегия нового партнерства 

между ЕС и Центральной̆ Азией̆. Это ознаменовывает выход отношений между ЕС и Центральной̆ Азией̆ на более 

высокий̆ уровень. ЕС поддерживает взаимные отношения с пятью странами Центральной̆ Азии с самого момента 

провозглашения их независимости в начале 90-х годов. К 2007 году эти отношения получили устойчивое развитие 

и выявили близость ценностей̆ и интересов в области экономики, политики и безопасности. Растущая динамика 

двусторонних отношений между Европейским Союзом и Центральной̆ Азией̆ подтвердила наличие существенного 

потенциала для стратегического сотрудничества ЕС со странами региона.  

Ключевые слова: политика, центральная Азия, внешняя политика, Евро союз, сотрудничество. 

 

NEW EU STRATEGY FOR CENTRAL ASIA: NEW OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR 

PARTNERSHIP 

This article contains several documents highlighting the latest development of the policy and security dialogue 

between the European Union (EU) and Central Asia. The focus of this publication is on the period after June 2007, when 

the Strategy for a New Partnership between the EU and Central Asia was adopted. This marks a higher level of relations 
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between the EU and Central Asia. The EU maintains mutual relations with the five countries of Central Asia from the very 

moment of their independence in the early 90s. By 2007, these relations had developed steadily and revealed the closeness 

of values and interests in the fields of economics, politics and security. The growing dynamics of bilateral relations 

between the European Union and Central Asia has confirmed the existence of significant potential for strategic cooperation 

between the EU and the countries of the region.  

Keywords: politics, central Asia, foreign policy, Euro union, cooperation. 
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ПОШХЎРИИ ИТТИҲОДИ ШӮРАВӢ ВА ЗУҲУРУ ТАШАККУЛИ МИНТАЌАИ 

ОСИЁИ МАРКАЗӢ ҲАМЧУН КИШВАРҲОИ ҶАВОНТАРИН  
 

Сангов Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар даврони “љанги сард” минтаќаи Осиёи Марказї, то 
љое берун аз сиёсати љаҳонӣ ќарор дошт. Имрўз, ин сарзамин ба таври ѓайри мунтазира 
дар арсаи байналхалќӣ ба мавзўъи тањлилу омўзиши фаъол њамаљониба ќарор дода 
шудааст. Иллати асосии ин фаъолгардии геополитикї он аст, ки пошхўрии Иттињоди 
Шўравї ба алоќа ва муносибатњои давлатњои осиёимиёнагии аъзои ИДМ ва дигар 
љумхурињои собиќ Иттифоќи Шуравї, алалхусус, ба робитањои иќтисодии онњо таъсири 
љиддӣ расонд. Давлатњои ин минтаќа, ки умумияти динї, нажодї, забонї ва решањои 
таърихию фарњангӣ доранд, метавонанд ѓолибан бањри њамкории њамаҷониба заминаи 
мусоид фароњам оваранд. Аз ин рў, ИМА ва дигар мамолики Ѓарб дар пур сохтани “фазои 
холӣ”-и Осиёи Марказї ва монеъ шудан ба васеъшавии таъсири ислом талош варзида, 
равобити хешро бо давлатњои ин минтаќа вусъат бахшида, онњоро дар сиёсат ва 

иќтисодиёт ба татбиќи ислоњоти шакли ѓарбӣ такон медињанд. Новобаста аз ин, баъди ба 
даст овардани истиќлолият дар баъзеи ин кишварњо, аз ҷумла дар Точикистон њаракатњои 
сиёсии мухталиф ќувват гирифта, барои ба даст овардани њокимият ба мубориза шурўъ 
карданд. Натиљаи њамаи ин муборизањои кур-курона буд, ки љумњуриро ба љанги 
шањрвандї оварда расонид. Тибқи маълумотҳои қаблӣ дар ИЉШС ду тақсимоти иқтисодӣ 
вуҷуд дошт – Осиёи Миёна ва Қазоқистон. Аз нуқтаи назари ҷуғрофиёи физикӣ ва 
иқлимшиносӣ, ба Осиёи Миёна натанҳо чор кишвари собиқ Шўравӣ (Тоҷикистон, 
Туркманистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон), балки қаламрави марказӣ ва ҷануби 
Қазоқистон низ дохил мешавад. Барои нишон додани панҷ ҷумҳурии собиқ Иттиҳоди 
Шуравӣ – Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон бисёр вақт 
истилоҳи “Осиёи Марказии собиқ Шўравӣ” истифода мешавад. Бори аввал файласуф, 
ҷуғрофидон ва сайёҳи немис Александр Гумболдт соли 1843 Осиёи Марказиро ҳамчун 
минтақаи алоҳидаи ҷаҳон ҷудо карда буд. Осиёи Марказӣ калонтарин минтақаи Осиё 
мебошад, ки роҳи баромад ба уқёнусро надорад. Тибқи муқаррароти муайяннамудаи 
ЮНЕСКО, ба минтақаи мазкур Муғулистон, қисмати шимолу ғарбии Чин (Синҷон, Тибет, 
Муғулистони дохилӣ, Синхай, Сичуан, Гансу), ноҳияҳои осиёии Россия, Қазоқистон ва 
ҷумҳуриҳои собиқи Иттиҳоди Шуравӣ- Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва 
Қирғизистон дохил мешаванд. Таърихан, Осиёи Марказӣ бо Роҳи бузурги абрешим ва 
қабилаҳои бодиянишин, ки дар даштҳои беканори он зиндагӣ мекарданд, машҳур буд. 
Осиёи Марказӣ ҳамчун минтақае, ки дар он ҷо одамон, молу ашё ва ғояҳои гуногун аз 
қитъаи Авруосиё – Аврупо, Шарқи Наздик, Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқӣ қарор доштанд, 
баромад мекард. Аз замонҳои қадим Осиёи Марказӣ, ки таҷассумгари ба ҳам омадани 
Шарқу Ғарб буд, дар пешрафти сиёсати хориҷии байни давлатҳо ва халқҳо нақши 
калидиро мебозид. Дар давраҳои гуногуни таърихӣ аҳамияти минтақа, ки байни Аврупо 
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ва Осиёи Ҷанубӣ ҳамчун як пайвандгар баромад мекард, бо дарназаардошти тағйиротҳои 
бамиёномада авлавият касб мекард. Чун дар асри XIX ва ҳамчунин дар қарни XXI 
омилҳои асосие, ки аҳамияти минтақаро муайян мекарданд, вазъи геополитикӣ ва 

геостратегии минтақа буд, ки баъзан вақт сабаби сар задани низоъҳо байни абарқудратҳои 
ҷаҳон мегашт. 

Соли 1992 президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев дар нишасти 
сарони давлатҳои Осиёи Миёна пешниҳод кард, ки мафҳуми “Осиёи Миёна ва 
Қазоқистон” аз байн бурда шуда, ба ҷойи он мафҳуми “Осиёи Марказӣ” истифода шавад, 
чунки ин тамоми кишварҳои пасошўравии минтақаро дар бар мегирад. Осиёи Марказӣ, 
дар ҳақиқат, аз нигоҳи геостратегӣ хеле муҳим мебошад. Дар ҳолати назорат кардани 
ағбаҳои кўҳӣ, метавон вазъро дар тамоми кишварҳои наздик таҳти назорат қарор дод. 
Қаламрави Афғонистон бошад, ҳамчун чорроҳаи муносибатҳои трансконтиненталӣ 
баромад мекунад. Тибқи назари В.И.Максименко, инҳо роҳҳое мебошанд, ки аз шимол ба 
ҷануб тўл кашида, Ҳиндукушро убур мекунанд ва ё давр зада Осиёи Марказии навро бо 
Покистон ва Ҳиндустон мепайванданд. Ин роҳҳо, ки дар самти арзӣ тўл кашидаанд, 
Эронро бо Ҳиндустон ва Шарқи Надикро бо Шарқи Дур мепайвандад. Ҳамин тариқ, 
Осиёи Марказӣ натанҳо пойгоҳи муносиби ҳарбӣ, балки ҳалқаи муҳими геоиқтисодӣ дар 
пешрафти тиҷорати асри XXI байни Аврупо, Россия ва Осиё ба шумор меравад.Осиёи 
Марказӣ аҳамияти геополитикии худро дар замони болоравии муқовиматҳо байни 
Британияи Кабир ва Империяи Россия, ки дар Шарқи Наздик шурўъ шуда, то ба 
қаламрави Осиёи Марказӣ омада расид, ба даст овард. Дар охири асри XIX мубориза 
байни Британияи Кабир ва Империяи Россия барои Осиёи Марказӣ ва Ҳиндустон шурўъ 
шуд, ки онро муҳақиқ ва нависандаи бритониёӣ Артур Конолли “Бозии калон” номид. 
Тибқи ақидаи коршиносон, дар охири қарни ХХ боз як давраи нави “Бозии калон” оғоз 
ёфт, ки ба он ИМА, Туркия, Эрон ва дертар Хитой низ ҳамроҳ шуданд. Дар қатори 
“бозингарон” ҳамчунин собиқ ҷумҳуриҳои Шўравӣ, ки дар байни қувваҳои 
муқовиматкунанда мондаанд ва барои аз даст надодани истиқлолияти худ мубориза 
мебаранд, шомил шудаанд. 

Осиёи Марказӣ, ки майдони умумии он ба 3 994 400 км квадратӣ мерасад, дар 

маҷмуъ, тақрибан 10 фоизи ҳудуди қитъаи Осиёро дар бар мегирад ва дар баробари ин 
минтақаи муҳими геостратегӣ дар харитаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Аз нуқтаи назари 
ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, Осиёи Марказӣ дар Ѓарб бо Аврупо, дар Шарқ бо кишварҳои 
Осиё, дар Шимол бо Федератсияи Россия ва дар Љануб бо кишварҳои ҷаҳони ислом 
сарҳади умумӣ дорад. Ҳамин тариқ, кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки танҳо дар хушкӣ 
ҷойгир мебошанд, ягона имконияти баромадан ба уқёнуси ҷаҳониро танҳо тариқи роҳҳои 
транзитӣ доранд. Аз рӯйи ҳаҷми захираҳои сузишворӣ ва энергетикӣ (нафт ва газ), ин 
минтақа дар ҷаҳон ҷойи дуюмро ишғол мекунад, ҳамчунин аз захираҳои бузурги 
канданиҳои фоиданок, ба монанди тилло, мис, уран ва металлҳои вазнин бой мебошад. 
Дар маҷмуъ, хусусияти хоси Осиёи Марказӣ – ин макони ба ҳам омадани Шарқу Ғарб, 
рушди фарҳанги туркӣ-исломӣ буда, Роҳи бузурги абрешим гувоҳи муҳим будани он 
мебошад. Осиёи Марказӣ ягона нуқтаи беназире дар ҷаҳон аст, ки чор кишвари 
пурқуввати ядроӣ – Россия, Чин, Ҳиндустон ва Покистонро ба ҳам мепайвандад. Бозори 
истеъмолии ин минтақа беш аз 50 млн. нафар ва гурўҳҳои гуногуни этникиро дар бар 
мегирад. Баъд аз истиқлолият, кишварҳои пасошўравии Осиёи Марказӣ бо ду намуди 
тағйиротҳои геополитикӣ рў ба рў шуданд - дохилӣ ва минтақавӣ. Масъалаҳои 
ҳалношудаи сиёсӣ, этникӣ, ҳудудӣ, ки аз замони Шўравӣ мерос монда буданд, ба зуҳури 
масъалаҳои ҷиддии геополитикӣ дар кишварҳои мазкури минтақа мусоидат кард. 
Намунаи он як қатор буҳронҳое мебошанд, ки дар заминаи ҳолатҳои баҳсталаби ҷуғрофӣ ё 
этникӣ ва баъзан вақт бо сабаби таъсири омилҳои якум ва дуюм хуруҷ мекарданд. 
Муҳимтарин хусусияти геополитикии Осиёи Марказӣ дар давраи пасошӯравӣ, аз ҷумла, 
пас аз рӯйдодҳои 11 сентябри соли 2001 дар он аст, ки он ба майдони муборизаи қудратҳои 
минтақавӣ ва фароминтақавӣ табдил ёфт. Ҳамин тавр, ба ғайр аз панҷ кишвари 
пасошўравии Осиёи Марказӣ –Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва 
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Қазоқистон барои қонеъ намудани манфиатҳои худ дар минтақа, инчунин панҷ лидери 
минтақавӣ (Россия, Эрон, Туркия, Ҳиндустон ва Покистон) ва се лидери фароминтақавӣ 
(ИМА, Иттиҳоди Аврупо ва Хитой) мубориза мебаранд. ИМА, дар нақши гегемони 

ҷаҳонӣ як қатор манфиатҳои муайяни худро дар Осиёи Марказӣ пайгирӣ мекунад. Пеш аз 
ҳама, дастрасӣ ва назорати захираҳои энергетикӣ, пешгирӣ аз таъмини манфиатҳо ва 
таъсири Эрон, инчунин пешгирии нуфузи нави Россия дар минтақа ба доираи манофеи 
ИМА дохил мешаванд. Ба ғайр аз хислатҳои дохилӣ ва хусусиятҳои ҷуғрофии худ 
кишварҳои Осиёи Марказӣ дар замони муосир сабаби рақобати ҷиддии абарқудратҳои 
минтақавӣ ва фароминтақавӣ гаштааст. Ин шаҳодати он аст, ки дар назарияи нави 
геополитикӣ ба минтақаи Осиёи Марказӣ диққати махсус дода мешавад. Хэлфорд 
Макиндер, ки соли 1904 назарияи Хартлэндро (Heartland) коркард карда буд, ки тибқи он 
ноҳияи марказии қитъаи Авруосиё, ки барои гаштани киштиҳо истифода намешавад, 
ҳамчун истеҳкоми муҳим дар хушкӣ шуда метавонад. Бо дарназардошти аҳамияти муҳими 
минтақа, пайравони Макиндер итминон доштанд, ки дастрасӣ ба он метавонад назорати 
хушкии заминро дар ҷаҳон таъмин намояд. Маҳз бо ҳамин сабаб, онҳо ИҶШС (СССР)-ро 
номзад ба абарқудрати ҷаҳонӣ ҳисоб мекарданд. Назарияи дигар, ки ҳамчун назарияи 
сарҳад ё “Римланд” (Rimland) машҳур аст, дар давраи баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон аз 
ҷониби Дугин коркард шудааст. Дар ин назария диққати асосӣ ба нақши калидии неруҳои 
ҳарбӣ-баҳрӣ дода мешавад. Аҳамияти муҳими геополитикии минтақаи Осиёи Марказӣ дар 
он аст, ки дар ин минтақа имкониятҳои беназири якҷо намудани қувваҳои ҳарбӣ-баҳрӣ ва 
хушкигард мавҷуд аст. 

Баъд аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ мавқеи стратегии эллипсӣ Ҷеффри Кэмп дар 
адабиёти сиёсии ҷаҳонӣ истифодаи махсуси худро пайдо кард, ки он бо масъалаҳои 
мубрами геоиқтисодӣ (нафту газ) асоснок карда шуд. Ба ақидаи Кэмп, тақрибан 70% 
захираҳои тасдиқшудаи нафт, инчунин зиёда аз 40% захираҳои гази табии ҷаҳонӣ дар 
минтақае ҷойгиранд, ки шакли эллипсро дорад ва аз қисмати ҷанубии Россия ва 
Қазоқистон то Арабистонӣ Саудӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб тўл кашидааст. Воқеан, 
стратегияи энергетикии “эллипс” захираҳои бойи нафту гази халиҷи Форсро дар бар 
мегирад. Аз ҷумла, конҳои калонтарини гази табиӣ (Форси ҷанубӣ ва Гунбади шимолӣ), 
ки 19% аз ҳаҷми умумии захираҳои гази ҷаҳониро дар бар гирифта, то баҳри Каспий тўл 
мекашад ва он баъд аз минтақаҳои халиҷи Форс ва Сибир яке аз муҳимтарин конҳои 
захираҳои энергетикӣ дар ҷаҳон ҳисобида мешавад. Минбаъд “эллипс” сарҳади ғарбии 
Осиёи Марказӣ, инчунин қаламрави се кишвари минтақа – Туркманистон, Ӯзбекистон ва 
Қазоқистонро дар бар мегирад. Тибқи назарияи дар боло зикршуда ва бо дарназардошти 
манфиатҳои геоиқтисодӣ, захираҳои энергетикӣ, ки дар қисми марказии Авруосиё қарор 
доранд, барои мамлакатҳои Шарқ ва Ғарб манбаъҳои қимати ашёи хом мебошанд. Дар 
баробари ин, мавҷудияти чунин захираҳо бояд ба густариши содироти неру мусоидат 
кунад, чунки талабот ба он дар солҳои охир натанҳо кам нашудааст, балки рў ба афзоиш 
дорад. Тибқи маълумотҳои тасдиқшуда, ҳаҷми захираҳои нафт дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ба 15-31 млрд. баррелей баробар буда, ҳаҷми умумии захираи гази табиӣ бошад, 
230-360 трлн. метри мураббаъ мебошад, ки тақрибан 7,2% захираҳои нафти ҷаҳонӣ ва 7% 
захираҳои газро дар бар мегирад. Аз тарафи дигар, бо назардошти мунтазам афзоиш 
ёфтани иқтисоди ҷаҳонӣ, зарурати истифодаи манбаъҳои нафту газ меафзояд. Тибқи 
омори ҷаҳонӣ, меъёри хароҷоти гази табиӣ, ки 95 млрд. метри кубӣ дар соли 2003 буд, то 
соли 2030 то 182 млрд. метри кубӣ зиёд мегардад.Бинобар таҳкими тамоюли рушди 
иқтисодӣ дар кишварҳои рӯ ба инкишоф ва талаботи онҳо ба захираҳои энергетикӣ, 
минтақаи Осиёи Марказӣ ва иқтидори энергетикии онро бояд ҳамчун яке аз такягоҳи 
асосӣ дар ҳалли масъалаҳои энергетикӣ истифода бурд. Собиқ мушовири президенти 
Амрико оид ба амнияти миллӣ дар солҳои ҷанги “сард”, мушовири Маркази тадқиқоти 
стратегӣ ва байналмилалӣ З.Бжезинский дар китоби худ “Великая шахматная доска” 
(Тахтаи бузурги шоњмот) минтақаи Осиёи Марказиро “ Балкани Авруосиёи ” ном 
мебарад. Истифодаи ин истилоҳ ба он хотир аст, ки минтақа, дар ҳақиқат, ба Балкани 
пешина шабоҳат дорад. Аз нуқтаи назари амрикоиҳо, мақсади асосӣ - ин назорат аз болои 
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захираҳои бойи минтақа мебошад. З. Бжезинский дар бораи Осиёи Марказӣ таъкид 
менамояд, ки нақши муҳимро дар минтақа ду кишвар мебозад – Қазоқистон ва 
Ӯзбекистон: Қазоқистон “сипари минтақа” ва Ўзбекистон – “ҷон”-и он мебошад. Ба 

ақидаи муаллиф, элитаи сиёсии Ӯзбекистон кишвари худро ҳамчун номзад дар нақши 
лидери минтақавӣ мешуморад, ҳарчанд он аз нуқтаи назари қавмӣ осебпазир аст. 
Қазоқистон бошад, бо мавҷудияти сарҳад бо Россия ва миқдори зиёди аҳолии русзабон 
дар вобастагии доимӣ бо ҳамсояи шимолии худ побанд аст. Хулосаи асосии З. Бжезинский 
оид ба сиёсати ИМА дар Осиёи Марказӣ чунин аст: не дар боло, не дар поён. Ин маънои 
онро дорад, ки Амрико аз минтақа хеле дур аст, то дар ин қисми Авруосиё ҳукмфармоӣ 
кунад, вале хеле пурқувват аст, то дар равандҳои ин минтақа ҷалб нашавад. Муаллиф 
сиёсати Амрикоро дар минтақа дар шакли бисёрқутба мебинад: муносибат бо Россия аз 
мавқеи ин кишвар нисбат ба истиқлолияти давлатҳои нави минтақа вобаста аст. 
Геополитики фаронсавӣ Э. Шопрад (муаллифи “Луғати Геополитика", ки дар Фаронса ба 
чоп расида буд), қайд мекунад, ки дар Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ - Вашингтон бо 
иттифоқчиёни худ бозиеро бар зидди Россия мебарад. Дар ҳама ҷо - дар Аврупои Шарқӣ, 
ки блоки Атлантикаи Шимолӣ доман паҳн карда истодааст ва дар муборизаи бузург 
барои нуфуз дар Осиёи Марказӣ, Қафқоз ва Украина ИМА бо шарикони худ - Олмон, 
Туркия, Покистон кўшиш карда истодааст, ки таъсир ва нуфузи Россияро халалдор ва 
камранг созад. 

Аз соли 1992 минтақаи Осиёи Марказӣ дар саҳифаҳои маҷаллаи “Стратегическое 
обозрение” ҳамчун сюжети мустақил пайдо шуд. Муаллифон қайд карданд, ки агар бо 
барҳам хурдани таҳдиди Шўравӣ дар Аврупо ва аз байн рафтани пардаи “оҳанин” ба 
вазъи геостратегӣ дар қитъа бо диди нав назар карда бошанд, пас таъсиси давлатҳои 
мустақил дар Осиёи Марказӣ ба он оварда расонд, ки тамоми консепсияи геополитикии 
Ғарб дар Осиё таҷдиди назар шуд. Дар баробари ин, муалифон вазъи бамиёномадаи Осиёи 
Марказиро дар аввали солҳои 90-ум ба ҳолати давлатҳои начандон калони Осиёи Ҷанубӣ, 
ба монади Бангладеш, Шри Ланка, Непал ва Бутан қиёс мекарданд, ки ин кишварҳои хурд 
дар сояи муқобилиятҳои Ҳинду Покистон баъд аз рафтани Британияи Кабир монданд. 
Ҷумҳуриҳои нави Осиёи Марказӣ низ ҳамчунин зери таҳдиди дуҷониба – бесарусомониҳои 

сиёсӣ ва дезинтегратсияи ҳудудӣ монданд. Далелҳои илмӣ собит месозанд, ки қитъаи Осиё 
ҳама вақт, дар ҳама давру замон барои абарқудратҳои ҷаҳон ҳамчун дурдонае буд, ки ҳар 
як кишвари пурқувват мехост онро соҳиб шавад. Дар давоми муборизаҳои озодихоҳӣ 
халқҳои кишварҳои Осиё тавонистанд истиқлолияти худро ба даст оранд, вале дар 
баробари ин, масъалаи дигар ба миён меомад - ин ҳам бошад, нигоҳ доштан ва аз даст 
надодани он (истиқлолият) буд. Аз охири қарни гузашта, то ба имрўз аз сарчашмаҳои 
илмӣ ба мо маълум гашт, ки чӣ гуна давлатҳо аз байн мераванд, чӣ тавр онҳо истиқлолият 
ва тамомияти арзии худро аз даст медиҳанд ва ин раванд бо дарназардошти бозиҳои 
геополитикӣ ва манфиатҳои геоиқтисодии абарқудратҳои ҷаҳон идома хоҳад дошт. Бо 
дарназардошти ҷой доштани боигариҳои зиёди зеризаминӣ, нафту газ ва дигар захираҳои 
табиӣ, Осиёи Марказӣ ҳама вақт меҳвари бозиҳои калони бозингарони минтақавӣ ва 
ҷаҳонӣ хоҳад монд ва вазифаи аввалиндараҷаи ҷумҳуриҳои пасошўравии Осиёи Марказӣ 
дар марҳилаи кунунӣ ва оянда - ин бо ҳар роҳу восита ҳифз кардани истиқлолияти давлатӣ 

ва манфиатҳои миллии худ мебошад. Федератсияи Россия аз нуќтањои заифи кишварњои 
минтаќа истифода намуда, њамеша онњоро дастнигар ва ба худ вобаста менамояд. Яке аз 
нуќтахои заифии баъзе кишварњои минтаќа мисоли Љумњурии Ӯзбекистон, Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон ин бо љои кор таъмин карда натавонистани ањолии 
хеш ва руй овардани онњо ба самти муњољирати мењнати мебошад. Мањз ин нуќтаро њама 
ваќт љониби Россия хуб истифода намуда њамеша қарорњои ба манфиати хеш судмандро 
бо ин кишваарњо дар миён мемонад. Бархе аз кишварњои минтаќаи Осиёи Марказї 
мехоњанд бо њаргуна њамкорӣ бо кишварњои ба ин минтаќа таваљљуњ дошта вазъи 
иљтимоиву иќтисодии кишвари хешро бо сармоягузории онњо то андозае боло баранд. 
Аммо ин гуна руоварињо ба љониби Русия хуш намеояд ва он бошад бо ҳарроњ болои 
муњољирони кишварњо њаргуна зулмро раво мебинанд. Имрӯзњо ин хеле зиёд ба чашм 
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мерасад ва њамин тавр њељ кадоме аз кишварњои минтаќа наметавонанд сиёсати 
мустаќилонаро ба роњ монанд ва ин доѓњо њануз аз солњои 1886 оѓоз шуда буд. Новобаста 
аз гуфтањои боло Россия низ заифињои худро дар идоракунии минтаќа дорад. Яке аз 
заифињои Россия нисбат ба давлатњои минтаќа надоштани стратегияи амиќу ягона 
мебошад.  
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ПОШХУРИИ ИТТИҲОДИ ШӮРАВӢ ВА ЗУҲУРУ ТАШАККУЛИ МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

ҲАМЧУН КИШВАРҲОИ ҶАВОНТАРИН  

Дар оғози асри навин минтақаи Осиёи Марказӣ яке аз минтақаҳои ҳассос, ҷолиб, муассир, 

мавқеъдошта ва калидии ҷаҳони муосир ба шумор рафта, дар мадди диќќати абарќудратон ќарор гирифт. 
Дар тули таърих ин сарзамин ҳама вақт зери ҳамлаҳои аҷнабиён қарор дошта њамеша аз љониби онњо талаву 
торољ ва вайрону валангор мегардид. Аммо мардуми шуҷоатманди минтақа бо роҳбарии мардони 

сарсупурдаи хеш ба зудӣ ба аҷнабиён сар фуруд намеоварданд. Имрӯз низ Осиёи Марказӣ аз рисолати худ 
бархурдор аст. Бозиҳои бузурге, ки дар асри XIX бо иштироки 2-ќуввае, ки сиёсати љаҳониро муайян 
мекарданд, дар ин ҷо шуруъ шуда, он то ҳол давом ёфта истодааст ва ба худ характери навро дар шакли иваз 
намудани иштирокчиён ва зиёд шудани шумораи онхо касб намудааст. 

Калидвожањо: Осиёи Марказӣ, Минтақаҳои ҳассос, Бозиҳои Бузург, Вайрону Валангор, Сиёсати 

ҷаҳонӣ, Аҷнабиён, Абарқудратон, зери ҳамлаҳо, мардуми шуҷоатманд, калидӣ, мавриди диҷҷат, асри нав. 
 

РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО 

РЕГИОНА КАК САМОГО МОЛОДОГО РЕГИОНА 

В начале нового века регион Центральной Азии стал одним из самых чувствительных, привлекательных, 

эффективных, позиционируемых и ключевых регионов современного мира и стал центром ваших сверхдержав. На 

протяжении всей истории эта земля всегда подвергалась нападениям иностранцев, разграблялась и разрушалась 

ими. Но отважные жители региона под руководством своих преданных людей не сразу уступили иностранцам. 

Сегодня у Центральной Азии тоже есть миссия. Великие игры, начавшиеся в девятнадцатом веке с участием двух 

сил, определявших мировую политику, продолжились здесь и приобрели новый характер в форме смены 

участников и увеличения их числа. 

Ключевые слова: Центральная Азия, уязвимые регионы, Великие игры, разрушение, мировая политика, 

Ахемениды, абиссинцы, под атакой, храбрые люди, ключ, внимание, новый век. 

 

THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION, THE EMERGENCE AND FORMATION OF THE CENTRAL 

ASIAN REGION AS THE YOUNGEST REGION 

At the beginning of the new century, the region of Central Asia has become one of the most sensitive, attractive, 

effective, positioned and key regions of the modern world and has become the center of superpowers`s views. Throughout 

history, this land has always been attacked by foreigners, plundered and destroyed by them. But the brave inhabitants of the 

region, led by their loyal people, did not immediately yield to foreigners. Central Asia also has a mission today. The great 

games that began in the nineteenth century with the participation of the two forces that determined world politics continued 

here and took on a new character in the form of a change in the number of participants and an increase in their number.  

Keywords: Central Asia, vulnerable regions, Great Games, destruction, world politics, Achaemenids, Abyssinians, 

under attack, brave people, key, attention, new century. 
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ТАШКИЛИ КОРЊО ОИДИ РАҚАМИГАРДОНИИ ЊУЉЉАТЊОИ БОЙГОНЇ 
 

Сангалиев Х.Б. Талбаков П.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ҳуҷҷат чун воситаи асосии сабти ҳаёти шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. Бо равиши 
таърихӣ инсон намудҳои гуногуни ҳомилро барои сабти иттилоот ихтироъ намудааст. 
Моҳиятан вазифаи асосии ин мукаммалкунӣ ва ихтироъҳои ҳомили нав бо як мақсад–
таъмини дарозумрии ҳуҷҷат нигаронида шудаааст. Дар замони муосир аҳамияти калонро 
технологияҳои компютерӣ ва васоитҳои таъминкунандаи сабти базудӣ, ғун кардан, 
коркард, ҷустуҷӯ, нигаҳдории боэътимоди он, дурии дастрасӣ, пешниҳоди сари вақтии 
иттилоот дар ҳомил ва шакли зарурӣ ба даст дароварда аст. Замони нав заруратро барои 
баргардон намудани ҳуҷҷатҳои дар ҳомили анъанавӣ ба шакли рақамӣ (рақамигардонӣ) ба 
миён овард. Мақсад ва моҳияти асосии рақамигардонӣ ин таъмини ҳифзи амнияти 
ҳуҷҷатҳо ва самти муҳими кори бойгониҳои давлатӣ мебошад. Рақамигардонии ҳуҷҷатҳо – 
ташкили хазинаи электронии истифода мебошад. Хазинаи электронии истифода ин 

маҷмуи нусхаҳои электронии ХБМ-и дар ҳомили рақамӣ сабт шуда ва барои истифода ба 
ҷойи нусхаи асли ҳуҷҷатҳо таъйин шуда мебошад. Он бояд ҳифзи ҳуҷҷат, имконияти 
ташаккули захираҳои электронии дастрасии амалӣ ба ҳуҷҷат, аз ҷумла бо истифода аз 
интернет-технологияҳоро таъмин намояд. Нусхаҳои электронии ҳуҷҷатҳои бойгонӣ ва 
хазинаи электронии истифодаро ба сифати хазинаи эҳтиётӣ ҳуҷҷатгузории бойгонӣ 
номумкин аст.  

Тартиби таъсиси хазинаи электронии истифода (нусхаҳои электронии ҳуҷҷатҳои 
бойгонӣ) яке аз вазифаҳои муҳими фаъолияти бойгониҳо ба шумор рафта, бояд бо 
тартиби муқаррар кардашудаи таъсиси хазинаи электронии истифода ба тартиб дароварда 
шавад. Хазинаи электронии истифода таъсис дода мешавад: 

❖ бо низоми мақсаднок дар доираи барномаҳои давлатӣ ва нақшаҳои ҳарсолаи 
(дарозмуддати) корҳои бойгонӣ;  

❖ бо низоми мақсаднок ба ҳамаи ҳуҷҷатҳои барои нусхабардории эҳтиётӣ муайян 
карда шуда; 

❖ дар ҷараёни иҷрои фармоишҳо; 
❖ дар ҷараёни дигар корҳо. 
Амалҳои технологии асосии таъсиси нусхаҳои электронии ҳуҷҷатҳои бойгонӣ: 
❖  ҷудокунии ҳуҷҷатҳо барои рақамигардонӣ; 
❖ омода кардани ҳуҷҷатҳо барои рақамигардонӣ; 
❖ супоридани ҳуҷҷатҳо барои сканеркунонӣ \қабули ҳуҷҷатҳо\, бақайдгирӣ дар 

ҳуҷҷатгузориҳои баҳисобгирӣ;  
❖ интихоби усули рақамигардонӣ дар ҳомилҳои гуногун (масалан, барои 

суратҳуҷҷатҳо омили муайянкунанда навъ ва намуди ҳомили ҳуҷҷат (қоғази суратгирӣ, 
плёнкаи суратгирӣ, шиша), лӯлапеч ё кадри алоҳида, андозаи ҳомил (қоғаз ва кадри 
суратгирӣ) характеристикаи ҳуҷҷат (варақи ҷудогонаи ҳуҷҷат, суратгирӣ, ё маҷмуи 
ҳуҷҷатҳо), суратҳои дар сураталбом ширеш карда шуда); барои фоноҳуҷxатҳо –ҳомили 
иттилоот, шумораи таҷҳизоти махсус гардонидашуда барои таҷдиди нусхаи асл ва 
монанди ин); 

❖ рақамигардонии ҳуҷҷат;  
❖ супоридани нусхаҳои ҳомилҳо ба нигаҳдорӣ;  
❖ баргардонии асли ҳуҷҷатҳо ба нигаҳдорӣ. 
Дар тартиби нақшавӣ нусхаҳои электронии ҳуҷчатҳои бойгонӣ дар навбати аввал 

барои ҳуҷчатҳои зайл таъсис дода мешаванд:  
❖ ба ҳуҷчатҳои бештар истифодашаванда, новобаста ба замони таъсис, ашё ва 

техникаи омодасозии ҳуҷҷатҳо;  
❖ ҳуҷҷатҳои қимматнок ва нодир; 
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❖ ҳуҷҷатҳои дар ҳолати физикии ғариқаноатбахш бо дараҷаи баланди 
вайроншавии асосҳо қарордошта, ки боиси аз байн рафтани асл шуданаш мумкин аст; 

❖ ҳуҷҷатҳо, ки барои онҳо таҳдиди аздастдиҳии иттилоот мавҷуданд (масалан, 

барои ҳуҷxатҳо дар асоси қоғазӣ – заъфи матн; барои фоносабтҳо дар лентаи магнитӣ – 
бемагниткунӣ; барои суратнегативҳои ранга - аздастдиҳии рангиият ва монанди ин), дар 
сурати дар ҳолати қаноатбахш қарор доштани ҳомил; 

❖  иҷрои дархост ва фармоишҳо, омодасозии лоиҳаҳои нашриявӣ ва намоишдиҳӣ. 
Барои рақамигардонӣ танҳо он хазинаҳое, ки онҳо ба азнавкоркардабароии илмӣ-

техникӣ гузаштаанд ё нисбати дар оянда дар назар дошта нашудаанд ё рӯйхатҳои 
мукаммал кардашуда (дар қисми муҳарририи сарлавҳаҳо) мансуб аст.  

Аз хазинаҳои баробарарзиш аз рӯи аҳамият, ба нусхабардории аввалиндараҷа 
хазинаҳое, ки ҳуҷчатҳои онҳо дар ҳолати ғайриқаноатбахши физикӣ (техникӣ) ва 
истифодабарии шиддатнок, қарордошта, инчунин суратҳуҷҷатҳои ранга, мансубанд. Бо 
мақсади ташкил ва назорат нисбати гузаронидани корҳо оиди рақамигардонӣ дар ҳар як 
бойгонӣ бояд нақшаи дарозмуддати рақамигардонӣ, бо фарогирии номи хазинаҳо, барои 
таъсиси нусхаҳои электронӣ дар ҳудуди ҳамаи маҷмeҳои бойгонӣ, тартиб дода шавад. Ҳар 
сол бояд мониторинг ва таҳрири нақшаи дарозмуддат, вобаста ба натиҷаҳои иҷрои 
нақшаи солонаи рақамигардонии ба амал баровардашуда, ки дар Номгӯи хазинаҳои 
мансуб ба рақамигардонӣ, гузаронида мешаванд. Дар заминаи нақшаи дарозмуддат, ҳар 
сол номгӯи хазинаҳои мансуб ба рақамигардонӣ сохта мешаванд, ки дар он пайдарпаии 
рақамигардонии хазинаҳо дар ҳудуди соли додашуда муайян карда мешаванд. Бо 
навбатии рақамигардонӣ аз рӯи арзиш ва аҳамияти иттилоотии ҳуҷҷатҳо, ҳолати физикии 
онҳо, шиддатнокии муроҷиат ба онҳо, инчунин шумораи имкониятҳои техникӣ ва кадрӣ, 
муайян карда мешаванд. Номгӯҳо бо воҳидҳои сохтории бойгонии дар корҳо оиди 
таъсиси хазинаи электронии истифодабарӣ ҷалб карда шуда, мувофиқа карда мешаванд. 
Бурдани нақшаи дарозмуддат ва Номгӯи хазинаҳои ҳарсолаи мансуб ба рақамигардонӣ, 
дар шакли манбаи маълумотҳои компюторӣ бо сохтани нашри ҳатмии ҳар ду ҳуҷҷатҳо 
иҷозат дода мешаванд. Корҳои таъсиси хазинаи истифодабарӣ бояд аз тарафи воҳиди 
сохтории махсусгардонидашуда, ба амал бароварда шавад. Таъсиси нусхаҳои электронии 
ҳуҷҷатҳои бойгонӣ ба воситаи ду намуди сохторҳои рақамигардоникунанда метавонад ба 
амал бароварда шавад:  

❖ Таҷҳизоти касбии сканеркунанда – сканерҳои давродаври беваслӣ; 
❖ Дастгоҳи суратгирии рақамӣ. 
Интихоби намуди таҷҳизот вобаста аст:  
❖ Таркиби хазинаҳо; 
❖ Андозаҳои баландтарини ҳуҷҷатҳо (бо ёрии сканерҳои махсусгардонида 

рақамигардонии ҳуҷҷатҳои андозаҳои А2, A3, А4, А5 ва андозаҳои хурдтар; бо ёрии 
дастгоҳи суратгирии рақамӣ ва ҳангоми мавҷуд набудани сканерҳои ҳуҷҷатҳои андозаҳои 
А1–А0 –, ҳуҷҷатҳои андозаи зиёдаи А2, гузаронидан мақсаднок аст); 

❖ имкониятҳои молиявии муассисаи бойгонӣ.  
Истифодабарии сканерҳои планшетии ҳуҷҷатҳои офисии барои ба амал баровардани 

сканеркунонии ҳуҷҷатгузории офисии ҷорӣ коркардашуда ва барои рақамигардонии 
ҳуҷҷатҳои бойгонӣ таъин нашуда, бо тақозои диққати баланд ба бехатарӣ ва ҳифзи асл, 
иҷозат дода намешавад. Истифодаи чунин таҷҳизот барои рақамигардонии ҳуҷҷатҳои 
бойгонӣ осеби ислоҳнопазир ба нусхаҳои аслӣ метавонад расонад. Ҳалли нисбатан 
муносиб дар масъалаи интихоби таҷҳизоти сканеркунанда пешниҳод шудааст: Сканерҳои 
давродаври корозмудашудаи китобии андозаи на камтари А2, бо чароғҳои равшании 
беҳарорат ё LED нурафкани равшании диодӣ ва гаҳвораи китобӣ барои сканеркунонии 
аслҳои ҳуҷҷатҳои бойгонии ранга, сиёҳу сафед хира (нимҳол) духтанашаванда (китобҳо, 
расмҳо, маводи фарсуда, атласҳо). Интихоби камераҳои суратгирии рақамӣ (дастгоҳи 
суратгирӣ аз рӯи андозаи қолиб ва имкониятҳои молиявии бойгонӣ муайян карда 
мешаванд. Имрӯз камераҳои суратгирии рақамӣ аз ҳама усули бехатар барои нусхаҳои 
асли ҳуҷҷатҳои бойгонӣ ҳангоми таъсиси нусхаҳои электронии нусхаҳои электронии 
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ҳуҷҷатҳо, ба шумор мераванд. Аммо истифодаи онҳо низ як қатор маҳдудиятҳо ва 
камбудиҳоро, аз ҷумлаи муҳимтарин - масъалаи риояи реҷаи равшанидиҳӣ соҳиб аст. Ба 
ҳамдигар пайвастани таҷҳизоти гуногун дар ҳалли вазифаи рақамигардонии ҳуҷҷатҳои 

андозаҳои гуногун, имконпазир аст. Ҳуҷра барои гузаронидани корҳо оиди 
рақамигардонии ҳуҷҷатҳои бойгонӣ ва таъсиси нусхаҳои электронӣ бояд равшанидиҳии 
таббиӣ ва сунъиро доро бошанд. Ҷойҳои корӣ барои таъсиси нусхаҳои электронӣ бо 
мизҳои махсус, иловаҳо (ёрирасон), курсиҳои паҳлӯдор (курсиҳо), бо танзими баландӣ ва 
хамшавии нишаст ва такя, ҷиҳозонида мешаванд. Равшанидиҳӣ дар болои миз дар 
минтақаи ҷойгузории ҳуҷҷат бояд 300 - 500 лк равшанидиҳӣ болои экран на зиёда аз 300 лк 
бошад. Равшанидиҳӣ на бояд дурахшро дар болои экран ва мизи санеркунонӣ ташкил 
кунад. Ҳангоми истифодабарии таҷҳизоти сканеркунандаи корозмудашуда, чароғҳои худи 
ҷиҳозонидашуда, хомӯшкунии пурраи равшанидиҳӣ дар ҷараёни рақамигардонӣ, 
имконпазир аст. Масъалаи дигар омодасозӣ ва супоридани ҳуҷҷатҳо барои 
рақамигардонӣ мебошад. Омодасозии ҳуҷчатҳо барои гузаронидани корҳо оиди таъсиси 
нусхаҳои электронии хазинаи истифодабарӣ тибқи тартиби додашудани ҳуҷҷатҳои 
бойгонӣ аз маҳфӯзгоҳҳо ба амал бароварда мешавад. Омода кардани ҳуҷҷатҳо барои 
гузаронидани корҳо оиди таъсиси нусхаҳои электронӣ корҳои зеринро фарогир аст:  

❖ кофта баровардани парванда; 
❖ тафтиши маълумотҳои ҷустуҷӯӣ; 
❖ қиёс бо рӯйхати сарлавҳаҳои парвандаҳо; 
❖ тафтиши рақамгузории варақҳо; 
❖ аниқ кардан дар варақҳои тасдиқкунанда. 
Њангоми омодасозии парвандаҳо тафтиши ҳолати физикии ҳуҷҷатҳо санҷида, 

ҳуҷҷатҳо бо матнҳои возеҳии кам ва зафъ, инчунин ҳуҷҷатҳо бо талаби таъмир ва 
мустаҳкамкунии асосҳо зоҳир карда мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ мутахассисон оиди 
таъмини ҳифзи ҳуҷчатҳои бойгонӣ ва мутахассисон оиди рақамигардонии ҳуҷҷатҳо барои 
гузаронидани машварат бо мақсади роҳ надодан ба эҳтмолии осебрасии парвандаҳо 
ҳангоми сканеркунонӣ, ҷалб карда мешаванд. Қабули қарор оиди кӯккании парванда ба 
таври зерин метавонад сабабнок карда шавад:  

а) таъмини ҳифзи ҳуҷҷатҳо (ба таври сахт (танг) дӯхта шудан, бинобар ба 180 дараҷа 
кушода шудани он, истифодаи шишаи пахшкунанда боиси эҳтимолияти осеббинии 
(шаклдигаркунии) ҳуҷҷатҳо шудан); 

б) имконнопазирии нишон додашудан дар нусхаи электронӣ ҳамаи иттилооти ҳуҷҷат, 
бинобар ба ҷои шерозбандӣ «рафтан»-и қисми иттилоот. 

Қарор оиди кӯккании ҳуҷҷатҳо танҳо дар ҳолате қабул карда мешавад, ки агар дар 
бойгонӣ шароитҳо оиди муқовабандӣ баъди сканеркунонии парвандаҳои кӯкканӣ 
кардашуда мавҷуд бошад. Баъди анҷоми корҳо парвандаҳо ба тарзи ҳатмӣ аз нав 
муқовабандӣ карда мешаванд. Супурдани ҳуҷҷатҳо барои рақамигардонӣ дар воҳиди 
сохтории махсусгардонидашуда аз тарафи кормандони бойгон, масъул барои таъсиси 
хазинаи электронии истифодабарӣ ба амал бароварда мешавад. Он бо фармоиш (дархост) 
барои тайёр кардани нусхаҳои электронӣ ба расмият дароварда мешавад. Фармоиш 
(дархост) мутобиқ ба пайдарҳамии сканеркунонии хазинаҳои дар Номгӯи хазинаҳои 
барои рақамигардони муқаррар шуда ба расмият дароварда мешавад. Дар фармоиш 
(дархост) барои тайёр кардани нусхаҳо қайд карда мешавад: 

➢ асос барои рақамигардонӣ (дар ҳолати иҷрои корҳои нақшавӣ – истинод ба 
мавқеъ дар Номгӯи хазинаҳои ҳарсолаи барои рақамигардонӣ таъин кардашуда; дар 
ҳолати иҷрои фармоиш бо дигар мақсадҳо – нишон додани №, сана ва номи ҳуҷҷатҳо, ки 
дар асоси он корҳо иҷро мешаванд, мақсади иҷрои корҳо, реквизитҳои (маълумотҳои 
зарурӣ) фармоишгар; 

➢ рамзҳои (шифрҳои) баҳисобгирӣ (рақами хазина, рақами рӯйхат, рақами 
воҳиди нигаҳдорӣ, рақами варақҳо (пушт- агар зарур бошад). 

➢ шумора варақҳо/пушти варақҳои барои рақамигардонӣ муқарраршуда; 
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➢ ҷойгиршавӣ, андоза, ҳомил (барои фармоишҳои берун аз доираи барномаи 
рақамигардонии бойгонӣ иҷро шаванда;  

➢ эзоҳ (нишондод ба талаботҳои асосӣ оиди ҳифз, зарурати истифодабарии 

методҳои махсусгардонидашудаи рақамигардонӣ, имконияти истифодабарии шишаи 
пахшкунанда ё коркарди графикӣ (барои фармоишҳои берун аз доираи барномаи 
рақамигардонии бойгонӣ иҷрошаванда)); 

➢ санаи супурдан барои рақамигардонӣ; 
➢ санаи иҷрои фармоиш; 
➢ санаи гирифтани фармоиш (барои фармоишҳои берун аз доираи барномаи 

рақамигардонии бойгонӣ иҷрошаванда);  
➢  санаи баргардонидани нусхаи асл ба маҳфӯзгоҳ; 
➢ рамз ва ҷои нигаҳдории мастер-нусхаи электронӣ (дар ҳомили сохташуда ва 

ҳомили беруна);  
➢ рамз ва ҷои нигаҳдории нусхаи электронии корӣ )ҳар ҳомили беруна); 
➢ рамз ва ҷои нигаҳдории нусхаи насли дуюм (ҳангоми зарурат – барои 

фармоиши берун аз доираи барномаи рақамигардонии бойгонӣ иҷро шаванда); 
➢ Рамз ва ҷои нигаҳдории нусхаи насли дуюм (дар сурати зарурат –барои 

фармоишҳои берун аз доираи барномаи рақамигардонии бойгонӣ иҷро шаванда). 
Фармоиш (талабнома) барои тайёр кардани нусхаи электронии хазинаи 

истифодабарии ҳуҷҷатҳои бойгонӣ аз тарафи директор ё муовини он (нигаҳдории калони 
хазинаҳо) имзо карда мешавад. Бланки фармоиш бо теъдоди зарурӣ, вале на камтар дар ду 
нусха тартиб дода мешавад. Як нусха дар баҳисобгирии мараказиятнок дар парвандаи 
хазинаҳо, дигаре дар шӯъбаи таъминоти ҳифзи ҳуҷҷатҳо ё дар воҳиди сохтории дар он 
нигаҳдории хазинаи электронии истифодабарb ба амал бароварда мешавад, нигаҳдорӣ 
мешавад. Бланки фармоиш дар Журнали баҳисобгирии фармоишҳо барои таъсиси 
нусхаҳои электронии ҳуҷҷатҳо ба қайд гирифта мешавад. Журнал тибқи қоидаҳои 
барасмиятдарории ҳуҷҷатгузориҳои баҳисобгирии бойгонӣ ба расмият дароварда 
мешавад, яъне варақҳои вай дӯхта, рақамгузорӣ карда шуда, шумораи онҳо дар варақ-
тасдиқкунанда нишон дода мешаванд. Дар журнал сутунҳо ва сабтҳо ба таври дарун бурда 

мешавад. Бурдани журнали бақайдгирии фармоишҳо дар шакли электронӣ иҷозат дода 
мешавад. Иҷрокунандагон ҷавобгарии шахсиро ба ҳифзи нусхаҳои асли ҳуҷҷатҳои 
бойгонӣ дар муддати кор бо онҳо, ба дӯш доранд. Бо мақсади пешгирӣ аз сканеркунонии 
такрорӣ як ва ҳамон як ҳуҷҷатҳоро (рексан), кормандони масъул ба пуркунӣ ва бурдани 
журнал, уҳдадоранд пеш аз супоридану қабули ҳуҷҷатҳо ба сканеркунонӣ, тафтиш кунанд, 
оё ҳуҷҷатҳо пештар ҷараёни рақамигардониро гузаштаанд ё не. Дар сурати ҳуҷҷат 
рақамигардонӣ карда шудан, ҳамаи корҳо оиди иҷрои фармоиш, аз нусхаи электронии 
корӣ иҷро карда мешавад. Сканеркунонии (рақамигардонии) такрории ҳуҷҷатҳо (рексан) 
нораво аст. Имрӯз, саъю кушиши бойгониҳо дар масъалаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳо дар 
намуди нусхаҳои гуногун (суратнусхаҳо, ксерокопия, микрокопия, нусхаи рақамӣ) амалан 
собит шудааст. Чунки он имкониятҳои нисбатан васеъро дар таъмини дастрасии амалӣ ва 
васеъ ба иттилоот фароҳам оварда, ҳифзи иттилооти ҳуҷҷатҳо дар қоғази кӯтоҳумр 
таъмин карда, дар ҳалли масъалаи доимии нарасидани майдонҳо дар маҳфӯзгоҳ мусоидат 
менамояд. Дар ҷараёни рақамигардонии ҳуҷҷатҳои бойгонӣ ду масъала ба миён меояд: 
ҳифзи асл ва ҳифзи худи иттилооти электронӣ. Ҳифзи асл барои истифодабарии 
мукаммали ҳуҷҷат чb дар замони муосир ва чb аз тарафи насли оянда, зарур аст. 
Масъалаҳои асосии ҳангоми сканеркунонӣ ба амал оянда: 

• Осебрасии механикӣ – вайроншавии муқовабандӣ (ҷои шерозбандӣ), бинобар 
зарурати кушодани ҳуҷҷат); 

• Таъсирбахшии паҳншавии нурпошии инфрасурх ва гармӣ ба тағйири таркиби 
ҳароратии ҳамаи намудҳои қоғазҳо оварда мерасонад.  

Яке аз тавсифҳои хатарноки таҷҳизот, ки ба ҳуҷҷат таъсир мерасонад, ҳарорат ва 
равшанидиҳӣ ҳангоми сканеркунонӣ ва вақт, ки дар муддати он ин омилҳо ба асли ҳуҷҷат 
таъсир мекунанд, ба шумор меравад. Сканеркунонӣ дар шароити муосир қисми 
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ҷудонашавандаи корҳои ҳар як бойгонӣ мебошад. Бинобар, коркард ва тадбиқи 
чорабиниҳои муайян, барои паст намудани омилҳои таъсирбахши вайроншавӣ ба ҳуҷҷат 
ҳангоми таъсиси нусхаҳои рақамӣ, натиҷаи ногузири ҳамкории мутахассисон оиди 

рақамигардонӣ ва мутахассисон дар кори бойгонӣ мебошад. 
Барои рақамигардонии ҳуҷҷатҳои бойгонӣ истифодаи таҷҳизотҳои таъминкунандаи 

сифати баланди рақамигардонӣ ва ҳифзи нусхаи асл, зарур аст.  
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электронных копий.  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Хаётзода Н. 

Таджикский национальный университет 

 

Что такое анализ? Наиболее подходящим ответом на этот вопрос применительно к 

дипломатической деятельности представляется взгляд на анализ как синоним понятия 

«исследование». Цель анализа – ответ на вопрос о сущности и социальной природе предметов 

или явлений, о взаимосвязях между ними, закономерностях, основных направлениях и 

конкретных путях их формирования, развития и отмирания. Анализ предполагает в качестве 

метода расчленение предмета или явления на составные части, что позволяет глубже изучить их 

свойства, сопоставить полученные данные с тем, чтобы полученные знания затем обобщить, 

синтезировать в виде выводов и прогнозов, подготовить основы для принятия решения по 

поводу тех или иных конкретных действий. Речь идет о познании сути явлений и событий, о 

переходе от фотографического восприятия и описания к сопоставлению собранных сведений с 

тем, чтобы ответить на вопрос, почему произошло то или иное событие в общественно–

политической или дипломатической жизни, как оно соотносится с другими событиями или 

явлениями, какова их целевая направленность и последствия. Если поиск фактов предполагает 

ответ на вопрос «что?», то анализ представляет собой поиск ответов на дополнительные 

вопросы типа «почему?», «с какой целью?», «что дальше?», а также выводов о том «как 

отнестись?» и, наконец, «что делать?». Если говорить кратко, анализ – это путь к пониманию и 

действию. К пониманию сути явлений, к пониманию того, что происходит или должно 

произойти и как следует вести себя в данной ситуации. Из наиболее распространенных методов 

анализа – исчисление, моделирование и логико–интуитивное исследование. Наиболее 

эффективным для применения в дипломатической работе представляется логико– интуитивный 

метод. По мнению профессора М. А. Хрусталева, это тот метод, который дает «наибольший 

простор для использования творческих возможностей человека». При применении этого метода 

картина изучаемого явления или события формируется за счет изучения фактического 

материала, позволяющего проследить развитие события или явления со времени возникновения 

вплоть до момента исследования (как бы по вертикали – исторический анализ) в сопоставлении 

со всеми побочными факторами, влияющими на их развитие вплоть до данного момента (как 

бы по горизонтали – системный анализ). Интерпретация полученных таким образом 

результатов строится с использованием и имеющейся информации, и логики, и интуиции, т.е. 

всех возможностей интеллекта.( Право и управление. XXI век) 

Основные требования, предъявляемые к внешнеполитической информации. 

Внешнеполитическая информация призвана формировать у руководства государства 

объективную картину происходящего в мире и помогать ему принимать правильные решения. 

Какой же должна быть информация, чтобы отвечать этим задачам? Наука и практика 

разработали ряд критериев, своего рода лекал, предназначенных для того, чтобы помочь в 

оценке информации тем, в чью задачу входит информационное обеспечение государства. Речь 

идет о таких качествах информации как актуальность; достоверность; полнота; новизна; 

прогностичность; своевременность; конфиденциальность. Также информация должна 

содержать выводы и предложения о действиях российской дипломатии. В свете этого 

постоянно актуально все, что касается обеспечения безопасности нашей страны, проведения в 

жизнь ее внешнеполитического курса, отношения к ее инициативам, оценки ее политики в 

целом, равно как и крупные международные события, затрагивающие Россию или положение в 

мире в целом. Актуальны и важные события в иностранных государствах, особенно, когда они 

ведут к смене режима или политической власти, влияют на подход страны к отношениям с 

Россией и вообще к международным делам. Таким образом, актуальность это, прежде всего 

понятие не календарное, а политическое. Достоверность информации предполагает, с одной 

стороны, надежность сведений, которые составляют ее основу. Это требует тщательную их 

перепроверку по различным источникам. С другой – объективный подход к оценке собранных 
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сведений. Это значит, что аналитик должен быть свободен от предвзятых мнений или 

сложившихся стереотипов. Его девизом должно быть правило: «писать правду, только правду, 

всю правду». Вообще профессия дипломата требует сочетания таких качеств как трудолюбие, 

самоотдача, дисциплинированность и в то же время самостоятельность суждений и смелость в 

выдвижении предложений, даже идущих вразрез со сложившейся практикой, если этого 

требует реально складывающаяся ситуация. На первый взгляд эти качества могут показаться 

противоречивыми, однако, творческое их применение составляет достоинство профессии. 

«Полнота» информации предполагает, что информационно-аналитический документ должен 

давать ясное представление о проблеме, которой он посвящен. Полноту информации не следует 

путать с многословием. Тема должна раскрываться за счет включения в документ самого 

главного, того, без чего обойтись нельзя. Информационный документ должен содержать 

примерно следующее: суть проблемы и ее состояние на текущий момент; прогноз возможного 

развития событий; значение проблемы для России; выводы и предложения. Информация 

должна быть составлена так, чтобы при ознакомлении с нею не возникало вопросов, откуда 

взят тот или иной факт или что за организация скрывается за замысловатым сокращением.( №4 

(21)/2011) В большинстве стран мира существуют специальные службы, поставляющие их 

руководству важную информацию для принятия решений и анализа внешней политики. Однако 

параметру этих служб определяются самим характером внешней политики, проводимой тем 

или иным государством, их восприятием угроз. Например, во многих странах (Великобритания, 

Франция, ФРГ) политическая разведка отделена от военной и напрямую подчинена высшему 

государственному руководителю (соответственно премьер-министру, президенту и канцлеру). 

В других, например в Израиле, она подчинена военной (министру обороны). В Соединенных 

Штатах Америки, где господствует доктрина «национальной безопасности», высшим органом 

при президенте, интегрирующим решения в области внешней и военной политики, является 

Совет национальной безопасности (СНБ), создана наиболее централизованная система 

разведки, включающая службы различных министерств и целый ряд полуавтономных ведомств. 

Во главе «сообщества» американских секретных служб стоит Директор центральной разведки 

(ДЦР), советник президента в этой сфере, получивший статус полноправного члена СНБ, т. е. 

положение, приравненное к положению министра обороны и государственного секретаря. 

Через подчиненный ему аппарат «разведывательного сообщества», с помощью, действующей 

при СНБ Высшей межведомственной группы и двух созданных президентом совещательных 

советов по разведке ДЦР планирует распределение бюджетных ассигнований на такую работу, 

составляет программу задач «сообщества» на ближайшее будущее и несет ответственность за 

главную информационную продукцию. ДЦР является также Директором главного 

разведывательного управления США - Центрального разведывательного управления (ЦРУ). 

Аналогичные структуры имеются и в других государствах. Как правило, их деятельность 

распределяется по четырем направлениям: информация, операции, наука и техника, и 

внутренний контроль. Продукция информации носит весьма разнообразный характер. Эта 

«готовая» информационная продукция - текущие сообщения, национальные оценки, 

специальные разработки и фундаментальные справочники, и исследования. В настоящее время 

их статус варьируется or совершенно секретной, сугубо личной информации, до открытых 

статистических сборников и публикаций. Например, в последние годы директорат информации 

ЦРУ публикует доступные для всех специалистов обзоры по экономике КНДР, КНР, России, 

Беларуси, Польши. Большую часть информации извлекают из открытых источников. Например, 

для наблюдения за внутриполитической обстановкой в СНГ широко используется как 

центральная, так и местная пресса. Другие информационные службы отправляют собранные 

ими сведения и полученные оценки руководителям соответствующих министерш, а также 

приглашаются для составления национальных отчетов. Например, Управление разведки и 

исследований государственного департамента США принимает участие в составлении 

ежедневных информационных сводок для госсекретаря, решает задачи по сбору информации по 

дипломатическим каналам. В других странах подготовка информационно-аналитических 

материалов, их обработка обычно включает ежемесячную и ежегодную информацию для МИДа 
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своей страны. В информационных письмах посольств (генконсульств) выделяются следующие 

блоки: 

1) анализ главных событий внутренней общественно- политической и социально-

экономической жизни страны пребывания и ее внешнеполитические акции в отношении других 

государств; 

2) международные события и мероприятия, непосредственно затрагивающие интересы 

государства, в которых участвовала (ли) страна (страны) аккредитации; 

3) характеристика результатов осуществления мероприятий по линии двусторонних 

(многосторонних) отношений; 

4) меры в области торговли, принятые в отношении государства. 

Во всех этих документах содержится краткий сводный итог-оценка ситуации в стране 

пребывания. При этом выделяются: 

1) повышение (понижение, сохранение на прежнем уровне) степени внутренней 

стабильности страны (стран) аккредитации, в частности в политическом, экономическом и 

социальном аспектах; 

2) повышение (понижение, сохранение на прежнем уровне) степени активности страны 

(стран) на международной арене в целом и на отдельных направлениях; 3) повышение 

(понижение, сохранение на прежнем уровне) степени влияния страны (стран) на 

международную ситуацию в региональном (глобальном) масштабе; 

4) положительная (отрицательная, нейтральная) динамика двусторонних 

(многосторонних) мероприятий с конкретными результатами - восприятие общественным 

мнением страны (стран) внутренней и внешней политики государства; 

5) состояние экспортно-импортных операций между страной и страной пребывания; 

6) состояние договорно-правовой базы политического и торгово-экономического 

сотрудничества государства со страной, 

7) привлечение в страну кредитов и капиталовложений; 

8) информирование экономических субъектов, деловых кругов страны о возможностях 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества; 

9) содействие национальным субъектам хозяйствования; 

10) рекомендации о целесообразных практических шагах и мероприятиях МИДа по 

реагированию на динамику внутренней и внешней политики страны (стран). 

Информационные письма представительств государства при международных 

(межправительственных) организациях освещают главные события внутренней деятельности 

международной организации (организаций) на разных уровнях (глобальном, региональном, на 

уровне страны); деятельность страны как члена организации; мероприятия по линии 

«международная организация (организации)-страна». Например, в информационном письме 

Постоянного представительства Республики Беларусь в ООН за октябрь 2000 г. давалась 

характеристика деятельности Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Ближнем 

Востоке, а также заседаний Генеральной Ассамблеи ООН по этому же вопросу. Представитель 

Республики Беларусь принял участие в общей дискуссии с изложением позиции своей страны. 

В отчете о заседаниях Главных комитетов указывалось, что белорусской делегацией в Первом 

комитете был внесен проект резолюции «Региональное разоружение и нераспространение», а 

также совместно с делегациями России и Китая I проект резолюции «Сохранение и соблюдение 

Договора по противоракетной обороне». В справках территориальных подразделений МИДа 

отражаются: 

• основные политические и экономические события жизни региона; 

• основные совместные акции стран региона (межрегиональный и глобальный масштабы); 

мероприятия стран региона в отношении их государств. 

Справки содержат краткий сводный итог-оценку вышеназванных событий. Особое 

внимание обращается на динамику внутренней стабильности региона, в частности в 

политическом экономическом и социальном аспектах; его влияние на глобальную ситуацию и 

на отдельные аспекты международной политики; характеристику результатов взаимодействия 

стран региона с конкретной страной (договорно-правовая база, торговля, инвестиции, займы, 
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восприятие общественным мнением внутренней и внешней политики государства). Важнейшим 

элементом справок являются рекомендации о конкретных мерах, направленных на развитие 

сотрудничества. 
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ТАЪМИНОТИ ИТТИЛОТИЮ ТАҲЛИЛИИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур муаллиф роҳу усулҳои ҷамъ,таҳлил ва пешниҳоди иттилоотро, ки барои татбиқи 
сиёсати хориҷӣ ҳаётан муҳим мебошанд баррасӣ менамояд. Дар мақолаи мазкур инчунин якчанд сабабҳои 

хеле муҳим, ки моро водор ба ҷамъи иттилоот ва таҳлили он водор менамояд қайд гардидаанд. Ин ҳамаро 
муаллиф дар мақолаи худ таҳлил карда мубрамияти онро мехоҳад ба ҷомеъа бирасонад. Илм ва амалия як 
қатор меъёрҳоро таҳия кардаанд, ки як навъ қолибест, ки барои арзёбии иттилоот ба онҳое, ки вазифаашон 

ба давлат расонидани иттилоот мебошад, кӯмак расонанд. Сухан дар бораи чунин сифатҳои иттилоот, ба 
монанди актуалӣ; эътимоднокӣ; пурра; навигарӣ; пешгӯӣ; саривақтӣ; махфият меравад. 

Калидвожаҳо: фаъолияти таҳлилӣ, татбиқ, сиёсати хориҷӣ, ҷамъи иттилоот, мубрамият, ҷомеъа. 

 

АИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В этой статье автор исследует способы сбора, анализа и представления информации, которая имеет 

жизненно важное значение для реализации внешней политики. В этой статье описаны некоторые очень важные 

причины, побуждающие нас собирать и анализировать информацию. Автор анализирует все это в своей статье и 

хочет донести это до общественности. Наука и практика разработали ряд критериев, своего рода лекал, 

предназначенных для того, чтобы помочь в оценке информации тем, в чью задачу входит информационное 

обеспечение государства. Речь идет о таких качествах информации как актуальность; достоверность; полнота; 

новизна; прогностичность; своевременность; конфиденциальность. 

Ключевые слова: аналитическая работа, деятельность, реализация, внешняя политика, сбор данных, 

актуальность, сообщество.  

 

INFORMATION AND ANALYTICAL SECURITY OF THE WORK OF THE FOREIGN POLICY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the author explores ways of collecting, analyzing and presenting information that is vital to 

implementation of foreign policy. This article describes very important reasons that prompt us to collect and analyze 

information. The author analyzes all this in his article and wants to convey it to the public. Science and practice have 

developed a number of criteria, a kind of template designed to help in the assessment of information to those whose task is 

to provide information to the state. We are talking about such qualities of information as relevance; reliability; 

completeness; novelty; prognosticality; timeliness; confidentiality 

Keywords: analytical work, activity, implementation, foreign policy, collection of information, society. 
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ЛОИҲАИ “ЯК КАМАРБАНД – ЯК РОҲ”–И ҶУМҲУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ 
 

Хушвахтов М.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Таърих – беҳтарин омузгори мо мебошад. Ин раванд шоҳиди он аст, ки бо 
дарназардошти мавқеи ҷойгиршавӣ дар тӯли таърих аҷдодони мо тавонистанд равобити 
тиҷоративу фарҳангиро миёни худ дар сатҳи олӣ нигоҳ доранд. Вобаста ба ин моро 
мебояд ин робитаро дар шароити муосир бунёд ва рушд диҳем. Барои ин фақат қадами 
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нахустину мустаҳками худро бояд гузорем. Оғози роҳ қисми душвортарини он ба ҳисоб 
меравад ва кори ба душвори оғозгардида натиҷаи хуб дорад. Инсоният дар ҷараёни 
тайғиротҳои бузурги иқтисодиву сиёсӣ қарор дорад ва мебояд дар рафти ин тайғирот 

ширкат варзиду саҳми худро гузошт. Воқеан лоиҳаи “Як камарбанд – як роҳ” ташаббусе 
мебошад‚ ки ҳангоми амалишавии он дар рушди тамоми соҳаҳои кишварҳои аъзо 
тайғироти бузурге ба амал меояд. Амалигардии ин лоиҳа метавонад амниятро махсусан 
дар минтақаи Осиёи Марказӣ пурзур намояд. Паст шудани сатҳи бекорӣ‚ рушди 
робитаҳои иқтисодиву сиёсӣ ва илмию фарҳангӣ низ ҳангоми амлишавии лоиҳа дараҷаи 
олиро касб хоҳанд кард. Дар шароити барқароршавии заифи иқтисоди ҷаҳонӣ баъди 
буҳрони молиявию иқтисодии сайёра, ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд амсилаи ҳамкории 
мутақобиланро пайдо карда, механизмҳои нави рушди иқтисодиро бунёд намояд. 
Ҷумҳурии Халқии Хитой омода аст, масъулият ва уҳдадории зиёди байналхалқиро 
мувофиқи тавони худ ва саҳми бузург гузоштан дар пуштибонии сулҳ ва рушди 
умумибашариро ба душ гирад. Ташаббуси бунёди муштараки лоиҳаи “Як камарбанд ва як 
роҳ” ба мусоидати ҳаракати озод ва боназми авомили иқтисодӣ, тақсими босамари 
сарватҳо ва тақвияти ҳамгироии бозорӣ, тавсеаи ҳамоҳангсозии сиёсати иқтисодии 
кишварҳои дар радифи роҳи лоиҳа воқеъбуда, тавсеа ва тақвияти равобити минтақавӣ бо 
талоши муштараки меъмории равобити минтақавии озод, бо дарназардошти ҳамаи 
падидаҳо ва тавозуни онҳо (дар чаҳорчӯбаи ин меъмории шарикӣ ҳамаи кишварҳо аз 
манфиат ва имконияти рушди устувор ноил мегарданд), равона шудааст. Амалишавии ин 
лоиҳа кишварҳои аъзоро дар вазъияти нодире қарор хоҳад дод. Чӣ гунае ки раиси 
Ҷумҳурии Халқии Хитой Си Ҷинпин дар маросими ифтитоҳи ҷаласаи ҳарсолаи форуми 
осиёии Баос 2015 баён намуд,“Як камарбанд ва як роҳ” ин соло ё яковозии ҶХХ набуда, 
балки хори ҳақиқии кулли мамолики қадқади роҳи лоиҳа, ба ҳисоб меравад. Ташаббуси 
“Як камарбанд ва як роҳ” дар натиҷаи таъкидҳои роҳбарияти нави ҶХХ дар мавриди 
сиёсати калидии хориҷии ҶХХ нисбат ба кишварҳои ҳамсоя дар амалигардии аҳдофи ҶХХ 
ба монанди “Ду садсола” ва “Орзуи Чин” оиди эҳёи миллати чинӣ, тавлид гардид. Аз 
нигоҳи Си Ҷинпин пешбарии сиёсати муваффақи хориҷӣ нисбат ба ҳамсоякишварҳо, 
шароити мусоид барои рушди ҶХХ, рушди мусолиматомези ҶХХ-ро бунёд месозад ва дар 

навбати худ ба давлатҳои ҳамсоя низ манфиати зиёде оварда, имконият пайдо мегардад, 
ки гулгулшукуфоии муштарак амалӣ бигардад. Барои кишварҳои Осиёи Марказӣ лоиҳаи 
пешниҳоднамудаи Ҷумҳурии Халқии Хитой метавонад ба таври кофӣ бурднок бошад. Ин 
лоиҳа имконият медиҳад‚ ки фазои иқтисодии Авруосиё ба вуҷуд оварда шавад. Бо ҳамин 
мақсад ҶХХ имрузҳо қадамҳои устувори худро баҳри рушди муносибатҳо бо кишварҳои 
ин минтақа гузошта истодааст. Ташшабуси Ҷумҳурии Халқии Хитой аз ҷониби сарони 
кишварҳои Осиёи Марказӣ дастгирӣ ёфт ва қайд карда шуд‚ ки амалишавии ин лоиҳа 
рушди соҳаи иқтисодии ҳар як кишвар нақши калонро хоҳад бозид. Лоиҳаҳои муосири 
ҷаҳонӣ байни худ барои ин ё он минтақа рақобат мекунанд то ба ҳадаф расанд. Имрӯз 
барои фазои геополитикии Осиёи Марказиро ба даст даровардан‚ байни қудратмандони 
фаъоли сиёсӣ рақобат рафта истодааст. Лоиҳаи пешниҳод намудаи ҶХХ низ як роҳи ба 
даст овардани ин фазо мебошад. Баъд аз пош хӯрдани ИҶШС Осиёи Марказӣ диққати 
аксар давлатҳоро ба худ ҷалб кард. Аммо кишварони абарқудрати ҷаҳонӣ ба монанди 
ИМА ва Ҷумҳурии Халқии Хитой бо роҳҳои гуногун баҳри мавқеи худро дар ин минтақа 
мустаҳкам намудан‚ таъсир мерасонанд. Котиби давлатии Ҷумҳурии Халқии Хитой Си 
Ҷин Пин дар муроҷиати худ 16 – умии сентябри соли 2013 «Мустаҳкам намудани дустии 
халқҳо‚ бунёд намудани ояндаи дурахшон» дар Остона робитаи кишварашро бо Осиёи 
Марказӣ чунин маънидод кард. «ЧХХ ва кишварҳои Осиёи Марказӣ – дустони наздиканд. 
Бо ҳамин сабаб, ҶХХ аҳамияти калон доштани муносибат кардан бо Осиёи Марказиро 
хуб медонад ва Осиёи Марказӣ дар сиёсати хориҷии ҶХХ ҷойгоҳи махсусро касб 
мекунад». Оиди лоиҳаи муштараки “Як камарбанд – як роҳ” бошад, чунин қайд кард: 
«Имруз‚ бо дар ихтиёр доштани беҳтарин имконият баҳри рушди муносибатҳо бо 
кишварҳои Осиёи Марказӣ, мо мехоҳем дар якҷоягӣ бо кишварҳои ин минтақа пайдарпай 
эътимод ба якдигар, дустӣ ва ҳамкорӣ, рушди муштараки кишварҳо ба манфиати 
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халқҳоямонро инкишоф ва мустаҳкам намоем». Тӯли чанд сол мешавад, ки ҳукумати ҶХХ 
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. Ҳадаф аз ин ташаббус барои ҶХХ ин ҳар чи 
зиёдтар содироти моли дохилӣ аст. Дар замони муосир ҶХХ кишваре мебошад, ки 
истеҳсолоташ дар сатҳи олӣ қарор дорад. Ҳаминро ба назар гирифта, ҳукуматдорони ҶХХ 
лоиҳаҳои иқтисодии бурунмарзиро маблағгузорӣ мекунанд ва ба ин восита дар бозорҳои 
минтақавӣ ҷойгоҳи худро пайдо мекунанд. ҶМЧ дар навбати аввал баҳри ғундоштани 
сармояе, ки барои сохтмони инфрасохторҳои зарурии таъминоти тиҷорат сарф мешавад, 
кишварҳои қадқади Шоҳроҳи Бузурги Абрешимро муттаҳид кард. Баҳри дар як сатҳи 
баланд рушд ва амали кардани ин лоиҳа ҳукумати Хитой, дар навбати худ фонди КИША-
ро таъсис дод, ки худаш дар он 40 миллиард доллари амрикоиро чун сармояи аввалия 
гузошт ва Бонки Осиёии сармояҳои инфрасохторӣ низ баҳри таъмини асосҳои молиявии 
лоиҳа ба он маблағҳои муаянро ҷудо намуд. Бунёди фонди КИША – ро метавон як 
воситаи ба ҳадафҳои сиёсӣ расидани Хитой натанҳо дар минтақаи Осиё, балки дар тамоми 

ҷаҳон маънидод кард. Аксари муҳақиқон риштаи равобити байналмилал ба он назаранд, 
ки фаъолияти фонди КИША бар муқобили манфиатҳои ИМА на дар ин ё он минтақа 
балки дар тамоми ҷаҳон равона карда шудааст. Дар тафовут аз дигар механизмҳои 
сармоягузории Чин фонди КИША дастгирии молиявии худро дар татбиқи лоиҳаҳо бо 
асъори хориҷӣ (доллар‚ евро) ба роҳ мемонад. Ба ғайр аз ин, боз Бонки нави рушд ва 
Бонки рушди Осиё баҳри ташшакули ин лоиҳа равона карда шуданд. Ҳамаи ин 
ташкилотҳо ё аз ҷониби Чин ташкил шудаанд ё ин ки фаъолияти худро бо иштироки 
бевоситаи Чин ба роҳ мемонанд. Фонди КИША дар оғози соли 2015 аз ҷониби ҶХХ 
таъсис дода шуд. Дар навбати аввал фонди КИША бояд ба сохтани роҳҳо равона карда 
мешуд аммо баъдтар доираи фаъолияташ фаррох гардид. Фонди КИША – ин фонди 
сармоявии ҶХХ мебошад, пеш аз ҳама маблағҳои калонро баҳри бунёди лоиҳаҳои 
инфрасохторӣ, рушди энергетика, ҳамкориҳои молиявию саноати дар кишварҳои қадқади 
Шоҳроҳи Абрешим ва Шоҳроҳи Баҳрии Абрешим баҳри фурӯши молҳои Хитой, ҷудо 

менамояд. Вазифаи аввалиндараҷаи фаъолияти фонд – ҷудо намудани маблағҳо баҳри 
амалисозии лоиҳаҳои бузург дар кишварҳои аъзо мебошад. Аввалин сармояи фонди 
КИША ба миқдори 1,65 млрд доллар моҳи апрели соли 2015 дар сохтмони НБО дар 
Покистон сарф шуд. То оғози соли 2020 сохтмони ин лоиҳа дар Покистон ба анҷом 
мерасад. Баъд аз ба кор даровардан ин неругоҳ то муддати 30 сол дар ихтиёри ҶХХ хоҳад 
буд, баъди гузашти ин мӯҳлат он ба ихтиёри Покистон мегузарад. Лоиҳаи дуюми 
сармоявии ин фонд моҳи июни ҳамин сол ба фаъолияти якҷояи ширкатҳои чинӣ ва 
итолиёвӣ сурат гирифт. Фонд ширкати “ China National Tire & Rubber Co. ” маблағгузорӣ 
карда 25 % - саҳмияашро бо маблағи 1‚8 млрд доллар харидорӣ кард. Оиди ширкати 
итолиёви бошад ҳаминро қайд кардан ба маврид аст, ки то соли 2015 чиниҳо аллакай 98 % 
- и фаъолияти ширкатро дар ихтиёр доштанд. Ҳадаф аз ба даст овардани ин ширкати 
аврупои аз он иборат аст,ки ҶХХ мехоҳад бо технологияи баландсифати худ ба бозорҳои 
Аврупо роҳ пайдо кунад. Яке аз институтҳои дигари иқтисодӣ ин Бонки Осиёии 

сармояҳои инфрасохторӣ мебошад, ки 29 июни соли 2015 бо ташшабуси ҶХХ ташкил 
карда шуд. Ин бонк ба миқдори 100 млрд доллари ИМА сармоягузорӣ карда шуд. 
Вазифаи аввалиндараҷаи ин бонк рушди омилҳои иқтисодӣ дар Осиё мебошад. Си Ҷин 
Пин дар бисёре аз суханрониҳояш қайд карда буд‚ ки ҳадаф аз барпо кардани Бонки 
Осиёии сармояҳои инфрасохторӣ бо ташкилшавии фонди КИША алоқаманд аст. Аммо то 
ҳол маълум нест‚ ки то кадом андоза Бонки Осиёии сармояҳои инфрасохторӣ 
малағгузории худро дар Авруосиё бо фонди КИША баробар месозад. Маъмурияти бонк 
хабар доданд‚ ки то соли 2020 баҳри инфрасохтор ва рушд додани иқтисодиёти кишварҳои 
минтақа 8 трлн доллар лозим меояд. Кишварҳои аъзои Бонки Осиёии сармояҳои 
инфрасохторӣ аз собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ин: Озарбойҷон‚ Ⱪазоқистон‚ Ⱪирғизистон‚ 
Русия‚ Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба ҳисоб мераванд. Ҳадафи аввалияи Бонки Осиёии 
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сармояҳои инфрасохторӣ – ҷалби захираҳо‚ сармояҳои хусусӣ дар лоиҳаҳои 
инфрасохтории Осиё мебошад. Ҳоло дар доираи ин бонк 57 кишвар фаъолият доранд. 
Бештари сармоя ба ҶХХ тааллуқ дорад – 29,78 млрд доллари ИМА, ки ин ба Хитой 

29,8777 % овоз ва ҳангоми ҳалли ягон масъала ҳуқуқи вето гузоштанро медиҳад. Русия аз 
руи андозаи маблағгузорӣ баъд аз Ҳиндустон - 8,6250 % овоз, ҷои сеюмро касб мекунад. 
Пасандози Русия 6.54 млрд доллари ИМА – ро ташкил медиҳад, ки ин мувофиқ ба 6,8076 
% овозҳо мебошад. Дар бунёди инфрасохторҳои Осиёи Марказӣ, инчунин Бонки нави 
рушд, ки фаъолияти худро 21 июли соли 2015 шуруъ карда буд, ширкат меварзад. 
Фаъолияти ин бонк ба самти маблағгузорӣ дар соҳаҳои инфрасохтор ва энергетика, 
ҳудудҳои ҳамсарҳади кишварҳои аъзои ин бонк равона карда шудааст. Миёни аъзоёни 
эҳтимолӣ дар амалисозии лоиҳаи “ Як камарбанд – як роҳ” мебояд инчунин Бонки рушди 
Осиё номгир карда шавад. Ин бонк бештар ба соҳаҳои хоҷагии қишлоқ‚ захираҳои табии‚ 
маориф, тандурустӣ ва энергетика маблағҳоро ҷудо мекунад. Дар соли 2015 Бонки рушди 
Осиё ба соҳаҳои гуногун тахминан 27 млрд доллари ИМА – ро дар шакли грантҳо ба 
кишварҳои аъзо ҷудо кард. Нақши пешсафиро дар ин раванд бешубҳа фонди КИША 
мебозад, ки махсусан манбаи сармояааш худи Чин аст ва маблағҳои ҷудогардида бевосита 

баҳри дастгирии бунёди лоиҳаи “ Як камарбанд – як роҳ ” равона мегарданд. 
«Иттиҳодияи сармоягузории Чин »‚ Эксимбонк ва Бонки давлатии рушди Чин‚ аввалин 
инстутҳои сармоягузории фонди КИША мебошанд‚ ки дар маҷмуъ 40 млрд доллари ИМА 
– ро аввалин шуда баҳри фонд ҷудо карданд. Бо вуҷуди гуногун будани ақидаҳо, соли 2017 
Ҳукумати Чин пешниҳод кард, ки дар панҷ соли оянда ба давлатҳои аъзои ҳарду долон ( 
хушкигард ва баҳрӣ ) ки дар маҷмуъ 65 давлатро ташкил медиҳанд, ба миқдори 5 
триллион доллар сармоягузорӣ карда мешавад. Сохтани бандарҳо дар Шри – Ланка, 
роҳҳои оҳан дар Таиланд ва истгоҳҳои электрикӣ дар Покистон – ҷузъе аз сохтмонҳои 
банақшагирифтаи ин сармоя мебошанд. Нишондиҳандаҳои бузурги сармояи ин 
ташаббусро ба назар гирифта кишварҳои зиёд онро дастгирӣ карданд. Шуруъ аз соли 2014 
ақида оиди ташкили Шоҳроҳи Баҳрии Абрешим пайдо гардид. Ҳамзамон маркази 
сармоягузории Шоҳроҳи Баҳрии Абрешим барпо карда шуд. Ин ширкати хусусиест, ки 
дар навбати хеш нақша дорад, ки « Бонки Шоҳроҳи Бузурги Абрешим» - ро бо сармояи 

100 млрд доллари ИМА, баҳри рушди долонҳои баҳри ташкил диҳад. Шоҳроҳи Баҳрии 
Абрешим ин як пешниҳоди калидии ҶМЧ ба ҳисоб меравад, ки баҳри рушди бандарҳои 
тамоми ҷаҳон муфид хоҳад буд. Ҳадафи аслии амалисозии лоиҳаи “Як камарбанд – як 
роҳ” ин бунёди пули қитъавӣ миёни Аврупо ва Осиё мебошад. Долонҳои байналхалқии 
ҳамкориҳои иқтисодии «Чин – Муғулистон – Русия»‚ «Чин – Осиёи Марказӣ – Осиёи 
Ғарбӣ» ва «Чин – Ҳиндучин » баҳри амалисозии ин ҳадаф ташкил шуданд. Ширкати 
холдингии China Overseas Ports бандари Гвадари Покистонро азнавсозӣ карда онро то 
соли 2059 ба иҷора гирифт. Ин як қадами муҳим баҳри васл кардани камарбанди 
иқтисодии Шоҳроҳи Бузурги Абрешим бо Шоҳроҳи Баҳрии Абрешим ба ҳисоб меравад . 
Барои рушди долони Чин – Покистон, сохтани роҳҳои автомобилгард, қубурҳо, хатҳои 
интиқоли барқ ва роҳҳои оҳан, ки дар маҷмуъ 62 млрд долларро ташкил медиҳанд ба 
нақша гирифта шудааст. Ҳамкори бо Чин барои тамоми кишварҳои аъзои лоиҳа 
имконияти бузургест‚ ки кишварҳои шарик метавонанд бо ёрии Чин сатҳи истеҳсолоти 
худро боло баранд ва дар бозорҳои минтақавию ҷаҳони мавқеи хешро пайдо намоянд. 
Барои аксари кишварҳои аъзои ин лоиҳа‚ Чин ҳамчун шарики бузурги тиҷоратӣ‚ 
бузургтарин кишвари содиркунандаи мол ва манбаи асосии сармоягузор ба ҳисоб 
меравад.  

Аз ташаббуси Чин ҳатто кишварҳои қитъаи Африқо ва Амрикои ҷанубӣ низ 
бархурдор шуданд. Имрӯзҳо ҳукумати Чин сармояҳои худро ба кишварҳои ин минтақа 
низ равона карда истодааст. Масалан ҳаҷми сармояи Чин ба кишварҳои Африқо дар 
солҳои 2000 – 2015 ба 100 млрд доллари ИМА баробар шуда буд. Аз ин миқдор 40% - дар 
соҳаи дастгоҳҳои энергетикӣ ва хатҳои интиқоли барқӣ, 30% - дар азнавсозии 
инфрасохторҳои роҳҳо сарф шуданд. Раванди малағгӯзорӣ ба ин минтақа аз ҷониби ҶМЧ 
то ҳол давом дорад. Шоҳроҳи Бузурги Абрешим, ки то имруз таърихнигорон оиди он 
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ақидаҳои зиёдеро пешниҳод карданд, ягон маротиба аз қаламрави кишварҳои Амрикои 
Лотини нагузаштааст. Бо вуҷуди ин ҶМЧ имрузҳо мехоҳад ба лоиҳаи “ Як камарбанд – як 
роҳ ” ҳатто кишварҳоро аз ин минтақа ворид созад. Барои мисол метавонем Ҷумҳурии 

Панамаро номгир намоем. Ин кишвар таҳти таъсири ҶМЧ иттиҳоди дарозмуддати худро 
бо Тайван бекор кард ва ба ташаббуси пешниҳоднамудаи Чин дохил гардид. Дар даҳсолаи 
охир нишондоди сармоягузории Чин дар кишварҳои Амрикои Лотинӣ ба 113 млрд 
доллари ИМА баробар шуд. Ҳаҷми савдо бошад то 200 млрд доллар боло рафт. Дар шаш 
соли охир раиси ҶМЧ се маротиба ба Амрикои Лотини сафари кори анҷом дод. Чин 
аллакай шарики муҳими тиҷории кишварҳои Аргентина, Бразилия, Чили ва Перу, 
инчунин қарздиҳандаи бузург барои кишварҳои Эквадор ва Венесуела, сармоягузор барои 
Панама ва Перу ба ҳисоб меравад. Агар дар соли 2001 56% содироти кишварҳои Амрикои 
Лотини ба ИМА рост меомад, имрузҳо ин нишондод ба 36% баробар шудааст. Тибқи 
ақидаи баъзе муҳаќқиқон кишварҳои ин минтақа бо як суръати баланд сарпарасти хешро 
иваз карда истодаанд . 
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ЛОИҲАИ “ЯК КАМАРБАНД – ЯК РОҲ”–И ҶУМҲУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ 

Воқеан, лоиҳаи “Як камарбанд – як роҳ” ташаббусе мебошад‚ ки ҳангоми амалишавии он дар рушди 

тамоми соҳаҳои кишварҳои аъзо тағйироти бузурге ба амал меояд. Амалигардии ин лоиҳа метавонад 
амниятро махсусан дар минтақаи Осиёи Марказӣ пурзўр намояд. Паст шудани сатҳи бекорӣ‚ рушди 
робитаҳои иқтисодиву сиёсӣ ва илмию фарҳангӣ низ ҳангоми амалишавии ин лоиҳа дараҷаи олиро касб 

хоҳанд кард. Дар шароити барқароршавии заифи иқтисоди ҷаҳонӣ баъди буҳрони молиявию иқтисодии 
сайёра, ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд амсилаи ҳамкории мутақобиланро пайдо карда, механизмҳои нави рушди 
иқтисодиро бунёд намояд. Ҷумҳурии Халқии Хитой омода аст, масъулият ва уҳдадории зиёди 

байналхалқиро мувофиқи тавони худ ва саҳми бузург гузоштан дар пуштибонии сулҳ ва рушди 
умумибашариро ба дўш гирад. 

Калидвожањо: Осиёи Марказї, робитањои иќтисодиву сиёсї, Хитой, Роњи бузурги абрешим. 

 

ПРОЕКТ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

По сути, проект «Один пояс - один путь» - это инициатива, реализация которой приведет к значительным 

изменениям в развитии всех секторов стран-участниц. Реализация этого проекта может укрепить безопасность, 

особенно в Центральноазиатском регионе. В ходе реализации этого проекта также будет достигнуто снижение 

безработицы, развитие экономических, политических, научных и культурных связей. В условиях слабого 

восстановления мировой экономики после глобального финансово-экономического кризиса мировому сообществу 

необходимо найти модель взаимного сотрудничества и создать новые механизмы экономического развития. 

Китайская Народная Республика готова взять на себя многие международные обязательства в меру своих 

возможностей и внести большой вклад в поддержание мира и всеобщего развития.  

Ключевые слова: Центральная Азия, экономические и политические отношения, Китай, Великий 

шелковый путь. 

 

PROJECT «ONE BELT – ONE ROAD» OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

In fact, the "One Belt – One Road" project is an initiative, the implementation of which will lead to significant 

changes in the development of all sectors of the participating countries. The implementation of this project can strengthen 

security, especially in the Central Asian region. The project will also reduce unemployment and promote economic, 

political, scientific and cultural ties. In the context of the weak recovery of the world economy after the global financial and 

economic crisis, the world community needs to find a model of mutual cooperation and create new mechanisms for 

economic development. The People's Republic of China is ready to make many international commitments to the best of its 

ability and to make a great contribution to the maintenance of peace and universal development. 
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РУШДИ ШАҲРСОЗЇ ВА МЕЪМОРИИ МОВАРОУННАҲРУ ХУРОСОН ДАР 

АСРҲОИ XI-XII ВА АВВАЛИ АСРИ XIII 
 

Э. Шамсзода 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Пас аз сукути давлати миллии тоҷикон давлати Сомониён сарзамини паҳновари 
Мовароуннаҳру Хуросон ба зери тасарруфи қабилаҳои кӯчманчиёни туркнажод, аз қабили 
Қарахониён, Ғазнавиён, Салҷуқиён, Хоразмшоҳиён, Қарохитоиҳо гузаштанд. Шаҳрҳои 
бузургтарини он замон Самарқанд, Бухоро, Марв, Исфаҳон, Нишопур, Ҳирот, Ҳулбук ва 
ғайраҳо низ ба дасти ин қабилаҳо бодиянишин гузаштанд. Бо вуҷуди тороҷгарии аҷнабиён 
илму фарҳанги тоҷик аз байн нарафт.  

Тоҷикон новобаста аз он, ки давлату давлатдории хешро аз даст дода буданд, вале 
дар ободонии ҳар як гӯшаву канори ватани худ саҳмгузор буданд. Аҷдодони халқи тоҷик 
аз ибтидо ба шаҳрсозиву меъморӣ диққати махсусе медоданд. Масъалаҳои шаҳрсозӣ ва 
хусусиятҳои меъморӣ то замони мо хуб ба назар мерасад. Дар сохтмони шаҳрҳо ва дигар 

иншоотҳои ҷамъиятиву давлатӣ, ки дар он давра бунёд мекарданд аз хиштҳои пухта ва 
барои зебу зиннат додани иншоотҳо аз хиштҳои нимбурида гаҷкорӣ, наққошӣ ва инчунин 
дар аксарияти иншоотҳои муҳими таърихӣ аз сангҳои қиматбаҳо низ истифода мебурданд, 
ба ин намуди меъморӣ ва иншоотсозии он замон, ки то давраи мо боқӣ мондааст: 
мақбараи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар Бухоро, мақбараи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар 
Панҷакент шаҳраки Ҳулбук дар ноҳияи Восеи вилояти Хатлони имрӯза ва ғайраҳо хуб ба 
назар мерасанд, ки онҳоро ҳунармандону наққошони машҳури он замон бунёд кардаанд. 
Қисми дигари шаҳрҳо, қалъаву кушкҳо дар натиҷаи лашкаркашиҳои аҷнабиён харобу 
валангор гардида буданд [1,с.272]. Дар давраи ҳукмронии туркон чунин анъана ба расмият 
даромада буд, ки ҳар як хону амир кӯшиш мекард, ки тавассути шаҳрсозиҳо номи худро 
дар дунё абадӣ гардонад. Аз асрҳои XI-XII ва ибтидои асри XIII то лашкаркашиҳои 
муғулҳо дар сохтмони масолеҳи бинокории пешина, аз қабили похса ва хишти хом, 
алалхусус, дар иморатҳои бошукуҳ, аз он ҷумла қалъа, кушк ва қасрҳо ба таври васеъ 
истифода мебурданд. Дар аксарияти мавридҳо дар бинокорӣ ҳам хишти хом ва ҳам хишти 
пухтаро дар як вақт истифода мебурданд. Масалан, девори биноҳоро аз хишти хом ва 
гумбазҳоро бо хишти пӯхта месохтанд ва ё девори аз хишти хоми сохтшударо бо хишти 
пухта рӯкаш мекарданд. Намунаи хело ҷолиби чунин сохтмон қалъаи Болои ноҳияи 
Исфараи шимолии Тоҷикистон мебошад. Ин кушқалъа, ки дар асрҳои VІ-VІІ сохта шуда, 
дар асри X бо сабабҳои гуногун хароб гардида буд ва минбаъд дар асрҳои XI-XII аз нав 
дубора таъмир ва хело мустҳакам карда шуд. Дар вақти таъмир кардан хишти хом ва 
похсаро истифода намуда, бо хишти пухтаи дар маҳлули гаҷ хобондашуда рӯкаш 
кардаанд [2,с.28]. Системаи мудофиавии шаҳрҳо ва қалъаҳои пеш аз ҷори гардидани динӣ 
ислом, яъне асрҳои VІ-VІІІ бо сохтани ду манораи росткунҷа дар тарафи даромадгоҳи 
шарқии қалъа боз ҳам қавитар карда шуд. Дар асрҳои XI-XII он аз як хонаи расмӣ, 
ҳавлича ва ду қатори хонаҳои дарун ба дарунӣ ҳамдолон иборат буд. Болои хонаҳо ва 
гумбазҳоро бо хишти хом месохтанд. Инро метавон инкишофи эҷодии тарҳи меъмории 
замони гузашта номид: Долони иморат ҳамчун ҳавличаи чароғон масъалаи ба равшанӣ 
таъмин кардани хонаҳоро ҳал менамуд ва ҳар хона аз панҷараи дар ё худ аз тирезаи болои 
он равшан мешуд. Бояд қайд кард, ки аз қалъа шишаи мусаттаи тирезаи мансуб ба он 
замон ёфт шудааст. Он вақтҳо дигар васила ва заруроти зист, низ вуҷуд доштанд, дар 
саҳни суфа чоҳҳои амиқе барои рехтани ахлот ва дигар намуди партовҳо канда, болои 
онҳоро бо хишти хом мустаҳкам мекарданд ва рӯйи онро бо сарпӯши чӯбин гиландуд 
мепӯшиданд. Мувофиқи ақидаҳои академик Б.Ғафуров дар ин асрҳо сарзаминҳои 
тоҷикнишин овони авҷу равнақи бинокорӣ, минбаъдаи афкори меъморӣ, усулҳои нави 
наққошиву таҳрезӣ ва комёбиҳои соҳаи ороиши биноҳо номидаанд. Барои иморатҳои 
қалъа, кушк ва қасрҳоро аз похса хишти хом, хишти пухта чӯб ва дигар маҳсулотҳо 
сохтмони фаровон истифода мебурданд. Ба ин мисол Қалъаи болои Исфара, шаҳраки 
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Ҳулбук, қалъаи Ғазнин дар Тирмиз хело вусъат ёфтаанд. Дар қаламрави Мовароуннаҳри 
замони хонадони Қарахониён шумораи зиёди биноҳои бошукӯҳ дар Узганд, аз ҷумла, 
манораи баландиаш 18 метр яке аз манораҳои маъруфи дигар бо номи Калон баландиаш 

52 метр дар замони Арсалонхони Муҳаммад дар шаҳри Бухоро соли 1127 сохта шуда буд. 
Бино ба тадқиқоти Н.Б. Немсева ёдгории барҷастаи меморӣ бо номи Работи Малик бо 
фармони яке аз шоҳони машҳури хонадони Қарахониён Арсалонхон (1102 – 1130) дар 
қадқади роҳи бузурги шоҳроҳи Самарқанду Бухоро ҳамчун қаср – қароргоҳи саҳроии бо 
санъати баланди меъморию иншоотсозӣ бунёд карда шуда буд. Работи Малик дар 
марҳилаи аввал ҳаммонанди кохҳои берун аз шаҳрии тоҷикон ва Қасрҳои арабҳои 
Байнаннаҳрайн қомат афрохта, сонитар ҳамчун корвонсарой – манзили истироҳатии 
тоҷирон хизмат намуд. Яке аз манораҳои дигари Урганҷ мувофиқи сана дар лавҳаи 
қурғошим сабт шуда дар соли 1010-1011 сохта шудааст. Қадимтарин ёдгории 
маҳфузмондаи меъморони тоҷикон таҳти унвони «Сабки порсӣ» манораи Кобус аст, ки 
дар соли 1006-1007 бунёд карда шуда буд [3,с.14]. 

Қасри беруназшаҳрӣ дар наздикии шаҳри Ғазна воқеъ гардида, ки қароргоҳи Султон 
Масъуди Ғазнавӣ (1099 1115) буд, сохтмони он мувофиқи баъзе аз сарчашмаҳо дар соли 

1112 ба анҷом ёфтааст ва онро бунёдкорон ба рамзӣ ситора бо шукӯҳу шаҳомати баланде 
бунёд карда буданд. Майдони қаср бо деворҳои баланд иҳота карда шуда буд. Дар 
миёнаҷои майдони қаср ҳавлии калоне воқеъ гардидааст, ки дарозиаш 50,6м ва бараш 31,9 
м мебошад. Қисми марказии онро бо масҳати 40,4 X 23,5 м бо сангҳои мармар фарш 
намуда, дар гирду атрофи он низ бо тахтасангҳои мармарӣ ва инчунин роҳрави васеъ 
сохтаанд. Дар чор қисмати ҳавлӣ чор айвон сохта шудааст яке аз ин айвонҳо ба шакли 
дарозрӯя сохта шуда вазифаи далҳлези даромадгоҳро иҷро мекард. Нақшу нигори берунаи 
қаср аз тоқҳои хело зебо бунёд шудааст. Қисмати поёнии деворро бо сангҳои мармарӣ ба 
шакли катибаҳои қуфӣ ороиш додаанд. Ҳусни хати навиштаҷот хело ҷалилӣ ва нафис 
буда, мазмунан қасидаҳои тоҷикию форсиянд, ки дар аҳди ҳокимони ғазнавӣ гуфта 
шудаанд. Ин яке аз катибаҳои давраи асримиёнагии осри форсу тоҷик ба шумор меравад. 
Қисми болоии девор ва гумбаз кандакорӣ шуда ва онро наққошон бо рангҳои зард, сурху 
кабуд зебу зиннат додаанд. Қасри беҳруназшаҳрие, кӣ дар қисмати шаҳристони қадимаи 

Тирмиз аз ҷониби бостоншиносон кашф гардида буд. Ин ҷо дар қисмати марказӣ ҳавлӣ 
рӯбарӯи айвоне, ки вазифаи даромадгоҳи толори қабулро адо мекард. Толори қабул аз 
бинои калони росткунҷае иборат буд, ки ду қатори сутунҳои ғафси росткунҷа онро ба се 
қисмати асоси ҷудо менамуд. Девору сутунҳо бо хиштҳои пухта нақшу нигор ва кандакорӣ 
шуда онҳо чунон рӯкаш гардида буданд, ки дар пеши назар нақшу нигори барҷаста ва 
хело зеборо намоён мекарданд. Дар он тасвирҳои асотирии ҳайвонот, наботот ва катибаҳо 
ба он зебу зиннати дигаре мебахшид. Дар хусуси тарҳи мураккаби осори меъмории 
лашкари Бозор, ки дар он фақат фаровонӣ ва гуногунии ороишоти онро хотирнишон 
месозем. Дар ин ҷо, хусусан, намунаҳои ҳунари наққошӣ ва тасвирӣ ҷолиби диққат аст. 
Дар толори қабулгоҳ тасвири қариб 50 – сарбози мусаллаҳ аз гвардияи подшоҳони ғазнавӣ 
боқӣ мондааст. Дар девори толори дигар бошад нақшу нигораҳои базмгоҳи шоҳ тасвир 
ёфтааст. Аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ дар замони салтанати Ғазнавиён 
ҳунари наққошӣ хело ривоҷу равнақ ёфта буд. Осори динию парастишӣ, аз қабили масҷид, 
манора, хусусан, мақбараҳо нисбатан бештар боқӣ мондааст. Масҷиди Деггарони деҳаи 
Ҳазора (наздикии Бухоро) бинои мукаабшаклест бо гумбази мобайнӣ, ки аз чор пояи 
мудавваршакл ва дарҳои паҳлули вай Қуббачаҳо дорад. Масҷиди Тирмиз дар аввалҳо ба 
шакли айвони кушодаи сегунбаза буда, баъдтар миқдори сутунҳо ва гунбазҳои болои онҳо 
зиёдтар карда шуда, он ба бинои пӯшида мубаддал гардониданд. Масҷиди Мағоқи Аттори 
Бухоро (асри XII ) аз шаш сутунпоя дувоздаҳ қубба ва аз дарвозаи бузурге иборат аст.  

Манораҳои асримиёнагии шаҳри Бухоро аз ҷиҳати сохт ва меъмориаш аз дигар 
минтақаҳои Шарқ бо баъзе аз хусусиятҳои хоси худаш фарқ мекарданд. Манораҳои 
Бухоро мудавваршакл, бузург ва муҳташам буданд. Сарзамини Марв дар аҳди Султон 
Санҷар маркази сиёсӣ ва фарҳангии давлати Салҷуқиён ба ҳисоб мерафт. Дар замон 
салтанати Салҷуқиён Қалъаи Марв дар масоҳати беш аз 400 гектарро ташкил медод. 
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Шумораи аҳолӣ ба 150 000 расид. Шаҳри Марв, ки модари шаҳрҳо дар давраи 
асримиёнагӣ ба шумор мерафт, аз 4 дарвоза, 4 хиёбон ва ба 4 қисмати асосӣ тақсим мешуд. 
Иморатҳои бошукӯҳ, кушкҳои дуқабата, масҷидҳо, манораҳо, мадрасаҳои сершумор 

буданд. Дар Марв расадхонаи нуҷум ва 10 китобхонаи калон амал мекарданд [4,с.158]. 
Дар ҳавзаи Зарафшон шаҳрҳои Бухорову Самарқанд ҷараёни мураккаби баландшавии 
мақоми марказҳои илмию фарҳангӣ ба шумор мерафтанд. Дар Бухоро дар аҳди 
Аҳмадхони қарахонӣ қасри нав сохта шуда буд, вале натиҷаи лашкаркашии Султон 
Маликшоҳ дар соли 1089 шаҳр хело зарар дид. Дар замони ҳукмронии Султон Арсалони 
Карахонӣ боз аз нав иншоотҳои харобгардида барқарор гардида буданд. Бинокорону 
меъморони тоҷик дар асриҳои XI-XII махсусан дар давраи Хоразмшоҳиён бо фармони 
Ҷалолиддин Муҳаммад Хоразмшоҳ дар қисмати Осиёи Марказии имрӯза бунёд гардида 
буданд. Дар сохтмони чандин иншоотҳои машҳуртарини он замон ба мисоли Мақбараи 
султон Санҷар дар Марв Абӯсаид дар Майхонаи (Туркманистон), Қарахониён дар 
Ӯзгандӣ (Қирғизистони имрӯза), Сайёд ва Хоҷарон дар водии Ҳисор, Чоркӯҳи Исфара ва 
дигар иншоотҳо аз ҷониби ҳунармандони гулдасти тоҷикон бунёд карда шуда буд. 
Манораи Ҷом дар қисмати Кӯҳистони Ғур ва Қутбманора дар Деҳлии Ҳиндустон ҳамчун 
самараи эҷодкориҳои давлатдории тоҷикон то имрӯз побарҷо буда, дар қатори муъҷизоти 
олам ҷой гирифтаанд 

Дар ин давра сохтмони қасрҳо хеле вусъат ёфт. Қасрҳои ҳокимони Хатлон, Тирмиз ва 
ғайраҳо, ки дар натиҷаи ҷангҳои пайдарпай дар байни амирон ва хонҳои туркнажод барои 
ба даст даровардани ин сарзаминҳо дар байни худ ҷангҳо карда буданд, ки дар натиҷа 
шаҳрҳо, қалъаҳо, и деҳкадаҳо ва дигар иншоотҳои муҳими таърихӣ вайрону валангор 
гардида буданд. Дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва давраи соҳибистиқлолӣ аз ҷониби 
бостоншиносон дар натиҷаи тадқиқотҳои археологӣ ин харобаҳоро пайдо карда буданд ва 
ашёҳо, лавозимоти рӯзгордорӣ ва дигар бозёфтҳо дар осорхонаҳо ҷой додаанд [3,с.47]. Аз 
нахустин муҳаққиқон ва шарқшиносони машҳури рус академик В.В. Бартолд мебошад, ки 
мувофиқи ақидаҳои ӯ шаҳрҳои асримиёнагӣ ба се қисмат Кӯҳандиз, Шаҳристон ва Работ 
тақсим мешуданд. Тибқи ақидаҳои бостоншиноси рус, С.П.Толстов, ки аксарияти 
тадқиқотҳои археологии ӯ, дар сарзамини Хоразми бузург гузаронида шуда буданд, аз 
рӯйи хулосабандиҳои ин бостоншинос дар асрҳои VII-VIII дар Хоразм иншоотҳои нодир 
комилан нопадид гардида буданд ва хушбахтона, дар асрҳои XI-XIII аз нав барқарор 
карда шуда буданд ва дар ин шаҳракҳо тиҷорат, ҳунармандию косибӣ низ равнақу ривоҷ 
ёфта, дар назди қалъаҳои ашрофон ва феодалони калон иморатҳои калоне мавҷуд 
доштанд, аз ин сабаб дар аксарияти шаҳрҳои Хоразм шаҳристон вуҷуд надоранд. Аз ин 
рӯ, мушоҳидаҳо то ба замони мо дар бораи санъати меъморию шаҳрсозӣ, ҳунармандию 
косибии Моваронаҳру Хуросон дар асрњои XI-XIII дар тадқиқотҳои олимони Рус, 
Аврупо, Осиёи Миёна, ва дигар кишварҳои ҷаҳонӣ дар алоҳида баррасӣ карданд, вале 
асари алоҳидае дар бораи хусусиятҳои меъморию шаҳрсозӣ нашр накарданд. Инчунин, 
бояд қайд кард, ки дар таърихи асрҳои миёна дар минтақаҳои Шарқ ва махсусан, ба 
фарҳанги халқи тоҷик ва дигар халқиятҳои ҷаҳонӣ таъсири дини мубини ислом дар 
структураи шаҳрсозию меъмори мақбараву мадрасаҳои динӣ таъсири худро расонидааст. 
Гуфтаҳои боло самти ин тадқиқотро пешниҳод мекунад, ки дар он муайян кардани 
бойтарин мероси фарҳангӣ асри XI-аввали асри XIII муайян кардани нақши ин давра дар 
ташаккули меъморӣ имкон медињад, ки тамоюли умумии ташаккули меъмории давраи 
асримиёнагӣ ва ҷойгоҳи он дар мероси фарҳангии ҷаҳонӣ, ҳама ин дар якҷоягӣ аҳамияти 
ин корро муайян мекунад. 

Сохтмони масҷид, корвонсаройҳо, қасрҳо ва мадрасаҳо дар фазои шаҳрӣ, шаклҳои 
навро дар меъморӣ ба вуҷуд оварданд. Дар тадқиқотҳои олимон бештар ба услуби Розӣ 
(Рей) диққат медиҳем, зеро маҳз ҳамин услуб меъмории асрҳои миёнаи асрҳои XI-XIII 
мебошад. Ин услуб асри дуюм ҳисобида мешуд. Давраи исломӣ тамоми анъанаҳои 
меъмории Эронро дар бар мегирифт. Гарчанде ки ин услуб бори аввал дар шимолу шарқи 
Эрон маъмул гаштааст, он дар пойтахти аввали Салҷуқиён - Рей такмил дода шудааст. 
Баъдтар, Исфаҳон пойтахти Салҷуқиён шуд ва ин услуб ба пойтахти нав гузашт. Ҳамин 
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тариқ, услуби Розӣ (Рейс) дар давраи ҳукмронии Зиёриён таъсис ёфта, сипас дар давраи 
Бундҳо (945-1055) идома ёфт ва дар давраи салҷуқии Атабакҳо такмил ёфт [3,с.91]. Ҳатто 
дар охири асри IX, баъзе биноҳоро бо услуби Розӣ (Рейс) ёфтан мумкин аст ва онҳоро 

оғози ин услуб ҳисобидан мумкин аст. Намунаи чунин биноҳо мақбараи Исмоили Сомонӣ 
дар Бухоро, мақбараи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар Панҷакент шаҳраки Ҳулбук дар 
Қурбоншаҳиди ноҳияи Восеъ, манораҳои Арсалҷазиб дар Хуросон ва ғайраҳо низ бо ин 
услуб бунёд карда шуда буданд. Шаҳраки Ҳулбук маркази асримиёнагии Хуталон буда 
номи Ҳулбук аввалин маротиба аз ҷониби ҷуғрофишиноси машҳури замони антиқа 
Птолемей зикри гардидааст. Аммо Ҳулбуки замони Юнону Бохтар дар ин ҷо нест, вай дар 
ҷойи дигар буд ва харобаҳои он ёфт нашудааст. Шояд дар назди Нозкул (Қайнар) бошад. 
Шаҳраки Ҳулбук маркази давлатдории Хатлоншоҳони асриҳои ІX-XІІ ба ҳисоб меравад. 
Хуталон дар замони марказ буданди шаҳраки Ҳулбук хело тараққӣ карда, ки ба давлати 
миллии тоҷикон давлати Сомониён рост меояд. Шоҳони он ба хазинаи Сомониён андоз 
намесупориданд ва он маънои онро надошт, ки шоҳон Хатлонзамин марказгурез буданд, 
онҳо ба хазинаи амирон тӯҳфаҳои қиматбаҳо мефиристоданд. Таърихи Хатлон дар 
сархати хеле кам қайд шуда бошад ҳам, аз ҷониби шарқшиносон ва бостоншиносони русу 
аврупоӣ ба мисоли академик В.В. Бартолд, Н.Е. Майсев, Н.А. Варигин, А.М. Беленитский, 
Б.А.Литвинский ва ғайраҳо дар асарҳову мақолаҳои илмии худ ба таври пурра дар бораи 
шаҳрсозии сарзамини Хатлон маълумот додаанд.  

Аз соли 1957 то солҳои 90 уми асри XX дар ин шаҳрҳои асримиёнаги аз ҷониби 
бостоншиноси институти таърих, бостоншиносӣ, ва мардумшиносии АУ Тоҷикистон 
бостоншинос Э.Ғуломов роҳбариии экспедитсияи археологиии шаҳраки Ҳулбукро ба 
зимма дошт. Дар натиҷаи тадқиқотҳои археологӣ муайян карда шуд, ки шаҳраки Ҳулбук 
яке аз шаҳракҳои калони замони худ буда дар масоҳати 280 г.заминро фаро гирифта буд. 
Шаҳр аз диж, қасри шоҳӣ, шаҳристон, яъне ҷойи зисти шаҳрвандон, иборат буд. Вай дар 
ин муддат қасри шоҳонро кушод. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳар як қавму, қабила 
миллату давлат мувофиқ ба муҳити географи ба худ тарзи меъморӣ ва фарҳанги хосе 
доранд, ба ҳамин хотир дар сарзаминҳои паҳновари қавмҳои ориёнажод ба мисли 
Самарқанд, Бухоро, Хоразм, Нишопур ва дигар минтақаҳои ин сарзамин меъморисозӣ ба 
авҷи аъло расида буд. Дар он давра технологияи меъморисозӣ, хеле пешрафта буд, 
устоҳои он давра тарзи хиштгузориро хеле хуб медонистанд, чунки аз боқимондаи 
девораҳои ин қалъаҳо ва бозёфтҳои бадастовардаи археологҳо маълум мегардад, ки дар 
сохтмони қасру кушкҳо устоҳои моҳир аз хориҷ ва дохил фаъолият мекардаанд, ки то 
имрӯз сохти он бо ҳамон тарз боқӣ мондааст. Давраи асримиёнагӣ аз рӯйи фарматсияи 
ҷамъиятӣ ба давраи феодалӣ рост меояд, онҳо тарзи обёрии заминҳои коркардро ҳам хуб 
медонистанд, ки дар он давра тарзи сохтани қубурҳо ва мунфаршкуни хеле хуб истифода 
мешуд. Масалан, дар фаслҳои сардӣ, даруни биноҳоро бо таври махсус гарм менамуданд, 
онҳо технологияи обёрии гармро мисли дигар давлатҳо хуб истифода мебурданд. 
Қубурҳоро аз хоки сурх тайёр менамуданд, ки ин хок аз дигар хокҳо фарқ дошт ва гили 
кулолиро гирифта, коркард карда пас аз он онро мисли кӯза мепухтанд ва ин солиёни 
дароз ба онҳо хизмат мекард. Даруни биноҳоро бо наққошӣ ва тарзи чӯбтароши хуб 
ороиш медоданд, ки ин аз фарҳанги волои ҳунармандони он давра далолат медиҳад. 
Масалан, тарзи наққошӣ дар даруни мақбараҳои шаҳри Самарқанд, Бухоро ва тарзи 
кандакорӣ дар дарвозаҳои онҳо мебошад, ки моҳирона коркард шудаанд ва ин тарзи 
корҳо дар қалъаи Ҳулбук низ дида мешавад, ки бо як санъати баланд ороиш дода шудааст. 
Дигар ин, ки дар сабки Розӣ (Рейс) биноҳоро бо шаклҳои гуногун, ба монанди манораҳои 
қабрҳо ва манораҳо ёфтан мумкин аст. Мақбараҳо бо бурҷҳо аз чор гӯша, 5 гӯша ва ҳатто 
8 гӯша иборат буданд. Намунаи мақбараи кунҷи 5-ро дар оромгоҳи Бобо Рукниддин дар 
Исфаҳон ва кандакориҳои дандонро дар бурҷи Қобуси Гургон дидан мумкин аст. Бисёре 
аз манораҳо низ бо услуби Розӣ (Рей) сохта шуда буданд, ки ҳамчун бурҷи дидбонӣ хидмат 
мекарданд, аммо мо дар ин бора дар зер муфассал истода мегузарем [3,с.29]. 

Балх қадимтарин маркази фарҳанги Эрон ҳисобида мешуд. Балхро «модари шаҳрҳо» 
(«умм-ул-билад») ва «гунбази ислом» («куббатул-ислом») меномиданд. Шаҳр дар ҳамвори 
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ҷойгир буд, ки дар он дарё аз кӯҳҳо мебарояд, дар масофаи 3 рӯзи ҷануби Амударё ҷойгир 
шудааст. Қалъа рӯйи дайкас истода буд. Ба монанди канораҳои шаҳрҳои калон Балхро бо 
деворҳои дароз иҳота карда буданд, то онро аз ҳамлаи бодиянишинон муҳофизат кунанд. 

Шаҳристон қадимтарин қисми шаҳр буд ва бо девори махсус иҳота карда шуда буд. Рабод 
фосилаи байни девор ва девори берунии шаҳр буд. Хонаҳо чун дар ҳама шаҳрҳои Хуросон 
ва Мовароуннаҳр, аз гил сохта шуда буданд. Бозорҳо, асосан дар шаҳристон, дар атрофи 
масҷиди ҷомеӣ воқеъ дар маркази шаҳристон ҷойгир буданд. Мувофиқи маълумоти 
географ Ҷакубӣ, дар Балх ва атрофи он 47 масҷиди дорои минбар мавҷуд буд. Муаллифи 
китоби "Ҳудуд-ул-олам" мегӯяд, ки дар Рабод бозорҳо зиёд буданд. Мақдисӣ шаҳрҳоро бо 
Марв ва Ҳирот ва ҳатто бо пойтахти Сомониён муқоиса мекунад. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки рушди шаҳрсозӣ ва меъмории миллати тоҷик дар 
асрҳои XII-XIII ба авҷи аълои худ расида буд, ки имрӯз харобаҳои ин шаҳрҳо аз ҷониби 
бостоншиносон кашф гардида, дубора барқарор (реставратсия) шуда истодаанд, то ин ки 
дубора таърихи куҳанбунёди ин миллати озода зинда шавад.  
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РУШДИ ШАҲРСОЗӢ ВА МЕЪМОРИИ МОВАРОУННАҲРУ ХУРОСОН ДАР АСРҲОИ XI-XII ВА 
АВВАЛИ АСРИ XIII 

Мақолаи мазкур доир ба рушди шаҳрсозӣ ва меъмории Мовароуннаҳру Хуросон дар асрҳои XI – XII 

ва аввали асри XIII бахшида шудааст. Дар мақолаи мазкур дар ин маврид меъмориҳои гуногуни ҳудуди 
Осиёи Миёна зикр шуда, ба таври мухтасар тафсил дода шудаанд. Бухоро аз биноҳои алоҳидаи шаҳр бинои 
як давраи пеш аз мусулмонӣ - Нубеҳар зикр шудааст, гарчанде ки ин бино ҳанӯз дар асри X аст, дар 

харобазор буд. Тибқи гуфтаи Ёқубӣ, дар Балх 47 масҷид бо минбар вуҷуд дошт ва шаҳрҳои Нишопур, 
Самарқанд, Бухоро ва Марв аз рӯйи сохт ба ҳамдигар наздик буданд. Ҷуғрофиён дарозии шаҳр ва шумораи 
дарвозаҳоро бо роҳҳои гуногун аз 4 то 7 муайян мекунанд. Номи дарвозаҳо оварда шудаанд, ки дар байни 

онҳо "дарвозаҳои ҳиндуҳо" ва "дарвозаҳои яҳудиён" зикр шудаанд, бешубҳа , ин номҳо маҳаллаҳоеро нишон 
медиҳанд, ки тоҷирони ҳинду яҳудӣ дар он зиндагӣ мекарданд. Балх анборе барои тиҷорат бо Ҳиндустон 

буд. Якчанд хатсайрҳо аз ин шаҳр ба Ҳиндустон мерасиданд. Балх аҳамияти махсусро дар асри XI, дар 
давраи Ғазнавиён, вақте ки он ба яке аз пойтахтҳои Султон Маҳмуд табдил ёфт, касб кард. Дар нимаи асри 
XI, Балх ба тасарруфи Салҷуқиён гузашт, ки онҳо низ минтақаҳои ба он тобеъро забт карданд ва Ҳиндукуш 

сарҳади давлатии байни амволи Салҷуқиён ва Ғазнавиён гардид. 
Калидвожањо: Хуросон, Бухоро, аср, хишт, қалъа, қадима, меъморӣ. 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ТРАНСОКСИАНЫ И ХОРАСАНА В XI-XII И 

НАЧАЛЕ XIII ВВ 

Бухара упоминается как одна из немногих построек в городе, домусульманская постройка - Нубехар, хотя в 

X веке это здание все еще находится в руинах. По словам Якуби, в Балхе было 47 мечетей с кафедрами, а города 

Нишапур, Самарканд, Бухара и Марв были структурно близки друг к другу. Географы определяют длину города и 

количество ворот по-разному - от 4 до 7. Названия ворот, между которыми упоминаются «индуистские ворота» и 

«еврейские ворота», несомненно, относятся к районам, в которых жили индоеврейские купцы. Балх был складом 

для торговли с Индией. Несколько маршрутов из этого города доходили до Индии. Особое значение Балх приобрел 

в XI веке, в период Газневидов, когда он стал одной из столиц султана Махмуда. В середине 11 века Балх перешел 

под контроль салджуков, которые также завоевали подконтрольные им территории, и Гиндукуш стал 

государственной границей между салджуками и газневидами. 
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DEVELOPMENT OF CITY BUILDING AND ARCHITECTURE OF TRANSOXIANA AND KHORASAN IN 

THE XI-XII AND EARLY XIII CENTURIES 

Bukhara is mentioned as one of the few buildings in the city, a pre-Muslim building - Nubehar, although in the X 

century this building was still in ruins. According to Yakubi, there were 47 mosques with pulpits in Balkh, and the cities of 

Nishapur, Samarkand, Bukhara and Marv were structurally close to each other. Geographers determine the length of the 

city and the number of gates in different ways - from 4 to 7. The names of the gates, between which the "Hindu gates" and 

"Jewish gates" are mentioned, undoubtedly refer to the areas in which Indo-Jewish merchants lived. Balkh was a 

warehouse for trade with India. Several routes from this city reached India. Balkh acquired particular importance in the XI 

century, during the Ghaznavid period, when it became one of the capitals of Sultan Mahmud. In the middle of the 11th 
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century, Balkh came under the control of the Saljuks, who also conquered the territories under their control, and the Hindu 

Kush became the state border between the Saljuks and the Gaznevids. 
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ДИПЛОМАТИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН ДАР САМТИ ЎЗБЕКИСТОН 
 

Шарипов Ш. Ш.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Чунонки дар Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: 
«Таҳаввулоти босуръати геоиқтисодии замони муосир ва тамоюлҳои инкишофи 

иқтисодиёти ҷаҳонӣ муҷиби аҳамияти беш аз пеш пайдо кардани дипломатияи иқтисодӣ ва 
пайваста афзудани нақши унсури иқтисодии масъалаҳои умдаи сиёсати байналмилалӣ 
гардиданд. Аз ин рӯ, истифодаи муассир ва самараноки тариқаву василаҳои дипломатияи 
иқтисодӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои милливу давлатӣ яке аз самтҳои афзалиятноки 
сиёсати хориҷии Тоҷикистон маҳсуб мешавад». 

Президенди Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо 
кормандони дипломатии кишвар ба ифтихори ифтитоҳи бинои нави Вазорати корҳои 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иброз доштанд: «татбиқи амалии стратегияи 
умумии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба амал баровардани иқдомҳои мушаххас 
дар ин арса ва таъмини ҳуқуқии фаъолияти сиёсии хориҷӣ, ҳамоҳанг сохтани робитаҳои 
байналмилалии мо бо мақсади пиёда кардани сиёсати ягонаву яксон дар муносибатҳо бо 
давлатҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумлаи ин вазифаҳо ҳастанд. Ҳарчанд ки 
ман ба ин нукта чанд бор ишора кардаам, мехоҳам бори дигар аҳамияти дипломатияи 

иқтисодиро таъкид намоям, чунки солҳои охир дар радифи истифодаи тарзу усулҳои 
дипломатияи анъанавию классикӣ дар аксари давлатҳои ҷаҳон аҳамияти истифодаи 
муассири тариқаву василаҳои дипломатияи иқтисодӣ ба маротиб боло рафтааст». 
Ҳамзамон, сиёсатшиноси тоҷик Р.Ш. Нуриддинов таъкид чунин менамояд: «Таъсири 
равандҳои минтақавӣ ва ҷаҳонишавӣ ба Тоҷикистон тақозо менамояд, ки кишвари мо 
сиёсати иқтисодии миллии кушодаро ба амал барорад ва дар айни замон талаботро барои 
таъмини манфиатҳои миллӣ, рушди босуботи иқтисодиёт ва амнияти иқтисодӣ ба миён 
меорад ва зарурати вусъат додани дипломатияи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз 
масъалаҳои мубрам қарор медиҳад». Табиист, ки сиёсати хориҷии иқтисодии ҳар давлат 
идомаи мантиқии сиёсати дохилии он ба ҳисоб рафта, аз элитаи сиёсӣ вобастагӣ дорад. 
Дар ҳамин замина робитаҳои байнидавлатии иқтисодӣ-тиҷоратии давлатҳо шакл 
мегиранд. Ба ҳамин маънӣ тамоми робитаҳои соҳавӣ, аз ҷумла фарҳангӣ, дипломатӣ ва 
иқтисодӣ, аз сиёсати амалкунандаи элитаи сиёсии давлат алоқамандии ногусастанӣ дорад. 
Вақте миёни элитаи сиёсии ду давлат робитаҳои сиёсӣ сард мешаванд, табиист, ки 
бахшҳои дигар, хусусан робитаҳо дар бахши иқтисодӣ ҳам коҳиш меёбанд. Вақте соҳаи 
иқтисодӣ мавқеи устуворро пайдо мекунад, ки муносибатҳои тиҷоратӣ равнақ пайдо 
мекунанд. Аз тарафи дигар азҳамвобастагии тиҷоратӣ нуқтаи заифи ҳар давлат ба шумор 
рафта, ин омил метавонад дар давраҳои муташанниҷ ба сифати таҳрими иқтисодӣ 
истифода гардад. Вобаста ба ҳамин ҷиҳатҳои ба масъалаи муҳимми робитаҳои иқтисодӣ-
тиҷоратии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон муносибат карда мешавад. Таъкид намудан зарур 
аст, ки Ӯзбекистон яке аз шарикони асосии Тоҷикистон дар заминаи ҳамкориҳои 
тиҷоратию иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию техникӣ мебошад. Ба манзури рушди ҳамкориҳо 
дар заминаҳои мазкур Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Ӯзбекистон оид ба 
масъалаҳои ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ташкил гардидааст. Дар ҷаласаҳои ин 
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комиссия масъалаҳои муҳимми ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои неруи барқ, об, саноат, 
кишоварзӣ, нақлиёту иртиботот ва масоили дигари равобити тиҷоратию иқтисодӣ 
мавриди баррасӣ ва ҳал қарор мегиранд. Ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳо дар ибтидои 

асри XXI тибқи меъёрҳои муосир ва барои давраи дарозмуддат сохта шудааст. Самтҳои 
афзалиятноки ҳамкориҳои иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон дар бахшҳои: маъдан, металлургияи ранга, комплекси агросаноатӣ, 
энергетика, гази табиӣ, саноати сабук мебошанд. Ҳамин тариқ, неруи барқ, пахта, мева ва 
сабзавот, инчунин маводи бофандагӣ асосан аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон интиқол дода 
мешаванд. Дар навбати худ гази табиӣ, 53 маҳсулоти нафтӣ, маҳсулоти кимиёи 
ғайриорганикӣ ва мошинҳо аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон ворид карда мешаванд. Такони 
ҷиддӣ дар рушди муносибатҳои минбаъдаи тиҷоративу иқтисодии ду ҷумҳурӣ аз ҷониби 
мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ислом Каримов ва Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзҳои 27-28 декабри соли 2001 дар шаҳри 
Тошканд дода шуд, ки дар ҷараёни он изҳороти муштарак ба имзо расид. 

Тоҷикистону Ӯзбекистон дорои муштаракоти зиёди таърихию фарҳангӣ ва иҷтимоию 
иқтисодӣ буда, коршиносон рушди ҳамкориҳо дар ин самтро ба манфиати мардумони ду 
кишвар медонанд. Соли 2017 бо оғози марҳилаи нави ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону 
Ӯзбекистон имкони васеи рушди муносибот дар ин самт фароҳам гардид. Ду кишвари 
ҳамсоя, ки имрӯз ба рушди муносиботи иқтисодӣ баробари дигар ҷанбаҳои ҳамкорӣ 
ҳавасмандии бештар доранд, ба дастовардҳои зиёд ноил мегарданд. Тоҷикистону 
Ӯзбекистон имрӯз ба рушди ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ афзалияти бештар дода, 
ҳамгироии доираҳои соҳибкорӣ ва ширкатҳои тиҷоратии ду кишвар дар ҳоли рушд қарор 
дорад. Омор нишон медиҳад, ки бо таваҷҷуҳ ба ин самт ҳамкориҳои иқтисодии 
Тоҷикистону Ӯзбекистон тамоюл ба болоравӣ дорад. Агар ҳаҷми гардиши мол миёни ду 
кишвар дар соли 2016, 69,3 миллион доллари амрикоиро ташкил дода бошад, ин рақам дар 
соли 2017 ба 126,4 миллион доллар баробар шуд, ки аз ин 57,1 миллион доллар ба содирот 
ва 69,3 миллион доллар ба воридот рост меояд. Гуфтан ба маврид аст, ки дар даврони 
ҳукмронии нахуст Президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов муносибатҳои иқтисодии 
Тошканд ва Душанбе як муддат бо назардошти баъзе масалаҳои ҷойдошта, ки ҳалли 

худро дар раъси раҳбарони кишварҳо пайдо накарда буданд, то андозае хеле суст ва 
ноустувор гардида, ин вазъ, ҳатто сарфи назар аз шартномаи «Дӯстии ҷовидонӣ», ки то 
имрӯз амал мекунад, ба вуҷуд омад. Пас аз тағйири ҳукумат дар Ӯзбекистон дар соли 2016, 
ҷомеаи ҷаҳонӣ метавонист обшавии тадриҷии муносибатҳои Тошканд ва Душанберо 
мушоҳида кунад. Муваффақияти асосӣ дар роҳи наздиксозӣ ва таҳкими ҳамкориҳои 
Тоҷикистону Ӯзбекистон дар соли 2018 имзо шудани созишнома «Дар бораи сафарҳои 
мутақобилаи шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон» буд, ки зиндагии миллионҳо 
шаҳрвандони ҳарду ҷонибро осон кард. Ин як омили рушди туризм дар Ӯзбекистон ва 
Тоҷикистон гардид. Шурӯъ аз 16 марти соли 2018, шаҳрвандони ду кишвар метавонанд 
бидуни раводид дар қаламрави якдигар (то 30 рӯз) бо ҳуҷҷатҳои эътиборноки сафар 
(шиносномаи дипломатӣ, хидматӣ ва шаҳрвандии умумӣ) зиндагӣ кунанд. Соли 2018, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон бо сафари корӣ дар Тошканд буд, дар пайи 
он 26 санади нав ба имзо расид. Дар байни ин ҳуҷҷатҳо якчанд созишномаҳои муҳим ва 

«тақдирсоз» буданд, ки муносибатҳои ду кишварро ба куллӣ тағйир доданд. Яке аз ин 
созишномаҳо «Созишнома дар бораи шарикии стратегӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон» буд. Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин 
таъкид карданд: «Муносибатҳои байнидавлатӣ муваффақ нахоҳанд шуд, агар онҳо ба 
иртиботи одамони одӣ ва муоширати инсон мусоидат накунанд». Дар ҳамин ҳол, бояд 
таъкид кард, ки пас аз ба сари қудрат омадани Ш. Мирзиёев, рушди босуръати 
ҳамкориҳои иқтисодӣ ва инчунин раванди мукаммали иқтисодӣ (интиқоли газ ва 
сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ ба Ӯзбекистон, интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба 
Ӯзбекистон ва ғайра) оғоз ёфт. Сатҳ ва имконоти рушди иқтисодии Ӯзбекистон ва 
Тоҷикистон аз ҳам фарқ мекунанд. Тибқи пешгӯиҳои Бонки ҷаҳонӣ, рушди солонаи ММД 
Тоҷикистон барои соли 2020 -2% ва дар соли 2021 он 3,7%-ро ташкил хоҳад дод. Бонки 
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Умумиҷаҳонӣ дурнамои нисбатан мусоидро барои Ӯзбекистон пешгӯӣ кардааст: дар соли 
2020 ММД-и кишвар 1,5% ва дар соли 2021 тақрибан 6,6%-ро ташкил хоҳад дод. Бояд қайд 
кард, ки сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон санаи 9-уми марти соли 2018 дар ҳамкории ду кишвари ба ҳам дӯст саҳифаи 
тамоман навро боз кард. Дар ҷараёни музокироти хосаи сарони ду кишвар дар фазои 
дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум, ки ба робитаҳои навини байнидавлатии ду кишвар хос аст, 
масъалаҳои муҳимтарини рушду таҳкими ҳамкории дуҷониба дар ҳамаи арсаҳои 
манфиатҳои муштарак ба таври амиқ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз намуданд: «Мардумони моро суннатҳои 
бисёрасраи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва эҳтироми ҷонибайн муттаҳид месозанд. Ҳамкорӣ бо 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳсуб 54 меёбад. Тасмимоти имрӯзаи мо бар заминаи музокироти суратгиранда аз бисёр 
ҷиҳат хислати таърихӣ дошта, таконбахш мебошанд. Онҳо барои марҳала ба марҳала 
боло бурдани муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ба сатҳи сифатан нав асосу заминаи 
боэътимодро фароҳам меоваранд». Дар навбати худ Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
Шавкат Мирзиёев тамоюлҳои мусбати даврони охирро дар муносибатҳои дуҷонибаи 
кишварҳо, аз ҷумла ҷиҳати афзоиш ёфтани ҳаҷми гардиши мутақобилаи мол ва фаъол 
гаштани ҳамкориҳои фарҳангиву иҷтимоӣ, ки ба арзишҳои маънавии муштарак ва 
анъанаҳои бойи дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ такя менамоянд, баҳои баланд дод. Дар 
иртибот ба масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои минтақавӣ Президенти Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон ниятҳои баррасии ҳамаҷонибаи имконияти иштироки ҷониби Ӯзбекистонро 
дар бунёди иншооти гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар сохтмони 
НОБ-и Роғун баён кард. Зимни ин сафар 27 санадҳои дуҷониба, ки аксари соҳаҳои 
калидии ҳамкориҳои Тоҷикистону Ӯзбекистонро дар бар мегиранд, ба имзо расиданд. 
Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ; қарор оид ба ҷорӣ намудани низоми рафтуомади 
бераводиди ҷонибҳо ба муҳлати то 30 рӯз ва қарори ҷонибҳо оид ба марҳала ба марҳала 
барқарор кардани фаъолияти ҳамаи гузаргоҳҳо дар сарҳади байни Тоҷикистону 
Ӯзбекистон ҳамкории ду кишварро дар соҳаи сайёҳӣ рушд хоҳад дод. Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон бо мақсади фароҳам овардани шароити 
мусоид ҷиҳати рушди сайёҳӣ ва шиносоии беҳтар бо ҳаёти фарҳангии аҳолии ду кишвар, 
бо эътирофи ҳавасмандии ду ҷониб дар ташаккул додани ҳамкориҳо дар соҳаи сайёҳӣ, бо 
назардошти муҳиммияти туризм ва сайёҳӣ дар рушди иқтисодию иҷимоӣ ва фарҳангии 
Тоҷикистону Ӯзбекистон, бо кушиши ноил гардидан ба ҳамкориҳои самарабахш дар 
соҳаи сайёҳӣ, бо такя ба шартҳои баробарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва манфиатҳои мутақобила 
«Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ»-ро аз 9 марти соли 2018 муҳим дониста, онро ба имзо 
расониданд. Дар доираи Созишномаи мазкур Тоҷикистону Ӯзбекистон ҳамкориро дар 
асоси принсипҳои баробарӣ ва манфиати мутақобилаи ҳамдигар дар заминаи 
қонунгузории миллии давлатҳои худ амалӣ намуда, бо мақсади густариши ҳамкориҳо дар 
соҳаи сайёҳӣ барои манфиат ва беҳбудии мардуми ҳарду кишвар ва инкишофи равобит 
байни агентиҳои сайёҳӣ, инчунин, корхонаю ташкилотҳои дар соҳаи сайёҳӣ 
фаъолияткунанда кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Созишномаи мазкур аз 12 модда иборат буда, 
мувофиқи моддаи 4-уми созишнома ҷонибҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳо дар самтҳои 
зерин фаъолиятро ба роҳ мемонанд: 

⎯ баргузор намудани корҳои тарғибу ташвиқотӣ дар васоити ахбори оммаи ҳар ду 
кишвар; 

⎯ баргузор намудани чорабиниҳои мухталиф оид ба рушди сайёҳӣ, аз ҷумла 
семинарҳо, конфронсҳо, мулоқотҳои хос дар шакли B2B; 

⎯ иштирок дар ярмаркаҳои сайёҳӣ ва намоишгоҳҳое, ки дар ҳудуди Тоҷикистону 
Ӯзбекистон баргузор мегарданд; 
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⎯ ташвиқи намудҳои саёҳати солимгардонӣ ва зиёратӣ; 

⎯ ташкил намудани сафарҳои шиносоӣ барои ширкатҳои сайёҳӣ ва намояндагони 
васоити ахбори оммаи ҷонибҳо; 

⎯ дастгирии ҳамкориҳои ҷонибҳо дар ҷалби сармоягузорӣ дар соҳаи сайёҳӣ; 

⎯ мусоидат дар омодасозӣ ва азнавтайёркунии мутахассисони барои намояндагони 
соҳаи сайёҳӣ бо роҳи мубодилаи таҷрибаи мутахассисони муассисаҳои манфиатдори 
Тоҷикистону Ӯзбекистон; 

⎯ мубодилаи иттилоот ва таҷрибаи корӣ дар соҳаи сайёҳӣ, инчунин оид ба имтиёзҳо 
дар самти сармоягузорӣ, ки тибқи қонунгузории миллии ду кишвар амалӣ мегарданд; 

⎯ тибқи қонунгузории миллии ҷонибҳо паҳн намудани маводҳои сайёҳӣ, аз ҷумла 
маводҳои аудио ва видеоии ташвиқкунандаи иқтидори сайёҳии Тоҷикистону 
Ӯзбекистон.  

Сарфи назар аз он, ки сатҳи рушди иқтисодии Ӯзбекистон ва Тоҷикистонро бо ҳам 
муқоиса кардан душвор аст, кишварҳо метавонанд ҳамкории мутақобилан судмандро ба 
роҳ монанд. Душанбе метавонад бо истифода аз инфрасохтори мутараққӣ (роҳи оҳан, 
автомобилӣ ва ҳавоии) Тошканд барои содироти молҳояш ба Россия ва кишварҳои 
Иттиҳоди Аврупо ва интиқоли мол аз Хитой ба Ӯзбекистон имкониятҳои калон ба даст 
орад. Тибқи маълумоти портали тиҷории Тоҷикистон, Ӯзбекистон дар байни шарикони 
асосии тиҷоратии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 дар ҷои панҷум қарор дорад. Илова 
бар интенсификатсияи ҳамкориҳои иқтисодӣ, барои ҳарду давлат нуқтаҳои дигари тамос 
мавҷуданд, ки метавонанд барои ҳамкории минтақавӣ кӯмаки хубе расонанд. Тоҷикистон 
ва Ӯзбекистон дар низоми сиёсӣ муштаракоти зиёде доранд. Аввалан, ҳарду давлат 
ҷумҳуриҳои президентӣ мебошанд, ки дорои хусусиятҳои шабеҳи сохтори давлат ҳастанд. 
Дувум, ҳарду кишвар унитарӣ мебошанд, ки тақсимоти маъмурию ҳудудии шабеҳи 
кишвар доранд: вилоят, шаҳр, ноҳия, шаҳракҳои аҳолинишин, ҷамоати деҳот ва деҳа. 
Кишварҳо ҷумҳуриҳои дунявӣ ҳастанд ва давлат аз дин ҷудо аст. Дар шароити муосир 
таҳкимёбии муносибатҳои дустонаи ҷониби Тоҷикистону Ӯзбекистон ба он сабаб 
гардидааст, ки ҳамгироии устувор нафақат байни ин ду давлат, балки миёни дигар 

кишварҳои Осиёи Марказӣ шакл гирифтааст. Ҳамин гуна муносибатҳои ҳасана метавонад 
уфуқҳои нави ҳамкориро дар бахшҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ, алалхусус барои 
рафтуомади шаҳрвандон, гардиши молу коло, ҳамкориҳои фарҳангию илмӣ ва сайёҳӣ 
барои садсолаҳо ба кишварҳои минтақа, махсусан Тоҷикистон ва Ӯзбекистон фароҳам 
созад. 

Ҳамин тавр, дурнамои робитаҳои иқтисодиву тиҷоратии байнидавлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистонро умедбахш баррасӣ кардан имкон дорад, агар 
шеваи кору фаъолияти байнидавлатӣ дар пояи ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтироми тарафайну 
ҳифзи манфиатҳои тарафайн бошад.  

 
АДАБИЁТ 

1. Бобозода Ф.Т. История становления и развития взаимоотношений Таджикистана и Узбекистана в период 

независимости (1991-2006 гг.): автореферат дисс. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2016. – С. 20-21. 

2. В2В (англ. «Business to business» – «бизнес барои бизнес», кутоҳ – «би ту би») – хизматрасониҳои як ширкат 

барои ширкати дигар. 

3. Договор между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о вечной дружбе. -Душанбе, 15 июня 

2000 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lex.uz/docs/2121650?otherlang= (дата обращения: 

20.03.2021). 

4. Договор между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о стратегическом партнерстве. 

[Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/4108695 (дата обращения: 20.03.2021). 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. А. С. Булатова, Н. Н. 

Ливенцева. – М. : Магистр, 2008. – С. 164-187. 

6. Нуриддинов Р.Ш. Дипломатияи иқтисодӣ. Китоби дарсӣ / Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. Нуриддин. – Душанбе, 
2020. – 258 с. 

7. Саидмуродова М.А. Заминаҳои асосии рушди муносибатҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон дар давраи муосир // Паёми филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов 
дар ш. Душанбе. Бахши илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – С. 47. 



41 
 

8. Сатторов А.А. Марҳилаи нави рушди муносибатҳои тиҷоратӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон // Илм ва техника барои рушди устувор маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-
амалӣ. (28 апрели соли 2018). Қисми 2. – Душанбе, 2018. – С. 119-122.  

 

ДИПЛОМАТИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН ДАР САМТИ ӮЗБЕКИСТОН 

Дар мақола масъалаҳои дипломатияи иқтисодии Тоҷикистон дар самти Ӯзбекистон мавриди омӯзиш 
қарор гирифтааст. Татбиқи амалии стратегияи умумии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба амал 

баровардани иқдомҳои мушаххас дар ин арса ва таъмини ҳуқуқии фаъолияти сиёсии хориҷӣ, ҳамоҳанг 
сохтани робитаҳои байналмилалии мо бо мақсади пиёда кардани сиёсати ягонаву яксон дар муносибатҳо бо 
давлатҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумлаи ин вазифаҳо ҳастанд. 

Калидвожаҳо: дипломатияи иқтисодӣ, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, сиёсати хориҷӣ, Эмомалӣ Раҳмон, 

Шавкат Мирзиёев ва ғ. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ТАДЖИКИСТАН В НАПРАВЛЕНИИ УЗБЕКИСТАНА 

В статье изучаются вопросы экономической дипломатии Таджикистана в направлении Узбекистана. 

Практическая реализация общей внешнеполитической стратегии Республики Таджикистан, осуществление 

конкретных шагов на этом поприще и правовое обеспечение внешнеполитической деятельности, координация 

наших международных связей с целью осуществления единой политики в отношениях с зарубежными 

государствами и международными организациями входят в число этих задач. 

Ключевые слова: экономическая дипломатия, Таджикистан, Узбекистан, внешняя политика, Эмомали 

Рахмон, Шавкат Мирзиёев и т.д. 

 

ECONOMIC DIPLOMACY OF TAJIKISTAN IN THE DIRECTION OF UZBEKISTAN 

The article examines the issues of economic diplomacy of Tajikistan in the direction of Uzbekistan. The practical 

implementation of the general foreign policy strategy of the Republic of Tajikistan, the implementation of specific steps in 

this field and the legal support of foreign policy activities, the coordination of our international relations in order to 

implement a common policy in relations with foreign states and international organizations are among these tasks.  

Keywords: economic diplomacy, Tajikistan, Uzbekistan, foreign policy, Emomali Rahmon, Shavkat Mirziyoyev, 

etc. 
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ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 
 

ЉАЊОНБИНИИ СИНЕРГЕТИКЇ ВА ОМЎЗИШИ РАВАНДЊОИ ИЉТИМОЇ ВА 
ТАБИЇ 

 
Абдухалилов Содик  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Дар охири асри ХХ як самти нави илм ташаккул ёфт, ки онро, чуноки борњо таък ид 

гардид, синергетика номиданд. Асосгузори синергетика профессори Донишгоҳи Штутгарт 
Г. Хакен ҳисобида мешавад, ки маърӯзаи худро дар нахустин конфронси системаҳои 
мураккаб дар соли 1973, ки ба як барномаи нав мубаддал гашт, пешнињод карда, истилоҳи 
ин самти нав - синергетикаро ба илм ворид кард. Ин истилоҳро Хакен аз забони юнонӣ 
гирифтааст, ки дар тарҷума маънои кӯмак, ҳамкорӣ ва ҳамоҳанг амал карданро дорад. 
Донишмандони он давра дар бораи синергетика ҳамчун як дастоварди олии илм дар 
охири асри ХХ, ки назарияи худтанзимкунӣ ва маҷмуи усулҳои математикии мувофиқро 
дар бар мегирад, маълумот пайдо карданд. Тавре ки илми муосир исбот кардааст, дар 
сатҳи шаклҳои физикӣ, кимиёвӣ, биологӣ, иҷтимої сохтори материяи олами объективӣ аз 
системаҳои мураккаб иборат аст. Қисми назарраси онҳо системаҳои номутаносиби кушода 
мебошанд. Хусусиятҳои чунин системаҳо ба монанди худсохторсозї 
(самоструктурироваться), худташкилшавї (самоорганизовываться), худташакуллёбї 
(саморазвиваться) ва худистеҳсолкунӣ (самовоспроизводиться) мебошанд. Синергетика 
илмӣ ҷавон мебошад, ки назарияи универсалии байнисоҳавиро оид ба худтанзимкунии 
равандҳои дорои хусусияти мухталифи табиї фаро мегирад. Модели синергетикии 
худтанзимкунӣ дар физика, химия, биология, астрофизика ва дигар илмҳои табиӣ ба вуҷуд 
омада, модели синергетикии худтанзимкунӣ модели фаҳмондадиҳандаи ҳамаҷонибаи 
тартибот ва бесарусомонӣ дар эволютсияи системаҳо, аз ҷумла дар системањои иҷтимоӣ 
мебошад. Синергетика ду намуди устувории (мувозинати) системаҳоро фарқ мекунад. 
Аввалӣ бо бебозгаштии термодинамикӣ алоқаманд аст, вақте ки система дар ҳолати 

наздик ба мувозинат қарор дорад. Намуди дигари субот бо таҳаввулоти системаҳои 
мураккаби воқеӣ алоқаманд аст, ки ҳангоми кушода буданашон бо муҳити на камтар 
мураккаб ва ғайри қобили пешбинӣ муносибат мекунад. Дар доираи синергетика 
падидаҳои ташаккулёбии структураҳои фазої-муваққатӣ ё худтанзимкунии фазої-
муваққатӣ омӯхта мешаванд, ки дар системаҳои табиї гуногунанд, хусусан аз нигоњи 
физика, химия, биология, экология, иҷтимоӣ ва ѓайра. Аз нуқтаи назари система 
синергетика сохторҳои типи муайянро дар системаҳои синфи муайян меомӯзад, ки табиати 
яклухт доранд ва маҳз методологияи таҳқиқоти система воситаҳои барои фаҳмиши 
рефлексивии биноҳои ибтидоии синергетика, ғояҳо дар бораи мавзӯъ, ҳадафҳо ва маҳсули 
он, инчунин таҳияи дастгоҳи расмии ба ин эҳтимолии ғояҳои заруриро дар бар мегирад. 
С.П. Курдюмов дар бораи методологияи синергетикї сухан ронда, пеш аз ҳама чунин 
масъалаҳои классикии системаро, ба монанди муносибати система ва муҳити берунӣ, 
таснифи системаҳо ва типологилизатсияи сохторҳо ҷудо мекунад. Дар бораи проблемаи 

муносибати система ва муҳити беруна сухан ронда, мо пеш аз ҳама тақсимоти система, 
инчунин сарҳади байни система ва муҳити беруна, таъсири муҳити берунаро ба система 
дар назар дорем. Барои дуруст маънидод кардани система бояд эътироф кард, ки 
фарқияти система ва муҳити берунӣ аз он бармеояд, ки ҳар як системаи ҳамчун объекти 
назариявӣ баррасишаванда барои ҳалли як масъалаи муайяни назариявӣ хидмат мекунад. 
Вазифаи асосї дар ин самт омӯхтани шароит ва сабабҳои худтанзимкунии фазоию 
муваққатӣ мебошад, ки ҳангоми муайян кардани система аз он бояд бароем. Аммо дар ин 
ҷо як парадокси стандарти типӣ барои таҳқиқоти система мавҷуд аст: барои дуруст муайян 
кардани системаи худтанзимкунӣ мо бояд шароит ва сабабҳои худтанзимкуниро донем; 
барои фаҳмидани ин шароит ва сабабҳо мо бояд системаи худтанзимкуниро ҳамчун 
лаҳзаи зарурии омӯзиши назариявии чунин системањо ҷудо кунем. 
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Ба ақидаи В.И. Аршинов ин масъала наметавонад ҳалли худро ёбад, то он вақте, ки 
тафаккур ба як сатҳи муайяне рушд накунад. Имрӯз гузариш ба парадигмаи нави 
таҳқиқотӣ ҳаётан муҳим гаштааст, аммо барои ин зарур аст, ки диди нави мушкилот таҳия 

гардида, тавассути он ба саволњои замони босуръат тағйирёбандаи мо посух диҳем. Роҳи 
наҷот аз бунбасти маърифат барои инсоният кайҳо маълум буд: тавсеаи воқеияти 
шинохташаванда тавассути ворид намудани мавҷудоти нав ё эҳёи шахсони фаромӯшшуда. 
Принсипи "риштарошии Оккам" дар ин ҳолат набояд тарсончакї бошад, балки моро 
танҳо аз як чиз ҳушдор диҳад: "бидуни зурурати моҳият афзун накунед". Шинохти 
воқеияти иҷтимоӣ имрӯз тавассути ҷамъоварӣ ва интиқоли метафоравии дастовардҳое, ки 
дар рушди илмҳои табиї пешрафтатаринанд, ѓанитар мегардад. Ба ин пеш аз ҳама 
динамикаи ғайриростхаттӣ, физикаи квантии релятивистӣ, назарияҳои муосири 
математикӣ, химия, биологияи молекулавӣ, генетика, назарияи фалокат, назарияи 
иттилоот, синергетика, назарияи этногенез, таърихи иҷтимоӣ-табиӣ ва ғайра дохил 
мешаванд. Ҳамин тариқ, дар «муколама» -и илмҳо равишҳои нави илмӣ, аз ҷумла 
парадигмаи нави таҳқиқоти пешгӯӣ ва моделсозии иҷтимоӣ ба вуҷуд меояд. Монандии 
усулҳои несту нобуд кардани тартибот дар фаъолияти мушаххаси амалии одамон аз 
қадимулайём маълум буд ва аллакай дар матнҳои Инҷил, дар адабиёти шифоњї, дар 
зарбулмасал ва мақолот сабт шудааст. Аз миёнаҳои солҳои 80-уми асри ХХ, вақте ки 
динамикаи шадиди равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷамъшавии ҳодисаҳоро дар воҳиди вақт 
якбора тезонид, эътирофи тарма ё селмонанд будани сенарияҳои бесарусомонӣ ва 
тартибот дар бахшҳои гуногуни дониш оғоз ёфт. Зеро суръат бахшидани равандҳои 
иҷтимоӣ-фарҳангӣ боиси он шуд, ки аксар вақт чунин вазъиятҳо ва минтақаҳои нави 
васеъе ба вуҷуд меомаданд, ки технологияҳои анъанавии маърифат дар фањмиши онњо 
бесамар буданд. Ин рафтори системаҳо дар наздикии режимҳои критикии ноустувор, 
гузаришҳои ногаҳонии ҷаҳиш, шароити пайдоиши бесарусомонӣ (бетартибӣ), 
диалектикаи ҳамкории бетартибӣ ва тартибот, энтропия ва иттилоот, рафтори ритмикӣ ва 
қонунҳои дуршавӣ аз ритмҳо, усулҳои ҷамъоварӣ ва парокандагии энергия ва ғ. мушоњида 
мешавад. Шубҳае нест, ки ҳангоми ҳалли ин масъалаҳои нав мо воқеан аллакай ба 
минтақаи тағйиротҳои бузурги парадигматӣ ворид шудем. 

Дар технологияи нави таҳқиқотӣ олимон муҳим мешуморанд, ки ҳангоми омӯзиши 
тағйирёбии системаҳои нобаробар (зарбаҳои тасодуфӣ дар система пас аз гум шудани 
устуворӣ ба вуҷуд меоянд), назарияи худтанзимкунӣ дар асоси динамикаи нобаробар, 
механизмҳои паҳн, печидан ва тобеъшавии шумораи N параметрҳои ҳолати системаро 
ошкор карда, онҳоро ба як параметри фармоишӣ меорад, (бо забони физика - режимҳо), 
ки намудњои онњо ғайричашмдошт ба амал меояд, биёрем, зеро он фавран системаро ба 
вазъияти интихоби ҳолати нав интиқол медиҳад. Мақоми синергетика, ба гуфтаи Ю.А. 
Данилов, бештар бо кашфи параметрҳои фармоиш ва "шинохти" фаврии онҳо дар соҳаҳои 
дигар алоқаманд аст. Муҳим он аст, ки параметрҳои фармоишӣ ё ноустувории пешқадам 
дар натиҷаи рақобат дар шароити бесарусомонӣ ва ноустуворӣ ба вуҷуд оянд, аммо вақте 
ки онҳо пайдо мешаванд, фавран ҳамаи ноустувориҳои дигарро «ғулом» мекунанд ва 
шумораи дараҷаҳои озодии системаро якбора коҳиш дода, маълумот дар бораи онро ба 
ҳам меоранд. Дар ин шакл, системаро аллакай бидуни ҷалби назарияҳои мураккабтарин 
тавсиф, пешгӯӣ ва моделсозӣ кардан мумкин аст. Ин амал бидуни сода кардани 
мураккабии худ фаҳмо мешавад. Дар байни "мухлисони" бунёди давлатҳои нав оне ҳаст, 
ки дар он система ба муҳити тағйирёфта беҳтар мутобиқат мекунад, яъне падидаҳои 
худтанзимкунӣ тавассути системаи кушодатарин дар натиҷаи аз даст додани ҳолати 
мӯътадилии қаблӣ ба амал меоянд ва интихоби эволютсия пас аз бифуркатсия (нуқтаи 
шикастани раванд, ки дар он ягонагии ҳалли он вуҷуд надорад) дар лаҳзаи ноустуворӣ 
муайян карда мешавад. Аммо ташаккули парадигмаи тадқиқотии синергетикии табиатро 
таҳдиди истифодаи ғайриқонунии конъюнктурӣ ҳамроҳӣ карда, ин хаёлоти таҳияи 
формулаи нави прогрессивии мушкилот ва ҳалли зуд ва самараноки онҳоро ба вуҷуд 
меорад. Сухан дар бораи таҷрибаи ғамангези татбиқи лоиҳаи синергетикии терапияи шок 
аз ҷониби мутахассисони Аврупои Ғарбӣ дар Аврупои Шарқӣ меравад. Вазъияти 
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ибтидоии чунин татбиқи технологияи синергетикӣ, чун қоида, дар зери таъсири танқиди 
давраи қаблӣ (дар ҳолати мо, давраи шӯравӣ) инкишоф меёбад, ки бағоҷи консептуалии 
системаи қаблӣ ва арсенали василаи онро рад мекунад. В. Капустина, боиси он мегардад, 

ки одамон дар оммавигардонӣ ва татбиқи технологияи синергетикӣ ширкат меварзанд, ки 
бо мавқеъҳои илмии синергетика ҳеҷ иртибот надорад. Масалан, "пешгӯӣ" -и маъруфи 
давраи шӯравӣ аз љониби доктори илмҳои таърих И. Бестужев-Лада "ҳеҷ чизро дудила" 
накард, эҳтимолан дар зери ҳусни қатори овозҳои истилоҳоти синергетикӣ ва таассуроти 
бузургии интихоб дар фазои нуқтаҳои бифуркасияи гузашта буд, аммо бар хилофи аз 
ҷониби ҷомеаи илмӣ аз ҷониби умум қабул шудани аломати "вуруд манъ карда шудааст", 
далерона як илми нав ва умедбахшро барои худ кашф мекунад - таҳқиқоти 
"ретроалтернативистикиро", ки барои "аз хатогиҳои дарсҳои гузашта барои ҳозира 
омӯхтан" пешбинӣ шудааст. Чунин таҳқир як қатор афсонаҳои синергетикиро ба вуҷуд 
меорад ва қудрат, эвристикї будан ва амали парадигмаи навро ба таври назаррас коҳиш 
медиҳад. Дар айни замон, таърихан маълум шуд, ки дар истифодаи технологияҳои 
синергетикї пеш аз ҳама мутахассисони илмҳои дақиқ салоҳиятманд буданд. Моделҳои 
эҷодкардаи онҳо (аз ҷумла объектҳои иҷтимоию фарҳангӣ) дар шакли моделҳои 
фавқулодаи "объективӣ"-и математикӣ ва физикӣ пешниҳод карда мешаванд, ки натанҳо 
барои сиёсатмадорон, балки барои аксарияти мутахассисони илмҳои гуманитарӣ 
дастнорасанд. Сухан на дар бораи худи ин моделҳо ва на дар барои надоштани дониш аз 
љониби гуманитариён ва ҳатто на дар бораи хусусияти объектҳои иҷтимоию фарҳангӣ 
меравад, ки аз нуқтаи назари физика ва математика суст дарк карда мешаванд, балки дар 
бораи таҳдид аз як тараф, эҷоди афсонаҳо ва аз тарафи дигар, муборизаи шадиди зидди 
синергетикӣ сухан меравад, ки пас аз он истифодаи парадигмаи нав ба муддати номуайян 
мавқуф гузошта мешавад. Парадигмаи нави таҳқиқотӣ набояд дар назди худ вазифаи 
тасвири объективӣ ва мукаммали оламро гузорад, он метавонад танҳо нақшаи дарки 
амалҳо, равандҳоро эҷод кунад, қонунҳои табиатро кашф накунад, балки манбаъҳои 
эҷоди табииро ҷустуҷӯ кунад ва моделҳои консептуалии рафторро дар ҳолатҳои 
номувозин пешниҳод намояд. Мафҳумҳои "объективӣ"‚ "субъективӣ" аз нуқтаи назари 
синергетика бемаънӣ мебошанд, назари синергетикӣ ин аз ботин, аз раванд иборат аст. 
Аслан, синергетика чизе беш аз як роҳи мавҷудияти худи Коинот ва дар айни замон - 
хосияти қисмҳои алоҳидаи он нест. Ба таъбири шодравон академик Н.Моисеев "ҳар он 
чизе, ки мо мушоҳида мекунем, ҳар чизе ки мо имрӯз дар он ширкат дорем, танҳо пораҳои 
як раванди ягонаи ҷаҳонии синергетикӣ мебошанд". 

Бояд иқрор шуд, ки лоиҳаҳои синергетикӣ ба қадри кофӣ боэътимод нестанд, зеро 
онҳо ҳамчун фазои ногузири ҷудошавӣ, ки бо N шумораи ҳодисаҳои имконпазир пур 
карда шудаанд, дохил мешаванд. Аммо лоиҳаҳои технологияҳои дигари таҳқиқотӣ, ба 
таври дигар гӯем, ба талабот ҷавобгӯ набуданд. То ҳол моделҳои синергетикӣ барои 
ҷомеаҳо метавонанд на барои пешгӯиҳои миқдорӣ, балки барои пешгӯии имкон ё 
имконнопазирӣ дар раванди намунавии ин ё он тарзи рафтор сохта шаванд ва инро бояд 
эътироф кард, ки аллакай ин амал њам худ бисёр аст. Мушкилоти баланд бардоштани 
самаранокии технологияҳои синергетикӣ на дар сатҳи макро, балки дар набудани таҳияи 
сатҳи микро, сатҳи таҳлили муфассали параметрҳои ҳолати системаҳои мушаххас дар 
вазъи мушаххас ва албатта, дар муносибати равонии худи муҳаққиқон ба ин масъалањо 
аст.  
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ЉАЊОНБИНИИ СИНЕРГЕТИКЇ ВА ОМЎЗИШИ РАВАНДЊОИ ИЉТИМОЇ ВА ТАБИЇ 

Дар солҳои охир афзоиши босуръати таҳқиқоти систематикии ҷомеа дар самти байнисоҳавӣ, ки 
"синергетика" ном дорад, ба назар мерасад. Масъалаҳои синергетика дар рисолаҳои диссертатсионӣ, 
монографияҳо, китобҳои дарсӣ, мақолаҳои зиёде интишор шудаанд, дар ин мавзуъ конфронсҳои зиёди 

байналмилалӣ гузаронида мешаванд. Њоло ягон соҳаи илмро номбар кардан душвор аст, ки бо усули 
синергетикӣ дар он тањқиқот гузаронида нашуда бошад. Дар самти тафсири равандҳои худсозии иҷтимоӣ аз 
ҷониби асосгузорони синергетика И. Пригожин ва Г.Хакен саҳми муайяне гузошта шудааст. Ғояҳои 

консептуалии ин олимон барои дарк намудан ва фаҳмидани моҳияти равандҳои синергетикӣ дар муҳити 
иҷтимоӣ имконоти зиёде фароњам сохтаанд. 

Калидвожањо: синергетика, иҷтимоӣ, худсозӣ, бесарусомонӣ, парадокс. 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗРЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В последние годы наблюдается стремительный и бурный рост интереса к междисциплинарному 

направлению системных исследований общества, получившему название «синергетика». Проблемам синергетики 

посвящены диссертации, солидные монографии, учебники, выходят множество статей, проводятся всероссийские 

и международные конференции. Трудно или даже невозможно назвать область знаний, в которых сегодня не 

проводились бы исследования с использованием синергетической методологии. Определённый вклад в решение 

проблем интерпретации процессов социальной самоорганизации вносят работы основоположников синергетики И. 

Пригожин и Г. Хакен. Их концептуальные идеи позволяют понять суть синергетических процессов в социальной 

среде. 

Ключевые слова: синергетика, общества, самоорганизация, хаос, парадокс.  

 

SYNERGETISTIC WORLDVIEW IN THE STUDY OF SOCIAL AND NATURAL PROCESSES 

In recent years, there has been a rapid growth of interest in the interdisciplinary direction of systemic studies of 

society, called synergetic. Dissertations, solid monographs, textbooks are devoted to the problems of synergetic, many 

international conferences are held. It is difficult or even impossible to name a field of knowledge in which research using 

synergetic methodology would not be carried out today. A certain contribution to the solution of the problems of 

interpretation of the processes of social self-organization is made by the works of the founders of synergetic I. Prigozhin 

and G.Haken. Their conceptual ideas allow us to understand the essence of synergetic processes in the social environment. 

Keywords: synergetic, social, self-organization, chaos, paradox 
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РОЊЊОИ ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ИЉТИМОЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Аноятиллоева С.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Барњам хўрдани Иттињоди Шўравї боиси он гардид, ки дар баробари дигар 

љумњурињо Тољикистон низ соњиби истиќлолият гардад ва роњи нави муносибатњоро 
интихоб намуда, њамчун субъекти муносибатњои байналхалќї эътироф гардид. Ин 
давраро дар таърихи давлатдорї ва љомеасозии тољикон бояд ба сифати оғози 
давлатдории навин ва истиќлолияти миллии Тољикистон маънидод менамоянд. Зеро 
Тољикистон баъд аз инќилоби Октябр бори аввал ба сифати давлати мустаќил дар арасаи 
љањон муаррифї гардид. Оғози давлатдории навин дар замони муосир барои 
тољикистониён марњилаи санљиш ва муборизањои тўлонї ва сангин буданд. Дар ин 
марњила эњёи Тољикистон ба сифати давлати озоду соњибистиќлол мањз натиљаи њамин 
ќонуни таърихї ва тағйиротњои љиддии мантиќии солњои 90-уми асри ХХ ба њисоб 
мерафт. Дар ин давра воќеан њам кишвари Тољикистон бо мардумаш дар рў ба рўи 
имтињони љиддии таърихї ва давлатсозии худ баъди барњам хўрдани давлати Сомониён ва 



46 
 

Иттињоди Шўравї ќарор гирифт. Аммо бўњрони бавуљудомада миллату халќро дар 
чорроњаи зиндагї парешон намуд. Њар як давлати соњибистиќлол кўшиш мекунад, ки аз 
вазъияти ба вуљудомада ба таври ба худ хос бароянд. Вале, таљрибаи таърихї собит 
менамояд, ки ягон миллат бе бањравар шудан аз тамаддуни халќу миллатњои њамсояи худ 
миллати тамаддунофар ва соњибфарњанг шуда наметавонад. Аз ин љо миллати тољик дар 
тўли таърихи њазорсолањои гузашта љабру ситами аљнабиёнро бо тоќат ва сабри беандоза 
паси сар намуда, тамаддуни халќњои бегонаро бо дастовардњои оламгири фарњангияш 
омехта намуд ва бењтарин бозёфтњои онњоро аз бар кардааст [9,с.159-160]. 

“Эњёи истиќлоли Љумҳурии Тољикистон дар марњилаи навин бузургтарин ва 
муњимтарин воќеа дар таърихи мо мебошад. Дар як ќисмати ќаламрави таърихии давлати 
Сомониён давлати мустаќили тољикон ќомат рост карда, ки воќеан фарзанди шоистаи 
Олї Сомон мебошад” [5,с.154] – навиштааст Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон. Давлатдории навини тољикон дар охири асри ХХ имконияти аз нав эњёшавии 
миллатро дар худшиносии миллї ва бедоршавии миллї дар иртибот ба равандњои нави 
љањонї ба миён оварад. Дар баробари дигар самтњои муњими сиёсати давлатдорї ва 
љомеасозї, инчунин сиёсати иљтимої низ самти муњими сиёсати давлатии Љумҳурии 
Тољикистон ба шумор рафта, сиёсати фаъол ва њадафманд мебошад. Маќсади асосии ин 
сиёсат таъмини адолати иљтимої дар доираи арзишњои волои демократї, њифзи иљтимоии 
ањолї, рушди соњаи тандурустї ва дастрасии мардум ба илму маориф, љорї кардани 
инќилоби илму техника ва технологияи муосир дар хизмати ањли љомеа, таъмини њуќуќи 
баробарии зану мард, таќвият додани сиёсати демографї ва баланд бардоштани сатњи 
зиндагии ањолї ва ѓайрањо ба њисоб меравад. Сиёсати иљтимої яке аз самтњои сиёсати 
фаъол ва маќсадноки давлат ба шумор рафта, маќсади асосии он њимояи манфиатњои халќ 
ва баробарии тамоми аъзои љомеа мебошад. Ин сиёсат дар љомеа барои бењбудии сатњи 
зиндагии ањолї равона мегардад ва он бояд татбиќи амалии худро дар раванди њамин 
сиёсат пайдо намояд [4]. Дар Љумҳурии Тољикистон татбиќи амалии чунин омилњо дар 
давраи муосир њатмї буданд ва онњо мањаки асосии сиёсати иљтимоиро дар бар 
мегирифтанд. Масалан: 

• љорї намудани нархњои танзимшаванда ба тамоми намудњои хўрокворї ва риояи 
татбиќи амалии онњо; 

• расонидани кумакњои иловагї ба маъюбон, собиќадорони љангу мењнат ва махсусан 
таъмин намудани онњо бо хўрока ва доруворї; 

• расонидани кумак бо донишљўён ва зиёд кардани њаљми стипендияи онњо; 

• индекатсия кардани даромади ањолї, аз љумла нафаќапулї, стипендия ва 
пасандозњо; 

• ба ањолї бепул таќсим карда додани заминњои бекорхобида, лалмї ва доманакўњњо; 

• додани кўмакпулї ба маъюбони љанги шањрвандї ва оилањои дар рафти љанг 
њалокгардида; 

• ба миќдори 60 фоизи музди миёнаи кори кормандони корхонањои давлатї љори 
кардани ёрдампулї ба бекорон; 

• дар марказњои тамоми шањрњои љумњурї ташкил кардани биржањои корї ва бо ин 
восита бо љойи кор таъмин намудани ањолї; 

• оѓоз намудани неругоњњои хурду миёнаи барќї ва фароњам овардани љойњои нави 
корї барои љавонон; 

• ташкил намудани курсњои кутоњмуддати касбомўзї барои љавононе, ки барои 
сохтмонњо сафарбар карда мешаванд; 

• дастгирии моддї ва маънавии занони бесаробон, кўдакони ятим оилањои 
серфарзанд ва камбизоат аз хисоби буљет ва маблаѓи корхонањо; 

• љалб намудани ќувваи кори дар неругоњњои азими аср ба монанди Роѓун, Сангтўда, 
роњњои оњани Ќўрѓонтеппа-Кўлоб ва Дарвоз.  

• тањия ва ќабули ќонун дар бораи зиёд кардани нафаќаи занон.  
Аз масъалагузорињои пешнињодгардида бармеояд, ки роњбарияти Тољикистон дар 

мамлакат аз ибтидои гузариши љомеа ба марњилаи нави давлатдорї дар бораи натанњо 
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масъалањои сиёсию иќтисодї, балки дар бораи масъалањои сиёсию иќтисодї, балки дар 
бораи масъалањои иљтимоии њаётан муњими љомеа љињати андешидани тадбирњои љиддї 
ва сариваќтї наќшањои мукаммал пешнињод ва масъулини давлатию љамъиятиро 
вазифадор карда буд. Татбиќи воќеии сиёсати иљтимоии давлат дар давраи истиќлолият 
захирањои зиёд ва имкониятњои бузургро талаб мекарданд ва ин имкониятњо ва захирањо 
дар дохили мамлакат вуљуд надоранд ё истифодабарии онњо душвортар аст. Аз таърихи 
ташаккулёбї ва давлатдории Тољикистон дар замони Шўравї маълум аст, ки љомеасозї 
дар Тољикистон ба ихтиёри худи соњибдавлатон ё худи миллат набуд ва аз манфиатњои 
хеш дифоъ карда наметавонистанд. Истиќлолият барои Љумҳурии Тољикистон ин 
имкониятњоро фароњам овард, аммо ин имкониятњо чандон барои љумњурї маќсаднок 
набуд. Зеро ихтилофњои дохилї ва мањалгарої барои Тољикистон бори вазнини 
муборизањои сиёсиро ба вуљуд оварда буд. Дар давраи истиќлолият аз љониби Њукумати 
кишвар ба ањолии камбизоат ва оилањои эњтиёљманд бо дастгирии нињодњои байналхалќї 
кўмакњои зиёди башардўстона расонида шуданд ва дар бобати бо љойи кор таъмин 
кардани ањолї тадбирњои љиддї андешида шуданд. Аммо тадбирњои андешидашуда 
талаботи тамоми ањолии мамлакатро ќонеъ кунонида наметавонист. Махсусан, таъмини 
имтиёзњо барои маъюбон, нафаќахўрон, оилањои бесаробонмонда ва камбизоат, 
омўзгорон, табибон, собиќадорони љангу мењнат ва дигарон њанўз суст буд ва он бењбудї 
металабид. Агар ба таърихи таъминоти иљтимої ва татбиќи сиёсати иљтимоии давлат дар 
соњаи нафаќахўрї ва нафаќагирон назар кунем, маълум мегардад, ки баъд аз гузашти сї 
соли истиќлолияти давлатдорї гўё њокимияти имрўза ва Њукумати Тољикистон то як 
андоза барои њалли масъалаи мазкур ба муваффаќиятњои назаррас ноил гаштааст. Яъне, 
агар дар солњои пеш баъд аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таъмини 
нафаќа” њатто додани маблаѓњои нафаќа ва таъмин гардидани онњо гарчанд кафолат дода 
шуда бошад њам, вале дар асл аз нарасидани пули наќд онњо мўњлатњои дароз дар назди 
бонкњо навбат меистоданд. Хушбахтона имрўзњо мањз бо пайгирї аз сиёсати иљтимоии 
давлат ва татбиќи амалии сиёсати иљтимоии давлат, нафаќахўрон ва кормандони соњаи 
буља бо кортњои плостикї таъмин гардидаанд ва ин масъала њалли худро дар љомеаи 
имрўза пайдо кардааст. Нишондодњои оморї собит менамоянд, ки љомеаи имрўзаи 
Тољикистон дар раванди љањонишавї љињати татбиќи маќсадњои тактикї ва стратегї аз 
тамоми имкониятњои мављудаи дохилї ва хориљї чорањои муассир андешида, ба баъзе 
дастовардњои назаррас ноил гардад. Барои боз њам таќвият бахшидан дар соњаи рушди 
минбаъдаи мамлакат ва афзалияту сатњу сифати зиндагии мардум, ки заминаи он дар дањ 
соли охир замина гузошта шуда буд, инчунин бо ибтикори Њукумати Тољикистон “Љињати 
таъмин намудани рушди минбаъдаи кишвар, иљрои афзалиятњои миллї ва дар ин асос 
баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум барои даврањои миёнамуњлат ва 
дарозмуддат соли 2016 “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2030” ќабул карда шудааст. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030 њамчун њуљљати муњими миёнамуњлат ва дарозмуддат имкон 
медињад, ки рушди устувори љомеа таъмин гардида, сатњи зиндагии ањолї рўз ба рўз 
бењтару хубтар гардад.  

Хулоса, дар давраи муосир љињати таъмини сиёсати давлатї дар соњаи иљтимої на 
танњо аз омилњои дохилї, балки аз омилњои беруна низ вобастагии амиќ доранд. Яъне, 
давлат натанњо дар сиёсати дохилї, балки дар сиёсати хориљї низ бояд монополияи худро 
ба роњ монад. Ин омил метавонад њамчун воситаи муњими татбиќи сиёсати иљтимоии 
давлат баромад кунанд ва суботи љомеаро дар давраи муосир таъмин намоянд.  
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ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ИЉТИМОЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар баробари дигар самтњои муњими сиёсати давлатдорї ва љомеасозї, инчунин сиёсати иљтимої низ 

самти муњими сиёсати давлатии Љумҳурии Тољикистон ба шумор рафта, сиёсати фаъол ва њадафманд 
мебошад. Маќсади асосии ин сиёсат таъмини адолати иљтимої дар доираи арзишњои волои демократї, 
њифзи иљтимоии ањолї, рушди соњаи тандурустї ва дастрасии мардум ба илму маориф, љорї кардани 
инќилоби илму техника ва технологияи муосир дар хизмати ањли љомеа, таъмини њуќуќи баробарии зану 
мард, таќвият додани сиёсати демографї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ва ѓайрањо ба њисоб 
меравад. Сиёсати иљтимої яке аз самтњои сиёсати фаъол ва маќсадноки давлат ба шумор рафта, маќсади 
асосии он њимояи манфиатњои халќ ва баробарии тамоми аъзои љомеа мебошад. Ин сиёсат дар љомеа барои 
бењбудии сатњи зиндагии ањолї равона мегардад ва он бояд татбиќи амалии худро дар раванди њамин сиёсат 
пайдо намояд. 

Калидвожањо: сиёсати иљтимої, таъминоти иљтимої, сиёсати демографї, адолати иљтимої, давлати 
иљтимої. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Наряду с другими важными направлениями государственной и социальной политики, социальная политика 

также является важным направлением государственной политики Республики Таджикистан и представляет собой 

активную и целенаправленную политику. Основная цель этой политики - обеспечение социальной справедливости 

в рамках высших демократических ценностей, социальная защита, развитие здравоохранения и доступа к науке и 

образованию, внедрение научно-технической революции на службу обществу, обеспечение равноправия. для 

женщин и мужчин. и повышение уровня жизни населения и так далее. Социальная политика - одно из направлений 

активной и целенаправленной политики государства, основной целью которой является защита интересов народа и 

равенство всех членов общества. Эта политика в обществе направлена на повышение уровня жизни населения, и 

она должна найти практическое применение в процессе этой политики. 

Ключевые слова: социальная политика, социальное обеспечение, демографическая политика, социальная 

справедливость, социальное государство. 

 

IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Along with other important directions of state and social policy, social policy is also an important direction of state 

policy of the Republic of Tajikistan and is an active and purposeful policy. The main goal of this policy is to ensure social 

justice within the framework of the highest democratic values, social protection, the development of health care and access 

to science and education, the introduction of the scientific and technological revolution in the service of society, and 

ensuring equality. for women and men. and raising the standard of living of the population, and so on. Social policy is one 

of the directions of active and purposeful state policy, the main purpose of which is to protect the interests of the people 

and the equality of all members of society. This policy in society is aimed at improving the living standards of the 

population, and it must find practical application in the process of this policy. 

Keywords: social policy, social security, demographic policy, social justice, welfare state. 
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ОМЎЗИШИ ЗУҲУРОТИ РАФТОРИ АГРЕССИВЇ ВА АСОСИ ФИЗИОЛОГИИ ОН 
 

Ахматов Ш.Б. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Агрессия ва рафтори агрессивӣ рафтори аз ҷиҳати иҷтимоӣ ғайри қобили қабул ба 
шумор рафта, аз тарафи ҷомеа маҳкум карда мешавад. Бо вуҷуди ин рафтори агрессивӣ 
дар байни одамон аз аввал дида шудааст ва то ҳол дида мешавад. Калимаи “агрессия" аз 
калимаи adgradi (ad – “аз ё дар болои” (ягон чиз), gradus - қадам) омадааст, ки маънои 
бевоситаи он “қадам задан ба”, “ҳуҷум кардан” аст. Дар маънои аслӣ, “агрессивнок 
будан” маънои “бидуни таъхир, бидуни тарсу ҳарос ва шубҳа ба сӯи мақсад ҳаракат 

mailto:sabzish049696@gmail.com/
mailto:sabzish049696@gmail.com/


49 
 

кардан”-ро дошт (Эрих Фромм). Дар луғати энсиклопедии психиатрӣ агрессивнокӣ 
ҳамчун зуҳуроте шарҳ дода мешавад, ки дар ҳуҷум намудан ва расонидани зарар ифода 
меёбад [5]. 

Агрессивнокиро бештар ҳамчун як хислати нисбатан устувори шахсият мефаҳманд, 
ки дар омодагӣ ба агрессия, инчунин дар майли дарк ва тафсири рафтори каси дигар 
ҳамчун душманона фаҳмида мешавад. (Г.Е. Бреслав). Дар психология нуқтаҳои гуногун 
оид ба он, ки агрессияро чӣ ташкил медиҳад ва оё он бояд ҳамчун падидаи мусбат ё манфӣ 
баррасӣ карда шавад, мавҷуданд. Аксари муаллифони муосир (Р. Барон, Д. Ричардсон) 
чунин мешуморанд, ки агрессия ин ҳама гуна рафторест, ки ба таҳқир ё расонидани зарар 
ба мавҷудоти зиндаи дигаре равона шудааст, ки чунин муносибатро намехоҳанд. Аз 
суханҳои дар боло овардашуда бармеояд, ки агрессия ҳамеша ба вайрон кардан 
(деструксия) равона шудааст ва зуҳуроти манфии иҷтимоӣ мебошад. Агрессивнокӣ ҳатман 
дар амалҳои ҷисмонӣ зоҳир намешавад. Агрессияи шифоҳӣ ифодаи ҳиссиёти манфӣ на 
танҳо тавассути шакл (ҷанҷол, доду фарёд, фиғон, балки тавассути мазмуни посухҳои 
шифоҳӣ (таҳдид, нафрин, дашном) мебошад. Қариб ҳамаи кӯдакон дер ё зуд ба гуфтани 
суханони таҳқиромез шурӯъ мекунанд, дод мезананд, таҳқир мекунанд ё дашном 

медиҳанд. Бояд қайд кард, ки нисбат ба агрессия таъриф ва муайянкунандаҳои гуногун 
мавҷуд мебошад. Масалан, дар яке аз адабиётҳо тақрибан чунин оварда мешавад: агрессия 
- ин ҳамкории иҷтимоии ошкоро ё пинҳонӣ, аксар вақт зараровар мебошад, ки ба 
расонидани зарар ё дигар нохушиҳо ба шахси дигар равона шудааст. Он метавонад ё ба 
таври реактивӣ ё бидуни ангезиш рух диҳад. Дар одамон агрессия метавонад бо 
ангезандаҳои гуногун, аз фрустратсия бо сабаби дастнорас шудани ҳадафҳо то ба сабаби 
мавҷудияти ҳисси беэҳтиромӣ нисбат ба якдигар ба вуҷуд ояд [6]. Дар таърифҳое, ки дар 
илмҳои иҷтимоӣ ва ҷомеашиносӣ истифода мешаванд, агрессия ҳамчун амал ё вокуниши 
шахс тавсиф дода мешавад, ки чизи нохушеро ба шахси дигар мерасонад. Баъзе таърифҳо 
онро дар бар мегиранд, ки шахс бояд мақсади расонидани зарарро ба шахси дигар дошта 
бошад [7], яъне агар шахс мақсади расонидани зарарро надошт, он гоҳ рафтор ё амал 
ҳамчун рафтори агрессивӣ ё амали агрессивӣ ҳисобида намешавад. Ғайр аз ин, мувофиқи 
баъзе манбаъҳо рафтори ваҳшиёна ё муҳофизатӣ байни аъзои намудҳои гуногуни 

ҳайвонот метавонад дар як маъно агрессия ҳисобида нашавад. Инро чунин фаҳмидан 
мумкин аст, ки рафтори “агрессивии” онҳо на бо мақсади расонидани зарар, балки барои 
ҳимоя ва бо мақсади шикор ба вуҷуд омадааст. Агрессияи инсонро метавон ба агрессияи 
мустақим ва ғайримустақим ҷудо кард; дар ҳоле, ки якумин бо рафтори ҷисмонӣ ё лафзӣ, 
ки барои зарар расонидан ба касе тавсиф дода мешавад, дуввумин бо рафторе тавсиф дода 
мешавад, ки барои расонидани зарар ба муносибатҳои иҷтимоии шахс ё гурӯҳ равона 
шудааст [8]. Вақте ки сухан дар бораи агрессивнокӣ меравад, қайд намудан мумҳим аст, ки 
агрессивнокӣ хусусияти устувори субъект аст, ки майли ӯро ба рафторе инъикос мекунад, 
ки мақсад аз он зарар расонидан ба дигарон аст [1] ё ҳолати ба ин монанди аффективӣ 
(хашм, ғазаб) аст. Ба ибораи дигар, агрессивнокӣ хислати шахсият мебошад, ки дар 
афзалият додани истифодаи усулҳои зӯроварӣ барои расидан ба ҳадафҳои худ ифода 
меёбад. Гарчанде ки агрессивнокӣ дар ҷараёни эволютсияи инсон нақши ҳалкунанда дошт, 
баъзе психологҳо қайд мекунанд, ки агрессивнокӣ аз ибтидо ба инсон хос набуда, кӯдакон 

моделҳои рафтори агрессивиро амалан аз лаҳзаи таваллуд аз худ мекунанд [3]. Ба сифати 
сабаби агрессивнокӣ метавонанд намудҳои гуногуни низоъҳо баромад кунанд, аз ҷумла 
низоъҳои ботинӣ, дар ҳоле ки чунин равандҳои психологӣ, ба монанди эмпатия, 
идентификатсия, десентратсия агрессияро бозмедоранд, зеро онҳо калиди дарки дигарон 
ва арзиши мустақилонаи онҳо мебошанд [2]. Агар ин мафҳумро аз ҷиҳати биологӣ таҳлил 
карда бароем, агрессия ин рафторест, ки ба тақсимот ва азнавтақсимкунии захираҳо 
равона карда шудааст. Ба сифати манбаъҳо метавонанд ғизо, арзишҳои ҷинсӣ ва 
репродуктивӣ (шарик, насл), мавқеи иҷтимоӣ (ҳокимият, даромад, нуфуз), сарҳад, 
ҳаловати равонӣ бошанд ва аз ин нуқтаи назар бошад, агрессивнокӣ - ин зоҳир кардани 
агрессия ё омодагии зоҳир кардани он аст, ки стимулятори он тарси норасоии захираҳост 
[4]. Ҳамин тавр, агрессия рафторе мебошад, ки тобиши ҷисмонӣ ва эмотсионалии манфӣ 
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дошта, бо расонидани зарари моддӣ ва маънавӣ нисбат ба худ ё дигарон дар раванди 
расидан ба мақсад ифода меёбад ва қоидаҳои меъёрӣ – ахлоқиро ба таври равшан вайрон 
мекунад. Агрессивнокӣ бошад, хусусияти нисбатан устувори шахс мебошад, ки дар ба 

таври систематикӣ зоҳир намудани рафтори агрессивӣ ифода меёбад ва чунин рафтор ба 
одат ё хислати характери шахсияти ӯ табдил ёфтааст. Дар адабиётҳои илмӣ таснифотҳои 
гунугонуи реаксияҳои агрессивӣ ва рафтори агрессивӣ мавҷуданд. Ҳар яке аз онҳо дар 
навбати худ агрессияро ба таври ба худ хос тасниф мекунанд. Масалан, намудҳои 
реаксияҳои агрессивӣ аз рӯи саволномаи Басс – Дарки чунин мебошанд: 

1. Агрессияи ҷисмонӣ - истифодаи қувваи ҷисмонӣ нисбат ба шахси дигар. Яъне, 
ҷисмонан ифода ёфтани ќаҳру ғазаб ва равона кардани қувваи ҷисмонӣ барои 
“вайронкорӣ”. 

2. Агрессияи ғайримустақим - агрессияе, ки бо роҳи гардиш, ки ба тарафи шахси 
дигар равона карда шудааст ё ба касе равона нашудааст. Метавонем ин намуди агрессияро 
агрессияи бавосита низ номем, зеро ки шахс мехоҳад ба воситаи ягон объекти дигар 
агрессияашро ба шахси дигар зоҳир намояд.  

3. Хашмгинӣ - омодагӣ ба зоҳир кардани ҳиссиётҳои манфӣ бо хурдтарин ангезанда 

(бемулоҳизагӣ, дағалӣ), яъне шахс дар ҳолате қарор дорад, ки хело ҳассос аст. 
4. Негативизм - ин як рафтори мухолифона мебошад. Аз дараҷаи муқовимати 

ғайрифаъол то ба дараҷаи муборизаи фаъол бар зидди урфу одатҳо ва қонунҳои 
муқарраршуда мебошад. Ё ба ибораи дигар, ин зид баромадан ба қоидаҳои қабулшуда ва 
қабул накардани он ва ҳамчун натиҷа зоҳир кардани агрессия мебошад. Бояд қайд намуд, 
ки дар ҳолати додашуда сухан дар бораи симптоми махсуси вайроншавии ирода – 
негативизм намеравад.  

5. Кина - ҳасад ва/ё нафрат нисбат ба дигарон барои амалҳои воқеӣ ё хаёлӣ ва ҳамчун 
натиља зоҳиршавии рафтори агрессивӣ.  

6. Шубҳанокӣ - аз дараҷаи нобоварӣ ва эҳтиёт нисбати одамон то ба дараҷаи боварӣ 
дар бораи он, ки одамони дигар нақша доранд, ки зарар расонанд.  

7. Агрессияи шифоҳӣ - ифодаи ҳиссиётҳои манфӣ ҳам дар ягон шакл (фиғон, фарёд) 
ва ҳам тавассути посухҳои забонӣ (нафрин, таҳдид) мебошад. 

8. Ҳисси гунаҳгорӣ - боварии эҳтимолии субъектро ба он ифода мекунад, ки ӯ шахси 
"бад" буда, бад рафтор мекунад ва инчунин ҳисси азоби виљдон мавҷуд аст. Дар ин ҳолат 
эҳтимолияти зоҳиршавии аутоагрессия баланд мешавад.  

Таснифоти додашуда дар асоси тести Басс – Дарки оварда шудааст, ки дар он ҷо 
намудҳои дар боло овардашудаи реаксия ва рафторҳои аргессивиро ҷудо кардаанд. Ғайр 
аз ин таснифоти гуногуни дигар низ мавҷуданд, масалан Г. Паренс ду намуди агрессияро 
ҷудо намудааст: 

1. Агрессияи ғайридеструктивӣ (вайроннакунанда) - рафтори худмуҳофизатии 
устувори ғайридушманона барои ноил шудан ба ҳадаф мебошад. Ин як механизми 
модарзодиест, ки барои мутобиқ шудан ба муҳити зист, қонеъ кардани хоҳишҳо, ноил 
шудан ба ҳадафҳо, ташаккули маърифатнокӣ ва қобилияти ба худ такя кардан хизмат 
мекунад. Он аз лаҳзаи таваллуд фаъол мешавад ва одамро ба рақобат дар муҳити атроф ва 
ҳимояи ҳуқуқҳои худ водор мекунад. Яъне, рафтори шахс бо “сохтан” равона шудааст, на 
ин ки “вайрон кардан”.  

2. Деструксияи душманона - рафтори бадкирдорона, радкунӣ, бадбинӣ, хашм, 
кинаҷӯӣ. Ин ҳам як навъ дифоъ аз худ аст, ки дар натиҷаи таҷрибаҳои шадиди нохуш 
(дард, дистресс) фаъол мешавад. Ин инчунин хоҳиши озор дода аз он лаззат ба даст 
оварданро дар бар мегирад (садизм). Аз агрессия дар боло овардашуда бо он фарқ 
мекунад, ки ба “вайрон” кардан равона шудааст.  

Таснифотҳо хело гуногун буда, онҳо агрессияро аз ҳар меъёр тасвиф медиҳанд. Яке 
аз таснифоти дигаре, ки нисбатан шаклҳои зиёдтари агрессияро тасниф мекунад, 
таснифоти зерин мебошад.  

Аз рӯйи объект агрессия ва рафтори агрессивиро ҷудо мекунанд: 
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• гетероагрессия - самт ба дигарон: куштор, таҷовуз, латукӯб, таҳдид, таҳқир, дашном 
ва ғ.; яъне, агрессия ва рафтори агрессивӣ ба дигарон – берун аз худ равона шудааст; 

• аутоагрессия - самтгирӣ ба худ: худнобуднамоӣ то худкушӣ, рафтори 

худвайронкунанда, бемориҳои психосоматикӣ; рафтори агрессивии ба худ равонашуда, ки 
аксар вақт бешуурона буда, субъект гӯё ки худро “ҷазо” медиҳад ва онро дарк намекунад.  

Аз рӯйи сабаби зоҳиршавӣ ҷудо мекунанд: 
• агрессияи реактивӣ - ин посух ба баъзе ангезандаҳои беруна (ҷанҷол, низоъ ва ғ.).  
• агрессияи ногаҳонӣ - бе ягон сабаб, одатан таҳти таъсири ягон намуди импулсҳои 

дохилӣ (ҷамъшавии эмотсияҳои манфӣ, агрессияи бесабаб ҳангоми бемории рӯҳӣ) пайдо 
мешавад. 

Аз рӯйи мақсад: 
• агрессияи инструменталӣ - ҳамчун воситаи ба даст овардани натиҷа иҷро карда 

мешавад: варзишгаре, ки пирӯзиро меҷӯяд; стоматологе, ки дандони дарднокро нест 
мекунад; тифле, ки бо садои баланд аз модараш талаб мекунад, ки ба ӯ бозича бихарад ва 
ғайра; 

• агрессияи мақсаднок (маромӣ) - ҳамчун як амали қаблан тарҳрезишуда баромад 

мекунад, ки ҳадафи он зарар ё осеб расонидан ба объект аст: макатббачае, ки аз 
ҳамсинфаш хафа шуда, ӯро латукӯб мекунад;  

Аз рӯи ошкор будани зуҳуроти он: 
• агрессияи бевосита - мустақиман ба ашёе нигаронида шудааст, ки боиси хашм, 

изтироб ё ҳаяҷон мегардад: зоҳиркунии ошкорои душманӣ, истифодаи қувваи ҷисмонӣ ё 
таҳдиди зӯроварӣ ва ғ.; 

• таҷовузи ғайримустақим (ё бавосита) - нигоронида шудан ба ашёе, ки мустақиман 
ангезиш ва ғазабро ба вуҷуд намеоранд, аммо барои зоҳиркунии агрессия мувофиқтаранд 
(онҳо дастрастаранд ва зоҳир кардани агрессия ба онҳо бехатар аст): пас аз муноқиша бо 
ҳамсоя, модар бесабаб ба фарзанд дод заданро оғоз мекунад; ва ғайра. 

Аз рӯи шакли зоҳиршавӣ: 
• шифоҳӣ - дар шакли шифоҳӣ ифода ёфтааст: таҳдид, таҳқир, ки мазмуни онҳо 

бевосита мавҷудият ва имконияти расонидани зарари маънавӣ ва моддиро ба рақиб 

нишон медиҳад; 
• экспрессивӣ - бо воситаҳои ғайришифоҳӣ зоҳир мешавад: имову ишора, қиёфаи рӯй, 

талаффузи овоз ва ғ. Дар чунин ҳолатҳо, агрессор таҳдидомез лабханд мекунад, мушт 
мезанад ё ангушташро ба сӯи рақиб мезанад, бо овози баланд дашном медиҳад ва ғ.; 

• ҷисмонӣ - истифодаи бевоситаи қувва барои расонидани зарари маънавӣ ва 
ҷисмонӣ ба рақиб.  

Ҳамин тавр, чӣ гунае ки қайд карда шуд, таснифотҳои гуногун мавҷуд мебошад. Дар 
баробари ин, бояд қайд кард, ки агрессия ва рафтори агрессивӣ низ дар баробари дигар 
зуҳурот ва ҳолатҳои психикӣ асоси физиологии худро дорад. Бо дарназардошти он, ки 
агрессия ва рафтори агрессивӣ намудҳои хело гуногунро доранд, омӯзиши асоси 
физиологии онҳо низ аҳамияти хосро пайдо мекунад, зеро аниқ муайян шудани сабабҳои 
рафтори агрессивӣ дар дараҷаи физиологӣ ё нейробиологӣ метавонад калид ба ҳалли 
муаммоҳои бо рафтори агрессивӣ алоқаманд гардад. Бисёре аз муҳаққиқон барои тавсиф 
додани агрессия ба мағзи сар диққат медиҳанд. Сохторҳои сершумор дар дохили 
қисматҳои неокортекс ва сохторҳои зериқишрӣ дар идоракунии рафтори агрессивӣ 
вобаста ба намуд нақши марказиро мебозанд; нақши дақиқи роҳҳои асабӣ вобаста ба 
навъи ангезанда ё мақсад фарқ мекунад [10]. Дар ҳайвоноти оилаи ширхӯрон гипоталамус 
ва моддаи хокистари атрофи маҷрои мағзи миёна мувофиқи натиҷаи тадқиқотҳои дар 
гурбаҳо, каламушҳо ва маймунҳо гузаронидашуда минтақаҳои хело ҳам муҳим ба шумор 
мераванд. Ин минтақаҳои мағзи сар ифодаи ҳам ҷузъҳои рафторӣ ва ҳам вегетативии 
агрессияро дар ин намудҳо, аз ҷумла овозбарории онҳоро назорат мекунанд. Ангезиши 
барқии гипоталамус боиси зуҳуроти рафтори агрессивӣ мешавад [12] ва гипоталамус 
дорои ретсепторҳоест, ки дар муайян кардани дараҷаи агрессия дар асоси алоқаи онҳо бо 
серотонин ва вазопрессин кӯмак мекунанд [13]. Дар хояндаҳо, фаъолсозии нейронҳои 
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ретсептор-экспрессии эстроген дар қисми вентромедиали гипоталамус (англ. ventromedial 
hypothalamus - VMHvl) барои оғози зуҳуроти агрессия ҳам дар намояндагони нарина ва 
ҳам модина кофӣ буд [14], яъне ҳангоми бо фаъолсозии ин минтақа рафтори агрессивии 
онҳо шурӯъ мешуд. Минтақаҳои мағзи миёна, ки дар агрессия иштирок мекунанд ва нақш 
доранд, ҳам бо ядрои асоси мағзи сар, ки ин функсияҳоро назорат мекунанд ва ҳам бо 
сохторҳои дигар, ба монанди ҷисми амелоидӣ (ё бодомшакл) (аз лот. corpus amigdaloideum, 
рус. миндалевидное тело, амигдала, англ. amygdala) ва мағзи пеш алоқаҳои мустақим 
доранд. Ангезиши ҷисми амелоидӣ боиси рафтори агрессивии барзиёд дар миримӯшон 
мегардад [17] дар ҳоле ки осеби минтақаи эволютсионии гомологӣ (гомология – дар 
биология, қисмати организмҳои муқоисашавандаро меноманд, ки баромади ягона доранд) дар 
калтакалос рафтори рақобатӣ ва агрессияро ба дараҷаи назаррас паст (Бауман ва дигарон 
2006) мекунад [18]. Дар маймунҳои резусӣ, осеби ҷисми амелоидӣ ё гиппокамп дар навзодӣ 
боиси кам шудани ифоданамоии ҳукмфаромии (доминант) иҷтимоӣ мешаванд, ки бо 
танзими агрессия ва тарс алоқаманданд [19]. Масалан, якчанд таҷрибаҳои дар 
миримӯшони тиллоии Сурия гузаронидашуда, ақидаи онро, ки ҳалқа дар дохили ҷисми 
амелоидӣ дар назорати агрессия ва рафтори агрессивӣ иштирок доранд, дастгирӣ 
мекунанд. Нақши ҷисми амелоидӣ дар приматҳо камтар возеҳ буда, он бештар вобаста ба 
вазъият ва осебҳое, ки ба баланд шудани дараҷаи реаксияҳои иҷтимоӣ ё агрессивӣ 
мебаранд, зоҳир мешавад. Майдони васеи мағзи сар, ки бо номи қисми пешонӣ (ё қисми 
пеши пешонӣ, prefrontal cortex - PFC) маъруф аст, барои худтанзимкунӣ ва боздории 
импулсҳо, аз ҷумла бартарафкунии ва танзимкунии агрессия ва эмотсияҳо муҳим аст. 
Пастшавии фаъолии қисми пешонии мағзи сар, алахусус қисмҳои миёна ва 
орбитофронталии он бо агрессияи зӯроварона/зиддиҷамъиятӣ алоқаманд дониста шудааст 
[16]. Нақши моддаҳои химиявӣ дар мағзи сар, бахусус нейротрансмиттерҳо, дар агрессия 
низ баррасӣ ва таҳлил шудааст. Нақши омилҳои номбаршуда вобаста аз роҳи асабӣ, 
замина ва омилҳои дигар, ба монанди ҷинс, фарқ мекунад. Дар назар дошта шудааст, ки 
дар пайдоиши импулсивнокӣ ва агрессивнокӣ норасоии серотонин нақши 
аввалиндараҷаро мебозад. Ҳадди аққал як тадқиқоти эпигенетикӣ ин фарзияро дастгирӣ 
мекунад. Норэпинефрин, ки ҳамчунин бо номи норадреналин маълум аст, метавонад ба 

аксуламалҳои агрессивӣ ба таври бавосита ва бевосита тавассути системаи гормоналӣ, 
системаи асаби симпатикӣ ё системаи марказии асаб (аз ҷумла мағзи сар) таъсир расонад. 
Ба ҳамин монанд, КГАБ, ҳамчунин ки бо функсияҳои боздорандаи бисёр синапсҳои СМА 
алоқаманд аст, баъзан бо агрессия корелятсияи мусбат нишон медиҳад, аз он ҷумла бо 
агрессияҳои аз сабаби истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ бавуҷудомадаро [15]. Неропептидҳои 
гормонии вазопрессин ва окситотсин дар маҷмуи рафторҳои иҷтимоӣ, ба монанди 
танзими садоқат ва вобастагӣ (ба шарик), эътирофи иҷтимоӣ (рус. социальное признание) ва 
агрессия дар бисёр ширхӯрон нақши калидӣ доранд. Вазопрессин бо рафторҳои иҷтимоии 
“мардона”, ки агрессияро низ дар бар мегирад, алоқаманд аст. Окситосин метавонад дар 
танзими робитаҳои зан бо насл ва ҳамсарон, аз ҷумла истифодаи агрессияи муҳофизатӣ 
нақши махсус дошта бошад. Тадқиқотҳои ибтидоӣ дар одамон баъзе натиҷаҳои шабеҳро 
нишон медиҳанд [11]. Дар инсон рафтори агрессивӣ бо аномалияҳо дар се системаи асосии 
танзимӣ дар бадан, системаҳои серотонинӣ, системаҳои катехоламинӣ ва меҳвари 
гипоталамус-гипофиз-ғадуди болои гурда алоқаманд аст. Маълум аст, ки аномалияҳо дар 
ин системаҳо бо таъсири стресс, ҳамчунин стресси пурқувват, стресси шадид ва стресси 
музмини паст ба амал меоянд [9]. 

Ҳамин тавр, заминаҳои зиёдро дар мағзи сар ва системаи асаб, ки барои бавуҷудоии 
агрессия ва рафтори агрессивӣ мусоидат мекунанд, дарёфт намудан мумкин аст.  
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ОМЎЗИШИ ЗУҲУРОТИ РАФТОРИ АГРЕССИВЇ ВА АСОСИ ФИЗИОЛОГИИ ОН 

Дар мақолаи мазкур масъалаи зуҳуроти рафтор агрессивӣ ва асоси физиологии он баррасӣ карда 

мешавад. Сараввал қайд мешавад, ки агрессия ва рафтори агрессивӣ рафтори аз ҷиҳати иҷтимоӣ ғайри 
қобили қабул ба шумор рафта, аз тарафи ҷомеа маҳкум карда мешавад, аммо бо вуҷуди ин рафтори 
агрессивӣ дар байни одамон аз аввал дида шудааст ва то ҳол дида мешавад. Ҳамчунин, қайд мешавад, ки дар 

луғати энсиклопедии психиатрӣ агрессивнокӣ ҳамчун зуҳуроте шарҳ дода мешавад, ки дар ҳуҷум намудан ва 
расонидани зарар ифода меёбад.  

Калидвожаҳо: агрессия, рафтори агрессивӣ, аутоагрессия, гетероагрессия, агрессияи вербалӣ, 

агрессияи ҷисмонӣ, агрессияи реактивӣ, рафтори деструктивӣ, хашмгинӣ.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

В данной статье рассматривается проблема проявления агрессивного поведения и его физиологической 

основы. Сперва отмечается, что агрессия и агрессивное поведение являются социально – неприемлемы и 

осуждаются со стороны общества, но при этом оно существовало и существуют среди людей. Также приведено, 

что в психиатрическом энциклопедическом словаре агрессивность объясняется как проявление, которое 

выражается в нападении и причинении вреда.  

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, аутоагрессия, гетероагрессия, вербальная агрессия, 

физическая агрессия, реактивная агрессия, деструктивное поведение, гнев.  

 

RESEARCH OF AGGRESSIVE BEHAVIOR AND ITS PHYSIOLOGICAL BASIS 

This article examines the problem of aggressive behavior and its physiological basis. At first, it is noted that 

aggression and aggressive behavior are socially unacceptable and condemned by society, but at the same time, it existed 

and exists among people. It is also given that the psychiatric encyclopedic dictionary explained aggressiveness as a 

manifestation, which is expressed in attack and harm.  
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Keywords: aggression, aggressive behavior, self - agression, heteroagression, verbal aggression, physical 

aggression, reactive aggression, destructive behavior, anger. 
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АРЗИШЊОИ ТАЊСИЛОТ ВА НАМУДЊОИ ОН 
 

Бегов Д.А.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Арзишҳои миллӣ маҷмуи ғояҳои маънавии намояндагони ин ё он умумияти этникӣ ё 

ќавмї аст, ки дар онҳо фардияти таърихию фарҳангии ин этнос ё ќавм инъикос меёбад. 
Чунин арзишҳо, ки характери миллӣ доранд, ҳамчун меъёри иҷтимоӣ ва ахлоқию 
фарҳангӣ барои мардуми як умумияти этникӣ дар кул хизмат мекунанд. Арзишҳои миллӣ 
ба муносибатҳои як умумияти этникӣ бо миллату халқҳои дигар таъсири бевосита доранд 
[6,с.-93]. Инчунин, дар баъзе мавридњо арзишҳои миллӣ гуфта, маҷмуи меъёрҳо, расму 
оинҳои як халқиятро дар назар доранд, ки барои ин он дорои муҳимияти хоси худ 
мебошад. Дар аксиологияи таҳсилот арзишҳои миллиро ба якчанд гурӯҳ ҷудо менамоянд. 
Яке аз навъҳои арзишҳои миллӣ ин арзишҳои заминавӣ ба ҳисоб меравад. Арзишҳои 
заминавӣ муҳтавои асосии рушди маънавию ахлоқӣ, тарбияи мардум ва иҷтимоисозии 
онҳоро муайян сохта, дар анъанаҳои иҷтимоию таърихӣ, фарҳангӣ, педагогӣ, оилавӣ ва 
амсоли он аз як насл ба насли дигар интиқол меёбанд. Ҳамзамон, арзишҳои заминавии 
миллӣ тавассути низоми арзишҳои ахлоқӣ ё тасаввуроти меъёрию ахлоқӣ зуҳур мекунанд 
[9,с.57]. Дар замони муосир дар илм гурӯҳбандии гуногуни арзишҳои заминавї мавҷуд аст, 
ки аз инҳо иборат мебошад: миллат, давлати миллӣ, худшиносии миллӣ, тарбияи 
худшиносии миллӣ, ватандўстӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, сулҳи байни этносҳои гуногун ва 
амсоли он. Арзишҳои заминавии миллӣ гуфта, он арзишҳои ахлоқӣ, муносибатҳои 
афзалиятноки ахлоқиро мефањманд, ки дар анъанаҳои фарҳангӣ, оилавӣ, иҷтимоӣ-
таърихӣ, динии мардуми як миллат мавҷуданд ва аз насл ба насл гузашта, рушди 
бомуваффақияти кишварро дар шароити муосир фароњам меоваранд. Ба аќидаи муњаќќиќ 
Зиёї Х.М. дар арзишҳои заминавӣ унсурҳои зерин муҳимтарин ҳисобида мешаванд: 

- ватандӯстӣ, ки маънии муҳаббат ба халқу сарзамини хеш ва хидмат ба онҳоро 
ифода мекунад; 

- ифтихори шаҳрвандӣ, ки дар шакли эҳтиром ба Ватану давлати худ, шаҳрвандони 
он, ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ, иҷрои вазифаҳои худ, таҳаммулпазирӣ ба дину ойини 
дигарон ва амсоли он зоҳир мегардад; 

- ҳамбастагии иҷтимоӣ, ки озодии шахсӣ ва гурӯҳию умумимиллиро таъмин месозад, 

ба боварию эътимод ба дигарон, давлату сохторҳои он асос ёфта, адолат, шафқат, виҷдон, 
қадру фазилати инсонро олӣ меҳисобад; 

- оила, ки ҳамчун унсури таъминкунандаи муҳаббат ва эътимод, солимии аъзои он, 
эҳтиром ба падару модар, масъулият дар таълиму тарбияи фарзандон, ғамхорӣ ба 
хурдсолону калонсолон, эҳтиёҷмандон ва ҳадафмандӣ дар идомаи наслҳо хизмат мекунад; 

- табиат, ки ҳамчун замини аҷдодон ва падару модарон арҷгузорӣ карда мешавад, 
барои ҳифзи он тамоми чораҳо андешида мешаванд, барои нигоњдории табиати он шуури 
экологии мардумро рушд мебахшанд; 

- инсоният, ки маънии эҳтиромро ба ҳар як фард ва одамон дар маҷмуъ дошта, ба 
маърифати гуногунии одамон ва фарҳанги халқу миллатҳо, ҳамкорӣ бо онҳо ва таъмини 
сулҳу оромӣ ва рафоқату дустӣ такя мекунад; 
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- арзишҳои мазҳабию динӣ, санъат ва адабиёт, илм ва техника, ки маърифату 
ҷаҳонбинии сатҳҳои гуногунии одамонро таъмин менамоянд ва ғайра [6,с.94]. 

Бояд ќайд намуд, ки арзишњои заминавии миллї дар зери таъсири фарњанги миллї ва 

аќидањо ва тасаввуроти як миллат ќарор доранд. Аз ин рў, арзишҳои заминавии миллӣ дар 
пояи тасаввурот оид ба миллати ягона қарор гирифта, омодагии қувваҳои иҷтимоии 
ҷомеаро барои ҳамбастагии шаҳрвандӣ дар ҳалли масъалаҳои умумимиллӣ таъмин 
месозанд. Ваҳдати миллӣ тавассути чунин арзишҳо ва ба воситаи гуфтугӯи 
байниҳамдигарии қувваҳои сиёсӣ ва иҷтимоии ҷомеа, ҷамъиятҳои этникию динӣ ва 
кушода будани онҳо барои ҳамдигар ба даст меояд. Дар баробари ин, арзишҳои 
заминавии миллӣ такягоҳи фазои таълиму тарбия, таҳсилот ва рушди маънавию ахлоқӣ ва 
фарҳангии насли наврасро ташкил дода, субъектҳои раванди таҳсилот дар иҷрои 
вазифаҳои худ, қабл аз ҳама, ба онҳо такя менамоянд. Дар баробари арзишҳои 
умумимиллӣ, дар ҳар як ҷомеа арзишҳои миллӣ дар соҳаи таҳсилот низ вуҷуд доранд, ки 
ҷавҳари аксиологияи таҳсилотро ташкил медиҳанд. Чун қоида арзишҳои таҳсилот аз 
арзишҳои умумибашарӣ, умумимиллӣ дар соҳаи истеҳсоли ҳам моддӣ ва ҳам маънавӣ 
реша мегиранд. Барои рушди таҳсилот арзишҳои таҳсилот ҳамчун роҳнамо хизмат 

мекунанд. Ҳар гуна ислоҳот дар соҳаи таҳсилот, бо ҳамин сабаб, аввалан ба ҳамин 
арзишҳо нигаронида шуда, тавассути онҳо роҳандозӣ мегардад. Дар раванди ислоҳоти 
таҳсилот арзишҳои миллӣ ба арзишҳои умумибашарӣ ва баръакс, арзишҳои умумиинсонӣ 
ба низоми арзишҳои миллии таҳсилот ворид карда мешаванд. Ба мақсади самаранок ба 
роҳ мондани раванди таҳсилот баъзе муҳаққиқон таснифоти арзишҳоро дар ин соҳа ба кор 
мебаранд. Дар ин замина ба ҳайси муњимтарин арзишҳои таҳсилот чунин унсурҳо, омилҳо 
ва зуҳурот ҷудо карда мешаванд: 

 
Омўзиши арзишҳои миллии фарҳангӣ тибқи нақша ва барномаҳои таълимӣ пешбинӣ 

мегардад. Мероси шифоҳӣ ва хаттии педагогӣ, ки дар осори мардумӣ ва эҷодиёти 
шифоҳии халқ инъикос гардидааст, ба ташаккули шахсияти таълимгирандагон мусоидат 
мекунад. Осори хаттии педагогикаи ниёгон метавонад ба коркарди усулњои муосири 
таълим њамчун замина хизмат намояд. Анъанаҳои таърихии таълимию тарбиявӣ, ки дар 
расму ойин ва маросимҳои мардумӣ зуҳур мекунанд, чун љузъи ахлоќи шахсияти муосир 
баромад мекунанд. Коркардҳои дидактикӣ, методӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, 
шаклу усулҳои таълими миллӣ ва умумибашарӣ њамчу воситаи ташаккули арзишњо дар 
таълимгирандагон мавриди истифода ќарор мегиранд. Истифода аз таҷрибаи муосир ва 
инноватсионӣ дар педагогикаи миллӣ ва ҷаҳонӣ онро дар раванди таълиму тарбия 
самараноктар мегардонад. Ќонунгузории миллӣ дар соҳаи таҳсилот, санадҳои меъёрии 

Муњимтарин 
арзишҳои таҳсилот 

Анъанаҳои таърихии 
таълимию тарбиявӣ

Арзишҳои миллии 
фарҳангӣ

Мероси шифоҳӣ ва 
хаттии педагогӣ

Осори хаттии 
педагогикаи ниёгон

Коркардҳои 
дидактикӣ, методӣ, 

китобҳои дарсӣ

Таҷрибаи муосир ва инноватсионӣ 

дар педагогикаи миллӣ ва ҷаҳонӣ 
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ҳуқуқии сатҳҳои гуногун, нақшаҳои миллӣ, консепсия, стратегия ва барномаҳои давлатӣ 
ва миллӣ ба муаяйнсозї ва мушаххасгардони арзишњо кўмак менамоянд. Ифтихор аз кори 
педагогӣ ва истеъдоди педагогҳо, устодону омӯзгорон, олимон ва донишмандони соҳаи 

таҳсилот ва соҳаҳои дигари ба он наздик ба њавасмандсозии таълимдињандагон дар 
интиќоли арзишњо ба насли нав мусоидат мекунанд ва ғайра. Он њамаи зуњурот, унсур ва 
омилњое, ки дар боло мо њамчун арзишњои замимавии тањсилот људо намудем имрўзњо дар 
педагогикаи њар як халќу миллат њифз карда шуда, рушд меёбанд. Бояд ќайд намуд, ки 
арзишњои тањсилот бо мазмуни тањсилот дар иртибот дошта, бояд барои хусусияти миллї 
додани тањсилот онро бо мазмуни маводњои таълимї мувофиќа намуд. Ба аќидаи 
муњаќќиќон Саид Нуриддин ва Зиёї Хуршед бояд маводи таълимї дорои чунин 
хусусиятњо бошад: Таҳияи барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимию 
методии насли нав аз тамоми фанҳо, махсусан аз фанҳои иҷтимоӣ ва гуманитарӣ бояд 
барои расидан ба ҳадафҳои зерин мусоидат намоянд: 

- баланд шудани сифати таълим ва боло рафтани сатҳи дониш ва ҷаҳонбинии илмии 
хонандагон; 

- бо ақида ва мафкураи миллӣ мусаллаҳ гардидани хонандагон ва хатмкунандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 
- омода кардани шаҳрванди барандаи тафаккури баланд ва худшиносии миллӣ, 

ифтихори ватандорӣ, шаъну шарафи шаҳрвандӣ ва арҷ гузоштан ба рамзҳо ва арзишҳои 
давлатдории миллӣ; 

- истифодаи метод ва технологияҳои нави иттилоотиву коммуникатсионӣ дар 
ҷараёни таълими фанҳои гуманитарӣ ва иҷтимоӣ, алалхусус методу усули таҳсилоти 
салоҳиятнок; 

- ворид намудани роҳу усулҳои наву замонавии таълими фанҳои гуманитарӣ ва 
иҷтимоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва ғайра.  

Инчунин дар «Консепсияи таҳияи барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои 
таълимию методии насли нав аз фанҳои таълимии бахшҳои гуманитарӣ, иқтисодию 
иҷтимоӣ ва табиатшиносию риёзӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» (қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 
ноябри соли 2015, №30/26) талаботњои зеринро барои тањияи дастурњои таълимиву методї 
пешнињод намудаанд: 

- маводи таълимӣ аз нигоҳи таърих ва фарҳанги миллӣ ва бо такя ба ахлоқи миллӣ 
таҳия карда шавад. Маводи пешбинишуда ногузир бояд садди роҳи зуҳуроти нодида 
гирифтани комёбиҳо ва ҷиҳатҳои мусбати рушди Тоҷикистон гардад, пеши роҳи 
нигилизму манқуртизм, бегонашавию бегонапарастӣ, теологизатсия ва экспансияи 
мафкураи бегонагонро гирад; 

- маводи таълимӣ бояд аз яктарафа маънидод кардан (чун аврупомарказӣ 
(европосентризм) ё осиёмарказӣ (азиясентризм) ва амсоли он ба пуррагӣ озод бошад; 

- мавзӯъҳо ва маводи пешниҳодшаванда ба татбиқи давлатдории миллӣ мусоидат 
намоянд; 

- дар баёни мавзӯъҳо, консепсияҳо ва назарияҳое, ки дар маводи таълимӣ таҳлил 
карда мешаванд, бояд ба дингароӣ ва бунёдгароии динию мазҳабӣ роҳ дода нашавад; 

- мавзӯъҳо ва маводи пешниҳодшаванда танҳо бо такя ба ҷаҳонбинии илмӣ, 
фарҳанги техникӣ ва бо назардошти ташаккули ҷаҳонфаҳмии илмию табиатшиносӣ ва 
ақлонию мантиқӣ навишта шаванд;  

- маводи тамоми фанҳои гуманитарӣ бо риояи ба эътибор гирифтани 
тағйирёбандагии босуръати ҷаҳони муосир таҳия карда шавад ва ғайра [7,с.13]  

Бояд хотирнишон намуд, ки дар раванди риоя гардидани ин талаботњо метавон ба 
рушди маорифи миллї ноил гашт, зеро агар маводи таълимї аз љињати мазмун холис аз 
аврупомарказӣ (европосентризм) ё осиёмарказӣ (азиясентризм), дингароӣ ва бунёдгароии 
динию мазҳабӣ роҳ дода нашавад. Маводи таълимӣ аз фанҳои омӯхташаванда бояд ба 
тарбияи худшиносиву худогоҳӣ, ифтихори ватандорӣ, шаъну шарафи шаҳрвандии 
хонандагон, ташаккули шахсияти онҳо, амнияти иттилоотӣ ва рушди зеҳнии кӯдакону 
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наврасон бо назардошти равандҳои ҷаҳонишавӣ ва шиддат гирифтани муборизаҳои 
иттилоотӣ нигаронида шавад. Дар тањсилот диќќати аввалиндараљаро бо маќсади таќвият 
бахшидани арзишњои миллї ба худшиносии миллї аќалият медињанд. 

Худшиносии миллӣ – маҷмуи ҷаҳонбиниҳо, худогоҳиҳо, арзишҳо, баҳогузориҳо ва 
муносибатҳое мебошад, ки аҳамияти бузурги таърихӣ доштани миллатро инъикос карда, 
мақоми миллатро дар байни дигар қавму миллатҳо нишон медиҳад. Худшиносии миллӣ 
шарти зарурии ҳастӣ ва як ҷузъи асосии тараққиёти миллат буда, сатҳу дараҷаи он аз рӯи 
ченаке муайян ва муқаррар карда мешавад, ки то чӣ андоза афроди миллат ба манфиати 
миллат кору фаъолият ва фидокориҳо карда метавонанд. Худшиносии миллӣ асоси ҳаёти 
маънавии афроди миллатро ташкил медиҳад. Худшиносии миллӣ аз худшиносии афроди 
алоҳида шурӯъ гардида, дуввумӣ дар шаклгирии худшиносии миллӣ саҳми азим дорад. 
Худшиносии афроди алоҳида – ин яъне ҷавоб ёфтан ба пурсишҳое мебошад, назири: «ман 
кистам?», «асли ману ҷавҳари ман чист?», «падару модарам кистанд?», «миллатам чист?», 
«аз куҷо омадаам ва ба куҷо хоҳам рафт?», «роҳи ман кадом аст?», «рисолатам чист?» ва ғ. 
Вақте ки инсон ба ин гуна пурсишҳо посухҳои аниқу комил ё наздик ба он дарёфт 
менамояд, шурӯъ ба бунёди зиндагии солиму комил менамояд ва дар истеҳкоми бинои 

миллати хеш саҳм мегирад ва дар байни худшиносиии хешу миллати худ пуле бунёд 
месозад. Ва ниҳоятан худшиносии миллӣ ва худшиносии афроди алоҳида ҳар яке 
такомулбахшандаи дигаре мегардад. Бояд бигӯем, ки худшиносӣ аслан оғози ҳама гуна 
шинохтҳо мебошад. Аслшиносӣ, Худошиносӣ, ҷаҳоншиносӣ, худшиносии миллӣ ва даҳҳо 
шинохтҳои дигар аз худшиносӣ сарчашма гирифтаанд. Худшиносии миллӣ авҷи баланди 
худшиносии фардӣ дар шакли густурдаву расмии он мебошад, ки дар бархурд бо 
худшиносии қавму миллатҳои дигар баҳри ҳимояву нигоҳ доштани ҳуввият ва арзишҳои 
касбкардаи хеш ҷаҳду талошҳои зиёде ба харҷ хоҳад дод [1,с.4]. Албатта, бояд 
хотирнишон намуд, ки худшиносии миллї аз шинохти худ оѓоз мегардад. Ба аќидаи 
муњаќќиќ Зиёї Х.М. худшиноси гуфта: Худшиносӣ дар маҷмуъ чун шинохти шахсияти 
хештан, ки ба инъикоси худӣ дар шуур асос ёфтааст, ҷанбаҳои табиию иҷтимоӣ дорад. 
Табиӣ будани он аз шуури инсон ҳамчун зуҳуроти табиӣ вобаста буда, иҷтимоӣ буданаш 
ба таҳсилот – тарбияи инсон дар оила, мактаб ва ҷомеа марбут аст. Аз ин рӯ, худшиносии 

миллӣ низ, ки одатан ҳамчун мансуб донистани хештан ба ин ё он миллат, давлат ва 
фарҳанг буда, танҳо чун падидаи софи иҷтимоӣ шинохта шудааст, бояд бо иртибот ба 
решаҳои табиияш низ маънидод карда шавад. Кофист барои решаҳои иҷтимоӣ доштани 
он таъкид намоем, ки худшиносии миллӣ то андозае аз ирќу нажод, шароити ҷуғрофӣ низ 
вобастагиҳои зиёде дорад ва маҳз бо ҳамин сабаб тарбияи худшиносӣ барои ҳар халқу 
миллат махсусиятҳои худро дорад, ки ҷомеа бояд ҳатман онҳоро дар раванди таҳсилот ба 
эътибор гирад [6,с.95].. Дар баробари худшиносии миллї дигар унсурњо ба монанди идеяи 
миллї ва њуввияти миллї наќши назаррасеро иљро менамоянд, тањсилот бояд тарзе ба роњ 
монда шавад, ки бо такя ба он дар тафаккури толибилм ин унсурњо бедор карда шавад. 

Асосан дар адабиётњои илмиву оммавї мафњумњои идеяи миллї ва њувияти миллиро 
чунин шарњ медињанд: Ҳувияти миллӣ - яке аз ҷузъҳои ҳувияти фард аст, ки он марбут ба 
эҳсоси мансубият доштани вай на фақат бар миллату фазои муайяни фарҳангию иқтисодӣ, 
балки бар кишвару давлати муайян низ мебошад. Ҳувият - хусусияти равонии инсон аст, 

ки он тасаввуроти мутамаркази шахсро оиди мутааллиқ будани вай ба гурӯҳҳои 
мухталифи иҷтимоӣ нишон дода, дар баробари умумияти забонӣ, касбӣ, мазҳабию 
нажодӣ, сиёсию фарҳангӣ доштан, он, инчунин, ташаккули умумияти этникии худогоҳеро, 
ки дар фазои ягонаи иқтисодӣ майли ҳамдавлатӣ, ҳамватанӣ, якпарчагӣ ва фаъолияти 
иҷтимоии дастҷамъона намуданро баҳри ба даст овардани неъматҳои моддӣ ва 
некуаҳволии мардуми кишвар азму субот доранд, зоҳир месозанд. Фаҳмиши «идеяи 
миллӣ» ҳамчун категорияи махсуси иҷтимоиву фалсафӣ дар нимаи дуюми асри XVIII 
пайдо мешавад. Дар ин даврон симои ҳар як миллати Аврупо тавассути давлати бузургу 
вижа алоҳида зоҳир шуда, ҷунбишу тамоюлҳои давлатгароӣ бо манфиатҳои сиёсию 
иҷтимоии халқҳо ҳамоҳанг шуда, майли мардум ва аҳли ҷмеаро ба ташкили давлатҳои 
миллӣ возеҳтару бошуурона мегардонид [8,с.213]. Ба аќидаи муњаќќиќи фалсафаи 
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маорифи тољик Зиёї Х.М: Аз унсурњои мазкур; ғояи миллӣ асоси худшиносии миллист, ки 
маънии воқеии мавҷудияту ҳастии ин ё он миллатро ифода намуда, дар мероси фарҳангӣ 
ва осори илмии хусусияти гуманитарӣ дошта инъикос меёбад. Унсурҳое чун мансубияти 

марзӣ ва мутааллиқӣ ба ин ё он дину мазҳаб ин ҷо ниёз ба шарҳе надоранд. Мансубияти 
шаҳрвандӣ бошад, чунин унсури худшиносии миллӣ аст, ки ҳисси мутааллиқии шахсро ба 
давлати мушаххас дар асоси талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва анъанаҳои умумии дар ҷомеаи 
он қабулшуда ифода мекунад [6,с.98]. Инсони худшинос гуфта, дар фалсафаи тањсилот, 
шахсеро дар назар доранд, ки мустаќил буда ба худ ва аќли хештан эътимод дорад ва 
барои такмил додани мањорат ва малакаи худ кушиш намуда, садди роњи унсурњое, ки ба 
бегонапарстї унсурњои амсоли онанд мешавад. Яке аз сабабњои асосие, ки кишварро ба 
бегонапарастї меоварад, ин таќлид ба унсурњои бегона дар раванди тањсилот мебошад 
[3,с.43]. Дар таълимитњои фалсафии муосир таќлидкорї њамчун як љараёни фалсафї ба 
њисоб рафта ба истилоњи “бегонашавӣ” (бо забони русӣ “отчуждение”, бо забони англисӣ 
“alienation”) ифода гаштааст. Дигар арзиши миллї, ки дар раванди тањсилот мавќеъи 
муњимро накам аз худшиносии миллиро дорад ин ватандустї ё тарбияи ватандустї дар 
раванди тањсилот ба њисоб меравад.  

Ватандӯстӣ ин ҳисси шаҳрвандии муҳаббат ва садоқат ба Ватан, дарки вазифаи худ 
дар назди он ва иҷрои он мебошад. Ватаднустии дар эњтироми урфу одатњо ва фарњанги 
миллату халќиятњои гуногун дарљ мегардад. Дар ташаккули ватандӯстӣ бояд тамоми 
ниҳодҳои иҷтимоӣ (давлат, мактаб, ВАО, оила ва ғайра) ширкат варзанд [4,с.11]. Чи хеле, 
ки ќайд карда шуд, дар ташаккул додани ватандустї бояд тамоми нињодхои љомеа 
иштирок намоянд. Тарбияи ватандустї дар оила шуруъ гашта пасон ба маориф, љомеа, 
ВАО ва дигар институтњои иљтимої равона мегардад. Оила сарчашмаи ватандўстї ба 
њисоб меравад ва дар он бояд пеш аз њама, унсурњои асосии ватандустї рушд дода шавад. 
Кўдак аввалин дарсњои ватандустиро дар оила мегирад. Номњо, сурудњои халќї, идњои 
миллї ва дигар арзишњои фарњангии як миллат аз ин нињоди љомеа инкишоф меёбад. 
Таъсири асосиро дар инкишофи њисси ватандустї дар кўдакон ѓояњои ватандустии 
волидайн дар њаёти њаррўза мебозад, ки барои инкишофи ин ѓояњо дар кўдакон замима 
мегардад. Дар барбари оила дар инкишофи њисси ватандўстї маориф ва ВАО наќши 
калидиро маебозанд. Барои ташаккул додани ин њиссиёт дар наврасон бояд пеш аз њама 
маводи таълимї ва раванди таълим хусусияти миллиро ба худ касб кунад. Таълим бояд 
холис аз унсурњои бегона ва ѓояњои ифротї бошад. ВАО дар баобари ин нињодњо наќши 
муњимеро мебозад, яъне ба воситаи ВАО бояд дар бораи ватандустиву мухаббат ба ватан 
инкишоф дода шавад. Аз корнамоињои гузаштагон, дастовардњои варзишиву, илмии 
шањрвандони мамлакат пештар намоишњо омода карда бо ин роњ метавон њисси 
ватандустиро ба воситаи ВАО дар наврасону љавонон баланд бардошт. Ватандустї дар 
дохили худ садоќат ба ватан, њифзи арзишњои миллї ва фарњангї, омода будан барои 
фидои љони худ барои њимояи ватан, рањмдилї нисбат ба халќ, фахр аз дастовардњои 
таърихї, фарњангї ва иљтимоии халќ, эњтироми таърихи миллат ва расму оинњои он, 
муносибати манфї нисбат ба зуњуротњои номатлуби љомеа [2,с.36] Дигар арзише, ки дар 
радифи ватандустї мавќеи муњимро дар тањсилот мебозад ин шањрвандї ба њисоб 
меравад. Дар адабиётњои фалсафї, сиёсї шањрвандиро њамчун сифати шахсї, худро 
шањрванди як давлат њисобидан шарњ медињанд. Дар тањсилот барои баланд бардоштани 
масъулияти шањрвандї пеш аз њама бояд аз боѓчањо шуруъ гардад. Дар ин зина бояд дар 
кўдак бо роњњои гузаронидани бозињои мазмунашон дорои моњиятњои шањрвандї 
фањмонида шавад. Дар зинањои минбаъда ваќте фаъолияти бозиро таълим иваз менамояд, 
бо мазмуни таълим ба масъулиятшиносии шањрвандї равона гардад. Дигар арзиши 
заминавие, ки дар тањсилот маќоми муайянро мебозад ин мењнат ва санъат мебошад. Дар 
раванди тањсилот бояд толибилмон ба дўст доштани мењнат ва санъат равона гардад. Зеро 
дар санъати њар як давлат фарњанги он инъикос мегардад. Дар зинањои тањсилоти поёнї 
бояд мењнатдўстї ва муњаббат ба санъати миллї инкишоф дода шуда, дар зинањои болої 
бояд рушд дода шавад. Дар баробари ин арзишњои номбаршуда дар раванди тањсилот 
арзишњои дигаре ба монанди: илм, динњои миллї, санъат ва адабиёт, табиат ва инсоният 
мавќеи муњимро ишѓол менамоянд, ки бояд дар тањсилоти њар як халќу миллат њифз 
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гардад. Моњияти тањсилот чихеле, ки ќайд гардид бояд хусусияти миллиро дошта бошад 
ва холис аз њама бегонапарастиву ѓояњои ифротї ба роњ монда шавад. Ѓояњои ифроти 
метавонанд дар раванди тањсилот ба низоъ ва љангњои дохилї оварда расонад. Ба аќидаи 

муњаќќиќи фалсафаи тањсилоти тољик Зиёї Х.М. “Масъалаҳои мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизм, хурофотпарастиву ифротгароӣ низ барои таҳсилот бояд 
мавриди таваҷҷуҳи аввалиндараҷа қарор гиранд. Ҳодисаҳои террористӣ, ки дар як қатор 
кишварҳои ғарбӣ ва шарқӣ дар солҳои охир ба вуқӯъ пайвастанд, нишон доданд, ки барои 
раҳоӣ аз ин вабои асри навин ба ҷуз аз беамон мубориза бурдан бо он бо истифода аз 
тамоми воситаҳо роҳи дигаре вуҷуд надорад. Вале беҳтарин восита дар ин самт, аз нигоҳи 
фалсафаи таҳсилот, бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо наврасону ҷавонон дар тамоми 
давраҳои ташаккули онҳо чун шахсият шуда метавонад” [6,с.90]. Гузаронидани корњои 
фањмондадињї дар давоми ташаккули љавонон дорои роњњои гуногуни худ мебошад. 
Муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки ин њолат аз тарбияи оилавї шуруъ гашта, пасон ба дигар 
нињодњои љомеа равона мегардад. Тарбияи оилавї дар инкишофї кўдак њамчун шахсият 
наќши муњиммеро мебозад. Дар зинањои аввали синну солї бояд наврас бо роњњои 
фањмондадињї аз ин гуна аќидањои ифротиву хурофотї ва оќибањои он огоњ карда шавад. 

Инро муњаќќиќон бо мафњуми “иммунизатсияи иҷтимоӣ” маънидод кардаанд. 
Иҷтимоисозӣ дар илм, чунонки маълум аст, ҳамчун раванде шинохта шудааст, ки аз 
ҷониби инсон аз худ кардани намунаҳои рафтор, муқаррароти равонӣ, меъёр ва арзишҳои 
иҷтимоӣ, дониш ва малакаҳоро таъмин сохта, ба шахс имконияти дар ҷомеа амал 
карданро фароҳам меорад. Дар таҳти мафҳуми “иммунизатсияи иҷтимоӣ” бошад, раванди 
бурдани корҳои профилактикӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар байни табақаҳои гуногуни иҷтимоии 
ҷомеа аз ҷониби оила, мактаб, ҷомеа ва мақомоти дахлдори давлатию ҷамъиятӣ оид ба 
иҷтимоисозии шахс дар назар дошта мешавад [6,с.90]. 

Зинањои гузаронидани “иммунизатсияи иҷтимої”-ро муњаќќиќони фалсафаи 
тањсилот ба зинањои зерин људо менамоянд: 

1. Зинаи аввали “иммунизатсияи иҷтимоиї” дар оила  
2. Зинаи дуввуми “иммунизатсияи иҷтимої” дар муассисањои томактабї 

мегузарад.  

3. Зинаи сеюуми “иммунизатсияи иҷтимої” дар яке аз нињодњои муњими 
љамъиятии маориф мегузарад. Дар муасисањои давлатї “иммунизатсияи иҷтимои”-ро бо 
роњњои гуногун мегузаронанд: гузаронидани корҳои тарбиявии инфиродӣ бо наврасоне, 
ки аз худ зиёдаравӣ нишон медиҳанд ва огоҳонидан ва ҷалб сохтани падару модари онҳо 
ба раванди тарбия; пайдо кардан ва гузаронидани чорабиниҳои мушаххас бо сарварон 
(дақиқтараш саркардагон ё сарварони ғайрирасмӣ) ё гурӯҳҳои хонандагон, ки ба 
зиёдаравӣ майл доранд; танзими робитаҳо бо мақомоти дахлдори давлатию ҷамъиятӣ оид 
ба омӯзиш ва баҳогузории шабакаҳои иҷтимоӣ, ки хонандагони мактаб дар онҳо саҳифаҳо 
доранд ва ғ. Хулоса, дар раванди таҳсилот арзишҳое чун ватандӯстӣ, ҳифзи оила, 
ифтихори шаҳрвандӣ, ҳамбастагии иҷтимоӣ, ҳифзи табиат, инсоният, арзишҳои мазҳабиву 
динӣ муҳим ҳисобида мешаванд, ки хусусияти умумимиллӣ ба худ касб кардаанд. Дар 
сурати тарбияи наси наврас дар раванди тањсилот зери рўњияи ватандориву ватанпарастї , 
эњтиром ба арзишњои миллї, метавон рушди босуботи давлату миллат ноил гашт.  
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АРЗИШЊОИ ТАЊСИЛОТ ВА НАМУДЊОИ ОН. 

Арзишҳои миллӣ маҷмуи ғояҳои маънавии намояндагони ин ё он умумияти этникӣ ё ќавмї аст, ки дар 
онҳо фардияти таърихию фарҳангии ин этнос ё ќавм инъикос меёбад. Инчунин, дар баъзе мавридњо 

арзишҳои миллӣ гуфта, маҷмуи меъёрҳо, расму оинҳои як халқиятро дар назар доранд, ки барои ин он дорои 
муҳимияти хоси худ мебошад. Дар аксиологияи таҳсилот арзишҳои миллиро ба якчанд гурӯҳ ҷудо 
менамоянд. Яке аз навъҳои арзишҳои миллӣ ин арзиҳои заминавӣ ба ҳисоб меравад. Арзишҳои заминавӣ 

муҳтавои асосии рушди маънавию ахлоқӣ, тарбияи мардум ва иҷтимоисозии онҳоро муайян сохта, дар 
анъанаҳои иҷтимоию таърихӣ, фарҳангӣ, педагогӣ, оилавӣ ва амсоли он аз як насл ба насли дигар интиқол 
меёбанд. 

Калидвожаҳо: арзиш, таҳсилот, ватандӯстӣ, идеяи миллӣ, фарҳанг, миллат, халқият, фалсафа, 

худшиносӣ, иммунизатсияи иҷтимоӣ, бегонашавӣ, оила. 
 

АКСИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ О И ЕГО ВИДЫ 

Национальные ценности - это совокупность духовных представлений представителей какого либол народа 

или этнической общности, отражающая историческую и культурную индивидуальность данного этноса или 

народа. Также в некоторых случаях национальные ценности означают совокупность норм, обычаев и традиций 

нации, для которых они имеют свое значение. В аксиологии образования национальные ценности делятся на 

несколько групп. Один из типов национальных ценностей - это базовые ценности. Базовые ценности определяют 

основное содержание духовно-нравственного развития, образования и социализации людей и передаются из 

поколения в поколение в социально-исторических, культурных, педагогических, семейных и подобных традициях. 

Ключевые слова: Ценность, образование, патриотизм, национальная идея, культура, нация, народ, 

философия, самопознание, социальная иммунизация, отчуждение, семья. 

 

THE VALUABLE EDUCATION AND ITS TYPES 

National values are a set of spiritual ideas of representatives of any ethnic or ethnic community, reflecting the 

historical and cultural individuality of a given ethnos or people. Also, in some cases, national values mean a set of norms, 

customs and traditions of a nation for which they have their meaning. In the axiology of education, national values are 

divided into several groups. One of the types of national values is basic values. Basic values determine the main content of 

spiritual and moral development, education and socialization of people and are passed down from generation to generation 

in socio-historical, cultural, pedagogical, family and similar traditions. 

Keywords: Value, education, patriotism, national idea, culture, nation, people, philosophy, self-knowledge, social 

immunization, alienation, family. 
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ЉОЙГОЊИ МАКТАБУ МАОРИФ ДАР ТАЪРИХИ ФАРЊАНГИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
 

Давлатзода Ф.Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тоҷикон яке аз мардумони қадими Осиёи Марказӣ мебошанд, ки фарҳанги бостонӣ 
ва муассисаҳои таълиму тарбияи дар замони қадим ва ибтидои асрҳои миёна 
ташаккулёфта (дабистон, дабиристон ва ғайра) доштанд. Дар асрҳои миёна ин низоми 
таълиму тарбия дар шакли мактабу мадрасаҳо, ки барои омӯзонидани шариати ислом ва 
дигар улуми мутадовилаи вақт роиҷ буд, амал менамуданд. Дар мактабҳо таълими 
ибтидоӣ ва дар мадрасаҳо таълими миёна ва олӣ мавчуд буд. 
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Маориф дар даврони шӯравӣ. Пас аз барпо шудани Ҳокимияти Шӯравӣ масоили 
маориф, омӯзишу парвариш, сохтмони мактабҳо, муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ дар 
мадди аввал қарор гирифтанд. Аз рӯзи аввали барпо гардидани сохти нав дар ин сарзамин 
ба масъалаи маориф ва низоми таълиму тарбия диққати махсус дода мешуд. Моҳҳои март 
ва апрели соли 1918 мувофиқи қарори намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии шаҳри 
Хуҷанд дар ин шаҳр ва дигар шаҳру ноҳияҳои ин минтақа Шӯрои маорифи халқ ташкил 
шуд, ки онҳо дар таъсиси мактаби нав, таълими ҳатмии бачагон ва маҳви бесаводӣ нақши 
муассир гузоштанд. Бо вуҷуди ҳамагуна мушкилиҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ дар ин минтақа 
дар охири соли 1918 19 мактаб ва соли 1919 73 мактаби дараҷаи якум ва дуюм амал 
мекард. Соли 1920 аввалин мактаби ибтидоии духтарона дар Хуҷанд таъсис дода шуд. Ба 
тараққиёти минбаъдаи мактабҳои нав қарори қабулнамудаи Комитети иҷроияи марказии 
Туркистон аз 5 августи соли 1919 мусоидат намуд. Мувофиқи он шӯроҳои маҳаллӣ 
вазифадор гардиданд то ҳамаи биноҳоеро, ки барои эҳтиёҷоти соҳаи маориф сохта 
шудаанд, новобаста аз тобеияташон ба ихтиёри шӯроҳои маҳаллии маорифи халқ вогузор 
намоянд. Барои дар амал татбиқ намудани қарори шӯроҳои маҳаллии ноҳияҳои шимолии 
Тоҷикистон комиссияи махсус ҷиҳати муайян намудани чунин биноҳо ташкил ёфт. Барои 
вусъат додани сохтмони мактабҳои нав Шӯрои Комиссариати халқии ҶХШС Туркистон 
соли 1919 ба Комиссариати маорифи халқ аз буҷет зиёда аз 200 млн. сум ҷудо намуд. Аз ин 
миқдор 700 ҳазораш барои рушду нумӯи маориф ва тандурустии уезди Хуҷанд ҷудо 
гардид. Дар натиҷа дар охири соли 1921 дар ин ҷо 37 мактаб фаъолият дошт, ки дар онҳо 
1197 нафар хонанда таҳсил мекард. Мактабҳои нави шӯравӣ на танҳо дар шаҳрҳо, балки 
дар деҳаҳо низ таъсис меёфтанд. Ба ташвиқоти баъзе мухолифи ҳукумат нигоҳ накарда, 
халқи заҳматкаш дар ташкилу таъсиси мактабҳои нав фаъолона иштирок мекарданд. 
Масалан, аҳолии Хуҷанд соли 1923 барои сохтмони мактаби нав 14000 сум ҷамъ намуда, 
дар сохтмону тармими мактабҳо иштирок карданд. Дар Самарқанд бошад, аҳолӣ барои 
таҷҳизонидани мактаб-интернати бачагони ятиму бепарастор қариб 40 ҳазор сум ҷамъ 
оварданд. Аз соли 1921 дар қисматҳои Бухорои шарқӣ аввалин шуда ба сохтмони мактаби 
нави шӯравӣ иқдом намуданд. 15 марти 1921 дар Душанбе Нозироти вилоятӣ (Шуъбаи 
маорифи халқи Бухорои Шарқӣ) таъсис ёфт. Бо ташаббуси ин Шуъба июли 1921 

Анҷумани вилоятии кормандони маориф давъат шуд. Дар ин Анҷуман камбудиҳои кори 
мактабу маориф мавриди муҳокима қарор гирифтанд ва роҳҳои бартараф намудани онҳо 
муайян гардиданд. Анҷуман вазъи соҳаи маорифро дар Бухорои Шарқӣ таҳлилу баррасӣ 
намуда, доир ба тараққиёти минбаъдаи он қарори дахлдор қабул намуд. Дар натиҷаи 
чорабиниҳои мушаххас баҳори соли 1921 дар Бухорои Шарқӣ 5 мактаби нави шӯравӣ 
таъсис ёфт, ки дар онҳо 600 нафар бачагон таҳсил мекарданд. Ҳамзамон, мактабҳои нави 
шӯравӣ дар Кӯлоб, Ховалинг, Ғарм, Ҳоит ва дигар мавзеъҳо ташкил ёфтанд. Соли таҳсили 
1923–1924 дар Кӯлоб, Ғарм ва Душанбе яктогӣ интернат кушода шуд, ки дар онҳо 92 
нафар бачагон дарс мехонданд. Соли 1923 дар Помир дар назди кумитаи инқилобии 
вилоят Шӯъбаи маорифи халқ таъсис ёфт, ки ҳамзамон вазифаи мактабро ба уҳда дошт. 
Дар назди ин мактаб барои тарбияи фарзандони деҳқонони камбағал ва ятимон интернат 
таъсис дода шуд. Дар мактаб ва интернат 50 нафар бачагон таҳсил мекарданд. Дар 
ташкили таълиму тарбияи насли навраси тоҷик қисмҳои Артиши Сурх низ фаъолона 

иштирок намуданд. Онҳо дар Кӯлоб ва Ғарм 50 нафар бачагонро ба тарбияи худ 
гирифтанд. Бо дастгирии комсомолони Шӯъбаи сиёсии полки 76 дар Кӯлоб аввалин 
интернат сохта шуд. Дар замони Ҳокимияти Советии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қуллаи 
баланди илм, маориф ва фарҳанг рафта расид. Дар мамлакат бесаводӣ барҳам дода шуд. 
Ҳоло бошад, дар мамлакат қариб 2 млн. хонанда дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, 
техникумҳо ва коллеҷҳои техникию омӯзишгоҳҳо ва мактабҳои Олӣ бо дониш фаро 
гирифта шудаанд. Теъдоди муассисаҳои таълимӣ, хонандагон, донишҷӯён, омӯзгорон ва 
мураббиён зиёд шуд. Агар дар соли ташкили Ҷумҳурии Автономии Шӯравии 
Сотсиалистии Тоҷикистон (1924) дар Тоҷикистон ҳамаги 7 мактаб, 152 нафар талаба ва 26 
нафар муаллим мавҷуд бошанд, дар соли гирифтани истиқлолият (1991) миқдори 
мактабҳои маълумоташон умумӣ ба 3179 адад расид. Дар онҳо 1 млну 310,2 ҳазор одам 
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таҳсил мекард. Теъдоди мактабҳои миёна ва касбӣ низ афзуд. Дар соли 1991 дар ҷумҳурӣ 
43 адад мактаби миёна ва 13 адад мактабҳои олии техникӣ шумурда шуд, ки дар онҳо 110 
ҳазор нафар донишҷӯён ва ҳунаромӯзон таҳсил намудаанд. Дар ҳамон сол 10 ҳазор нафар 

донишҷӯ мактабҳои олӣ ва 13,7 ҳазор нафар мактабҳои касбиро хатм кардаанд. 
Фаъолияти муассисаҳои томактабї низ бештар гардид. Дар соли 1944 дар муассисаҳои 
томактабии ҷумҳурӣ 141,5 ҳазор бачагони сини аз 1 то 6 сола таҳти тарбияи ҷамъиятї 
қарор дода шуданд, ки ин 13,7% миқдори умумии кӯдакони ин синну солро дар бар 
мегирад. Дар тӯли ин солҳо шаклу мазмуни таъмин тағйир ёфт. Дар мактабҳои умумӣ 
бештар ба тарбияи касбӣ-меҳнатии хонандагон таваҷҷӯҳ дода мешуд. Қариб ҳамаи 
мактабҳо утоқҳои меҳнат (барои коркарди чӯб ва хонадорї) доштанд, ки бо таҷҳизоти 
махсус муҷаҳҳаз гардонда шуда буданд. Комбинатҳои таълимию истеҳсолї бошанд, 
талаботи идораҳоро ба назар гирифта, хонандагони синфҳои болоиро ба омӯзиши касбҳо 
ҷалб мекарданд ва мутобиқи фармоиши муассисаҳои базавӣ (аз ҳисоби моли хоми онҳо) 
маҳсулот бароварда ба худи онҳо медоданд. Дар мактабҳои деҳот техникаи хоҷагии 
қишлоқро меомӯхтанд, бригадаҳои талабагӣ оид ба пахтапарварӣ, боғдорӣ, ангурпарварӣ 
ва харгӯшпарварӣ ташкил карда мешуданд. Сохтмони мактабу муассисаҳои томактабӣ ба 
зиёд гардидани аҳолии бачагона вобаста буду базаи мактабҳои таълимӣ аз ин ҳисоб 
мустаҳкам мегардад. Теъдоди мактаб ва гурӯҳҳои рӯзашон давомдор меафзуд. 
Масъулияти кормандони раёсати маориф аз сатҳи поён ба боло зиёд мешуд. Мувофиқи 
натиҷаи ислоҳоти соҳаҳои маориф таҳия ва бозпурсии кадрҳои педагогӣ ва такмили 
ихтисоси онҳо хуб ба роҳ монда шуда буд. Дар тӯли ин солҳо миқдори муассисаҳои олии 
педагогӣ ва теъдоди донишомӯзонӣ ин соҳа якчанд маротиба афзоиш ёфта буд. Дар 
Курғонтеппа ва Хорӯғ Донишгоҳҳои Омӯзгорӣ ба фаъолият оғоз карда буданд. Таҳияи 
муттахассисии оид ба якчанд ихтисосҳои нав дар мактабҳои Олӣ ба роҳ монда шуда буд. 
Садҳо нафар тоҷикписарон ва духтарон дар донишкадаҳои Россия, Украина, Узбекистон, 
Қирғизистон таҳсили илм мекарданд. Ҳазорҳо нафар мутахассисони ҷумҳуриҳои ҳамсоя 
барои коркунӣ ба Тоҷикистон меомаданд ва масъалаи таъмини мактабҳо бо мутахассисии 
қариб ки пурра ҳалли худро пайдо карда буд. Мутаасифона, фақат дар як соли авали 
ҷанги шаҳрвандӣ (1992) ҷумҳуриро беш аз 100 ҳазор мутахассис тарк намуданд. Дар байни 
онҳо беҳтарин муаллимони мактабҳои миёна, олӣ ва касбӣ-техникӣ буданд. Дар баъзе аз 
мактабҳо акнун ҳатто муаллимони босавод намерасиданд. Cессияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳури Тоҷикистон даъвати XII-ум барои баланд бардоштани мақомоти иқтисодӣ, сиёсӣ 
ва маданӣ дар ҳаёти мамлакат роли муҳимро иҷро намуд. Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо ҳамовозии ягона дар таърихи 6 ноябри с 1994 қабул карда шуд, ҳуқуқи 
шаҳрвандонро ба хондану омӯзиш муайян кардМоддаи 41. Ҳар кас ҳуқуқи дониш 
омӯхтанро дорад. Маълумоти умумии асосї маҷбурї аст. Давлат кафолати бепул 
маълумоти асосии миёнаро дар муассисаҳои давлатии донишомӯзӣ медиҳад. Ҳар кас дар 
чорчӯбаи муайяннамудаи қонун метавонад соҳиби маълумоти умумии миёна, ибтидоӣ, 
касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гардад.Яке аз нахустин қонунҳое, ки Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кард, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи маориф" 
буд. Дар он ҳамаи ҷабҳаҳои маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити давлати озод, 
демократии ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона буд. 

Дар соли 1992 дар шаҳри Турсунзода бори аввал мактаби типи нав - литсей-
интернати тоҷикӣ-туркӣ боз гардид. Дар солҳои 1995/96-соли таълими литсей-интернати 
Президентӣ барои фарзандони кўдакони Ҷумҳурии Тоҷикистон созмон дода шуд, ки таҳти 
сарпарасти Президенти мамлакат қарор дорад. Дар холи ҳозир дар ҷумҳурӣ - 3731 адад 
мактаби умумӣ, ки дар онҳо 1,655 ҳазор нафар хонанда таҳсил менамоянд, вуҷуд 
доранд.Миқдори мактабҳои типи нав, гимназияҳо, литсейҳо ба 117 адад расидааст ва дар 
онҳо беш аз 50 ҳазор нафар хонанда таҳсил менамоянд.Дар раванди солҳои охир миқдори 
гимназияҳо ва лисейҳои ғайридавлатӣ ба 43 адад (10 мактаб) 29 гимназия, 14 литсей) 
расид. Дар онҳо 18918 хонанда таҳсил мекунанд. Бо ҳамкории Бонки Умумиҷаҳонӣ, Бонки 
Осиёгии Рушд ва бонки исломии Рушд, Фонди ОПЕК ва дигар ташкилотҳои хориҷӣ 
китобҳои дарсӣ, маводҳои таълими нашр гардида, сохтмони 43 мактаби нотамом монда 
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ба анҷом расид. Дар биноҳои мактабҳои шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва дигар 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ таъмири пурра ба ҷо оварда шуд. Муасссисаҳои таълимӣ бо таҷҳизот ва 
маводҳои таълимӣ таъмин карда мешаванд. Бо мақсади таъмин намудани мактабҳои 

умуми таълимӣ бо муаллимон, қабули довталабон бо соҳаҳои омӯзгорӣ дар шӯъбаҳои 
рӯзона ва ғоибона якчанд маротиба афзоиш дода шуд. Дар баъзе аз ноҳияҳо филиалҳои 
омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ боз карда шуданд. Ҳоло фақат дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ 
беш аз 100 ҳазор муаллим, дар мактабҳои олӣ 6056 мурабби, ки аз онҳо 1552 нафарашон 
дараҷаи илмии номзади илм, 314 нафарашон доктори илм, 1624 нафарашон - унвони 
дотсент ва профессорро доранд кор карда истодаанд. 

Солҳои 1992–2010 дар миқёси ҷумҳурӣ зиёда аз 2000 бинои мактаб сохта ба истифода 
дода шудаанд. Дар ин давра ҳамкориҳои Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
кишварҳои дуру наздики хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ густариш ёфт. Байни 
Вазорати маорифи ҶТ ва вазоратҳои маориф (ва илм)-и кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои 
байналмилалӣ созишномаю тафоҳумномаҳои зиёде оид ба ҳамкорӣ ба имзо расиданд. 
Маҳз тавассути ин ҳамкориҳо тайёр намудани кадрҳои болаёқат дар хориҷи кишвар ба 
роҳ монда шуд. Дар ин давра бо мақсади дастгирии ҷавонони болаёқат ва тайёр намудани 

мутахассисони баландихтисос барои соҳаҳои мухталифи ҷомеа бо фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Стипендияи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дурахшандагон» ва ба мақсади танзими қабули шаҳрвандони Тоҷикистон барои таҳсил 
дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ Муассисаи давлатии «Маркази 
барномаҳои байналмилалӣ» таъсис дода шуд. 19 ноябри соли 2013 Вазорати маорифи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода 
шуд ва муқаррар гардид, ки вазифаҳои пешбурди сиёсати илм аз доираи ваколатҳои 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуда, ба Вазорати мазкур вогузор 
гарданд. 

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 10 
феврали соли 2014 Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(ММТНПҶТ) таъсис дода шуд. Аз соли 2015, дар баробари МТТОК (донишгоҳу 
донишкадаҳо), муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ (коллеҷҳо) ба низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (ИМД) ворид карда шуд, қабули донишҷӯён ба ин 
муассисаҳо (донишгоҳу донишкадаҳо) тавассути низоми мазкур амалӣ карда мешавад. 
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ЉОЙГОЊИ МАКТАБУ МАОРИФ ДАР ТАЪРИХИ ФАРЊАНГИ ХАЛЌИ ТОЉИК 

Тоҷикон яке аз мардумони қадими Осиёи Марказӣ мебошанд, ки фарҳанги бостонӣ ва муассисаҳои 
таълиму тарбияи дар замони қадим ва ибтидои асрҳои миёна ташаккулёфта (дабистон, дабиристон ва ғайра) 

доштанд. Дар асрҳои миёна ин низоми таълиму тарбия дар шакли мактабу мадрасаҳо, ки барои 
омӯзонидани шариати ислом ва дигар улуми мутадовилаи вақт роиҷ буд, амал менамуданд. Дар мактабҳо 
таълими ибтидоӣ ва дар мадрасаҳо таълими миёна ва олӣ мавчуд буд. Маориф дар даврони шӯравӣ. Пас аз 

барпо шудани Ҳокимияти Шӯравӣ масоили маориф, омӯзишу парвариш, сохтмони мактабҳо, муассисаҳои 
таҳсилоти ҳамагонӣ дар мадди аввал қарор гирифтанд. Аз рӯзи аввали барпо гардидани сохти нав дар ин 
сарзамин ба масъалаи маориф ва низоми таълиму тарбия диққати махсус дода мешуд. 

Калидвожањо: Маориф, Вазорати маориф, мактаб, Осиёи Марказї, фарњанг, муассисањо, таълим, 
соња, омўзондан. 
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МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСКОГО НАРОДА 

Таджики – один из древних народов Центральной Азии, которые имели древнюю культуру и учебные 

заведения, сформированные в древние времена и в начале средневековья. В Средние века эта система обучения и 

воспитания функционировала в виде школ и медресе, которая являлась основой обучения шариату ислама и 

другим ответственным научным сферам того времени. В школах начального образования и в медресе было 

установлено среднее и высшее образование. После создания Советской власти на первом месте были вопросы 

образования, обучения и воспитания, строительства школ, общеобразовательных учреждений. С первого дня 

создания нового строения на этой земле особое внимание было уделено вопросам образования и системы обучения 

и воспитания. 

Ключевые слова: образование, Министерство образования, школа, Центральная Азия, культура, 

учреждение, образование, сектор, обучение. 

 

PLACE OF EDUCATION IN THE CULTURAL HISTORY OF THE TAJIK PEOPLE 

The Tajiks are one of the ancient peoples of Central Asia, who had an ancient culture and educational institutions 

formed in ancient times and in the early Middle Ages. In the Middle Ages, this system of education and training functioned 

in the form of schools and madrasas, which were the basis for teaching the Sharia of Islam and other important scientific 

fields of that time. Secondary and higher education was established in primary schools and madrasas. After the creation of 

the Soviet government, the issues of education, training and upbringing, the construction of schools and general education 

institutions were in the first place. From the first day of the creation of the new building on this land, special attention was 

paid to the issues of education and the system of education and upbringing. 

Keywords: education, Ministry of Education, school, Central Asia, culture, institution, education, sector, training. 
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ТАДЌИЌИ АМАЛИИ ХУСУСИЯТЊОИ СИННУСОЛИИ НУТЌ 

 
Ќаюмова М. Б. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Масъалаи инкишофи нутќи кўдакон дар љомеа яке аз масъалањои муњим ва доимии 
фарњанг ва љамъият мебошад. Аз ин рў, њалли он вазифаи рўзмарраи психологњо, 
сотсиологњо ва педагогњо мебошад. Кори магистрии мазкур ба тадќиќи инкишофи нутќи 
кўдакон дар боѓча ва оила равона шудааст, ки ба њаёти одамони синну соли гуногун 
таъсирбахш мебошад. Ин масъала дар тарбияи насли рўњан солим наќши муњим мебозад. 
Кўдаки хушгуфтору хушмуомила нишонаи ободї ва хушбахтии оила ва љомеа аст. 
Масъалаи омӯзиши инкишофи нутќи кўдакон њамчун унсури пешрафти шахс ва љомеа дар 
илмњои психология ва педагогика мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Чун дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон омӯзиш ва тадқиқи амалии ин масъала ба таври васеъ ба роҳ монда 
нашудааст, мо дар кори худ бештар аз адабиётњо ва натиҷаи тадқиқотҳое истифода 

бурдем, ки дар дохил ва хориҷи кишвар гузаронида шудаанд [4]. 
Дар адбиётњои хориљї паҳлуҳои гуногуни тадќиќ ва ташхиси инкишофи нутќи 

кўдакон њамчун унсури пешрафти шахс ва љомеа инъикос ёфтанд, ки барои шинос шудан 

бо хусусиятҳои психологии ин раванд мусоидат мекунанд. Бояд ќайд кард, ки инкишофи 
нутќи кўдак дар соли аввали њаёт ба калонсолон вобастагии калон дорад. Њар ќадаре, ки 
калонсолон бо кўдак ба муошироти нутќї бештар дохил шаванд, њамон ќадар кўдак ба 
нутќ кардан барваќт cap мекунад. Нутќи фаъоли кўдак то 1,5 солагї суст инкишоф меёбад. 
Дар ин давраи синну солї захираи луѓавии ў аз 30-40 калима то 100 калима расад њам, вале 
кўдак аз онњо кам истифода мебарад. Баъди 1,5 солагї нутќи кўдак бо сурьат инкишоф 
меёбад, чунки њар як ашё ва ё ходисањоеро, ки ў мебинад, мешунавад, бо он амал карда 
шинос мешавад, дорои хусусиятњои ба худ хос буда, онњо ном доранд, тарзи 
муносибаташон гуногун аст. Кўдак кўшиш мекунад, ки ном ва хусусияти ашёро дар 
нутќаш ифода кунад. Аввалин калимањои талаффуз кардаи кўдак нодуруст бошад њам, 
минбаъд дар натиљаи суръати инкишофи тези нутќ ин камбудињо бартараф мешаванд. Дар 
охири дусолагї захираи луѓавии кўдак ба 300 калима ва дар охири сесолагї аз 500 то 1500 
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калима мерасад. Зеро, баъди 1,5 солагї дар инкишофи нутќи кўдак љањиш ва шароитњои 

мусоид фароњам меояд, ки онро давраи сензитивии тараќќиёти нутќ меноманд [5, с.44-45]. 
Кўдак аз 2-3 калимањои кутоњ истифода бурда, хоњишу талаботашро ба калонсолон 
мефањмонад. Дар охири соли сеюми њаёт аввалин сохти дурусти грамматикии нутќи кўдак 
мушоњида мешавад. Њар ќадаре, ки захираи луѓавии кўдак бой гардад, њамон ќадар 
барваќттар санъати нутќомузї ва нутќронии ў тезтар инкишоф меёбад. Бинобар ин, ба 
калонсолон зарур аст, ки барои инкишофи нутќи кўдак шароитњои лозимиро муњайё 
созанд, захираи луѓавии ўро бо ном, ранг, шакл ва дигар хусусиятњои ашёњои нав бой 
гардонанд. Кўдакони синни барваќти бачагї таносуби алоќаи байни калимањои талаффуз 
кардаашонро бо ашёи олами воќеъї муќоиса карда, каму беш ба маънои онњо сарфањм 
мераванд, ки дар ин љода наќши калонсолон хеле калон аст. Зеро як мафњум маъноњои 
гуногунро дошта, дар нутк; ба мавкеъ истифода бурданро талаб мекунад. Дар охири 
сесолагї кўдак натанњо калимаю иборањоро талаффуз карданро ёд мегирад, балки ба 
мазмуну моњияти онњо сарфањм мерафтагї мешавад. Бача мефањмад, ки ќалам ашёи 
таълимї буда бо он дар руи коѓаз амали навиштаи, расм кашидан иљро карда мешавад. 
Кўдак дар ваќти бо калонсолон ба муошироти нутќї дохил шудан ба мазмуну моњияти 
њодисањои бавуљуд омада сарфањм меравад, ки ба фаъолияти маърифатї ва 
донистагириаш замина пайдо мешавад. Нутќи кўдакони 1-2 сола ба нутќи калонсолон кам 
монандї дорад. Онњо аз калимањое истифода мебаранд, ки дар нутќи калонсолон 
мушоњида намешаванд, ва онро нутќи автономї меноманд. Нутќи автономї аввалан 
нутќи модару дояи кўдак буда аз авлод ба авлод мегузарад ва барои кўдак дастрас ва хос 
мебошад. Дар љараёни таълиму тарбия ва ёддињї дониш, таљриба ва мањорату малакањои 
кўдак бой мегардад. Тарзи муоширатро аз њамсолону калонсолон меомўзад. Калонсолон 
ва мураббия мунтазам миќдори супоришњоро зиёд карда, аз вай иљрои босифати онро 
талаб мекунанд. Шаклњои нави муоширати кўдакон дар рафти машѓулиятњои кўдакистон 
шакл гирифта мустањкам мегардад. Дар рафти машѓулиятхо кўдак дар бораи муњити 
ињотакарда, њодисањои табиат, њаёти иљтимоию сиёсї донишњои нав гирифта, 

тасаввуроташ бой мегардад [2, с.11-12]. Мушоњидањо ва тадќиќотњои илмии солњои охир 

собит месозанд, ки дараљаи инкишофи нутќи кўдакон ба синну солї онњо мувофиќат 
намекунад. Дар нутќи кўдакони њозира хатогињои зиёде мушоњида шавад њам, вале онњо 
хоњиши ислоњ кардани нутќашонро надоранд. Нутќашонро ба наќша дароварда 
наметавонанд. Яке аз сабабњои ба нуќсони нутќи гирифторшавии кўдакон мавќеи 
«хомушї» - ро ишѓол кардани онњо мебошад. Њатто ваќте ки кўдак хомушона телевизор 
тамошо мекунад, ин боиси косташавии нутќи кўдак мешавад. Кўдак на бояд аз 4 соат 
бештар дар як шабонарўз телевизор тамошо кунад. Зеро, нутќи кўдак дар давоми 
тамошои телевизор пассив мешавад. Барои инкишоф ёфтани нутќ кўдак бояд фаъолона бо 
калонсолон ва њамсолон суханронї намояд. Бо истифода аз наќшаи тартибдодаамон, бо 
маќсади мушоњида намудани инкишофи нутќи кўдакон тадќиќотамонро дар кўдакистони 
шањри Душанбе гузаронидем. Барои нишон додани љараёни инкишофи нутќи кўдакон мо 
тасмим гирифтем, ки тадќиќоти худро дар моњњои сентябр ва октябри соли 2020 ва 
февралу марти соли 2021 гузаронем. Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди аввал 
диќќати мо ба масъалаи якум, яъне «Кўдак дар бораи рўйдод ё њодиса пайдарпаии 
амалњоро риоя намуда, наќл карда метавонад» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда мо 
мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот танњо 14,2% кўдакон тавонистанд, ки дар бораи рўйдод 
ё њодиса пайдарпаии амалњоро риоя намуда, наќл намоянд. Масалан, агар афсонаи 
«Бузаки љингилапо» - ро наќл кунад, аввал саршавии афсонаро, баъд мобайни афсонаро 
ва сипас охири афсонаро наќл мекунад. Баъди шаш моњ дар боѓча тарбия гирифтанашон, 
яъне дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2021 мо мушоњида 
намудем, ки ќисми бештари онњо (56,8%) метавонистанд, ки дар бораи рўйдод ё њодиса 
пайдарпаии амалњоро риоя намуда, наќл намоянд. Масалан, агар афсонаи «бўзаки 
љингилапо»-ро наќл кунад, аввал саршавии афсонаро, баъд мобайни афсонаро ва сипас 
охири афсонаро наќл мекунад.  

Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди дуюм диќќати мо ба масъалаи навбатї, 
яъне «Нутќи кўдак ба таври кофї гуногун аст (бо љумлањо сухан мекунад, шаклњои 
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гуногуни грамматикиро истифода мебарад)» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда мо 
мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот танњо 21,4% нутќи кўдакон ба таври кофї гуногун аст 
(бо љумлањо сухан мекунанд, шаклњои гуногуни грамматикиро истифода мебаранд). 
Масалан, кўдак чунин љумла мегўяд: Ман дирўз дар хонаи бобоям будам ва дар он љо бо 
гурбача бозї кардам. Баъди шаш моњ дар боѓча тарбия гирифтанашон, яъне дар ќисмати 
дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2021 мо мушоњида намудем, ки нутќи 
ќисми бештари кўдакон (50,3%) ба таври кофї гуногун аст (бо љумлањо сухан мекунанд, 
шаклњои гуногуни грамматикиро истифода мебаранд). Масалан, кўдак чунин љумла 
мегўяд: Ман дирўз дар хонаи бобоям будам ва дар он љо бо гурбача бозї кардам. 
Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди дигар диќќати мо ба масъалаи навбатї, яъне 
«Кўдак ба саволњо ва хоњишњо љавоб медињад, ба осонї мефањмад, ки ба ў чї гуфтан ва ба 
мусоњиба њамроњ мешавад» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда, мо мебинем, ки дар 
ибтидои тадќиќот 47,6% кўдакон метавонистанд, ки ба саволњо ва хоњишњо љавоб дињанд, 
ба осонї мефањманд, ки ба онњо чї гуфтан ва ба мусоњиба њамроњ мешаванд. Масалан, 
агар ба кўдак ягон супориш дињед, зуд мефањмад ва агар нафањмад, савол медињад. Баъди 
шаш моњ дар боѓча тарбия гирифтанашон, яъне дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои 
январ ва феврали 2021 мо мушоњида намудем, ки ќисми бештари онњо (63,5%) 
тавонистанд, ки ба саволњо ва хоњишњо љавоб дињанд, ба осонї фањманд, ки ба онњо чї 
гуфтан ва ба мусоњиба њамроњ мешаванд. Масалан, агар ба кўдак ягон супориш дињед, зуд 
мефањмад ва агар нафањмад, савол медињад. Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди 
дигар диќќати мо ба масъалаи навбатї, яъне «Кўдак дар бораи ягон чиз бо ёрии саволњои 
гуногун, ки ба њамсуњбат медињад, фањмида метавонад» равона шуд. Натиљањоро тањлил 
намуда, мо мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот 44,1% кўдакон барои фањмидани ягон чиз 
ба њамсуњбат саволњои гуногун медињанд. Масалан, кўдак савол медињад: «Барои чї гург 
дастонашро бо орд сафед кард?». Баъди шаш моњи дар боѓча тарбия гирифтанашон, яъне 
дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2021 мо мушоњида намудем, 
ки 66,8% кўдакон барои фањмидани ягон чиз ба њамсуњбат саволњои гуногун медињанд. 
Масалан, кўдак савол медињад: «Барои чї гург дастонашро бо орд сафед кард?». 
Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди дигар диќќати мо ба масъалаи навбатї, яъне 
«Кўдак бо забони фањмо дар бораи хоњишњои худ гуфта метавонад» равона шуд. 
Натиљањоро тањлил намуда мо мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот 34,6% кўдакон бо 
забони фањмо дар бораи хоњишњои худ гуфта метавонанд. Масалан, кўдак мегўяд: ман 
ташна мондам, илтимос ба ман об дињед. Баъди шаш моњ дар боѓча тарбия гирифтанашон, 
яъне дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2021 мо мушоњида 
намудем, ки 60,1% кўдакон бо забони фањмо дар бораи хоњишњои худ гуфта метавонанд. 
Масалан, кўдак мегўяд: ман ташна мондам, илтимос ба ман об дињед.  

Мувофиќи наќшаи мушоњидаамон дар мадди дигар диќќати мо ба масъалаи навбатї, 
яъне «Ваќте, ки ба кўдак чизеро мехонанд, ба ў писанд аст, ў бо майлу раѓбат диќќаташро 
ба муњокимаи чизи хондашуда равона месозад» равона шуд. Натиљањоро тањлил намуда 
мо мебинем, ки дар ибтидои тадќиќот ќисми ками мушоњидашудагон, яъне 22,6% ваќте ки 
ба кўдак чизеро мехонанд, ба ў писанд аст, ў бо майлу раѓбат диќќаташро ба муњокимаи 
чизи хондашуда равона месозад. Баъди шаш моњ дар боѓча тарбия гирифтанашон, яъне 
дар ќисмати дуюми тадќиќотамон моњњои январ ва феврали 2021 мо мушоњида намудем, 
ки ќисми бештари мушоњидашудагон, яъне 53,5% ваќте, ки ба онњо чизеро мехонанд, ба 
кўдакон писанд аст, онњо бо майлу раѓбат диќќаташро ба муњокимаи чизи хондашуда 
равона месозанд. Мушоњидањои мо ва тањлили маводњои бадастоварда нишон медињанд, 
ки дар давоми шаш моњи тадќиќоти гузарондаи мо кўдакони дар боѓча тарбиягиранда аз 
нигоњи нутќ инкишоф меёбанд, яъне фарзияи рисолаи магистрии мо «Љомеа ќодир аст, ки 
нутќ ва муоширати кўдаконро омўзаду инкишоф дињад” тасдиќ гардид. Дар њаќиќат, агар 
кўдакони синну соли томактабї дар боѓчањои кўдакон дар зери тарбияи мутахассисони 
соњибкасб ќарор дошта бошанд, аз нигоњи психологї онњо инкишоф меёбанду ба 
фаъолияти мактабї бештар омода мегарданд. Барои боз њам хубтар инкишоф додани 
нутќи кўдакон ба падару модар ва мураббияи кўдакистон зарур аст, ки дар рафти 
муошироти нутќї бо кўдакон талаботњои зеринро ба инобат гиранд: 
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- камбудињои нутќи кўдакро бартараф намуда, калимаю иборањоро дуруст, равшан 
ва фањмо талаффуз намоянд; 

- нутќи маданї, босаводона, адабиро истифода баранд, зеро кўдак таќлидкор асту чї 
тавре, ки овозњоро мешунавад, њамон тавр ба хотир мегирад ва талаффуз мекунад; 

- мазмуни нутќ ба дараљаи инкишофи кўдак, шавќу завќ, талабот ва таљрибаи ў 
мувофиќ бошад; 

- ќобилияти нутќкунї (суханронї) ва нутќи диологии кўдаконро инкишоф дињанд; 
- захираи луѓавиашонро дар рафти наќли афсона, њикоя, шиносої бо муњити 

ињотакарда бой гардонанд. 
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ТАДЌИЌИ АМАЛИИ ХУСУСИЯТЊОИ СИННУСОЛИИ НУТЌ 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи зуњуроти хусусиятњои психологии инкишофи нутќи кўдакон ва 
тадќиќи онњо меравад. Ќайд карда мешавад, ки масъалаи инкишофи нутќи кўдакон дар љомеа яке аз 
масъалањои муњим ва доимии фарњанг ва љамъият мебошад. Маќолаи мазкур ба тадќиќи инкишофи нутќи 
кўдакон дар оила ва боѓча равона шудааст, ки ба њаёти оилавии одамони синну соли гуногуни љомеа 
таъсирбахш мебошад. Ин масъала дар тарбияи насли доною солим наќши муњим мебозад. Масъалаи 

омӯзиши инкишофи нутќи кўдакон њамчун унсури пешрафти шахс ва љомеа дар илмњои психология ва 

педагогика мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Чун дар кишварамон омӯзиш ва тадқиқи амалии инкишофи 
нутќи кўдакон ба таври васеъ ба роҳ монда нашудааст, мо дар кори худ бештар аз адабиётњо ва натиҷаи 
тадқиқотҳое истифода бурдем, ки дар дохил ва хориҷи кишвар гузаронида шудаанд. Мушоњидањои мо ва 
тањлили маводњои бадастоварда нишон медињанд, ки дар давоми шаш моњи тадќиќоти гузарондаи мо 
инкишофи нутќи кўдакон дар боѓча тарбиягиранда инкишоф меёбанд, яъне фарзияи тадќиќоти мо «Љомеа 
ќодир аст, ки нутќи кўдаконро инкишоф дињад” тасдиќ гардид.  

Калидвожањо: тадќиќоти психологї, кўдак, нутќ, боѓча, оила, ташхис, тарбия, инкишоф. 

 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧИ  

В данной статьи речь идёт об эмпирическом исследовании развития речи детей. Отмечается, что проблема 

развития речи детей является одним из постоянных и важных в культуре и обществе. Данная статье направлена на 

эмпирическом исследовании развития речи детей в семье и обществе, так как данная проблема влияет на всех 

членов семьи и общества. Решение проблем развития речи детей способствует целенаправленному воспитанию 

подрастающего покаления. Так как проблема развития речи детей в нашей стране недостаточно изучена, мы в 

своем исследовании ориентировались на зарубежные литературы. Наши наблюдения и анализ полученных данных 

показывают, что в течении продолжения эмпирического исследования у детей воспитывающеся в детском саду 

более блогополучнее развивалась речь. Таким образом, мы пришли к выводу, что общество способна развивать 

речь детей. Если дети будут воспитываться под руководством профессиональных специалистов, тогда их речь 

становиться более развитым. 

Ключевые слова: психологое исследование, ребенок, речь, семья, детский сад, диагностика, воспитания, 

развития. 

 

EMPIRICAL STUDY OF AGE FEATURES OF SPEECH 

In this article, we talked about an empirical study of the development of speech of children. It is noted that the 

problem of the development of speech of children is one of the constant and important in culture and society. This article is 

aimed at an empirical study of the development of speech of children in the family and society, since this problem affects 

all members of the family and society. Solving the problem of children's speech development contributes to the purposeful 

upbringing of younger tingling. Since the problem of children's speech development in our country is not sufficiently 

studied, we focused on foreign literature in our study. Our observations and analysis of the obtained data show that during 
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the continuation of empirical research, children raised in kindergarten developed speech more blogged. Thus, we came to 

the conclusion that society is able to develop the speech of children. If children are brought up under the guidance of 

professional specialists, then their speech will become more developed. 

Keywords: psychological research, child, speech, family, kindergarten, diagnostics, upbringing, development. 
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СТРЕСС ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ОН ДАР СИННИ НАВРАСЇ 

 
Муминов О.Љ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Инсон дар тўли умри худ марњилањои зиёдеро паси сар мекунад. Чи гуна 
гузаронидани њар яки ин марњилањо барои гузаштан ба марњилаи баъдї ањамияти зиёд 
дорад. Бешубња, яке аз муњимтарин марњила дар зиндагии њар шахс давраи наврасї аст. 
Он давраест, ки њам наврас ва њам волидони ў бо мушкилотњо ва нофањмињои зиёд рў ба 
рў мешаванд. Барои бартараф кардани ин мушкилот наврасон ба кўмаки волидони худ ва 
дигар калонсолон эњтиёљ доранд. Стресс - аксуламали љисмї ва равоние мебошад, ки 
њангоми бархўрд бо мушкилот ба вуљуд меояд. Ваќте, ки шахс фикр ё њис кунад, ки аз 
уњдаи коре намебарояд, эњтимол дорад, ки стресс бардорад ва аломатњои љисмониву 
равонї нишон медињад. Оила ва шароите, ки наврас дар хона онро таљриба мекунад, 
метавонад омили бавуљудоварандаи стресс бошад. Гоњо низоъњо ва нофањмињои оилавї, 
ба дунё омадани фарзанди нав, воќеъањои ногувор дар зиндагї, аз як шањр ба дигар шањр 
кўч бастани оила ва ба дигар мактаб гузаштани наврас низ метавонанд дар наврас 
стрессро ба вуљуд оваранд [12]. 

Стрессњои дар асоси раќобати бо хоњар ё бародар ва њамсолон дар љомеъа. Дар 
давраси наврасї, шахс нисбат ба муњити атрофи худ њассосияти баланд нишон медињад. 
Гоњо дар хона муносибати падару модар нисбати фарзандон дар наврас њисси раќобатро 
ба вуљуд меорад, ки дар натиља ўро дучори стресс мекунад ва гоњо дар љомеа раќобати 
наврас бо дўстон ва њамсолони худ сабаби ба вуљуд омадани стресс мегардад. Давраи ба 
балоѓатрасї, ки онро давраи гузариш низ мегўянд, чи аз назари љисмї ва чї аз назари 
равонї метавонад барои наврас стрессовар бошад. Дар ин давра шахс нињоят кунљкоб 
шуда, мехоњад њама чиро донад. Њисси огоњї нисбат ба вазъияти љисмонї, љинсият, 
њуввият низ бавуљудоварандаи стресс дар наврас њастанд [11]. Наврасї давраи њассоси 
зиндагї аст ва дар ташаккули шахсият ањамияти муњим дорад. Давраи наврасї яке аз 
њассостарин ва њамчунин муњимтарин нуќтаи зиндагии њар фард аст. Дар ин давра 
шахсият ва сабки зиндагии одамон зери таъсири омили зиёде ќарор мегирад ва 
дигаргунињое дар он ба вуљуд меояд, ки мумкин аст боиси эњсоси нороњатї ва сардаргумї 
ва дар натиља стресси наврас шавад, ба хусус агар волидон ва атрофиён аз таѓйироти 
давраи наврасї огоњии кофї надошта бошанд. Сатњи стресс дар наврасон барои 
саломатии хонавода бисёр муњим аст. Дар давраи наврасї саволњои зиёде наврасро азоб 
медињанд, аз ќабили: ман кистам?, Аз куљо омадаам?, Ояндаи ман чї мешавад?, Оё дар 
донишгоњ ќабул мешуда бошам?, Оё кори хуб ёфта метавониста бошам?, Оё дар 
олимпиада мегузашта бошам? ва монанди инњо [12]. Муддат ва дараљаи азсаргузаронии 
стресс дар наврасдухтарон бо сабаби хусусиятњои љисмонї ва наќшњое, ки дар оянда 
анљом медињад, аз писарњо фарќкунанда аст. Пажўњишњои зиёде, ки дар робита бо 
љинсият, дараљаи стресс ва чигунагии хуруљи он анљом шудааст, нишон медињад, ки дар 
давраи наврасї духтарон аз писарон дида, бештар ба афсурдагї, изтироб ва стресс 
осебпазиртар њастанд. Стресс дар духтарон махсусиятњои худро дорад. Маъмулан дар 
духтарон стресс нисбати писарон бештар аст, агарчи дар байни онњо тафовути маънидоре 
вуљуд надорад, аммо бо назардошти он, ки писарон назар ба духтарон тарсњои худро 
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камтар зоњир мекунанд, доир ба ин нукта бањои аниќ додан ѓайриимкон аст. Стресс бо 
назардошти он, ки як эњсоси нохушоянд буда, аз њама муњимтар манбаи он номуайянї аст, 
ба таври ногањонї ба вуљуд меояд ва метавонад таѓйироти зиёди равонї ва љисмонии 
зиёдеро дар наврасон ба вуљуд оварад, аз љумла набудани эътимод ба худ, дармондагї ва 
шиддати физиологї. Ваќте ки наврас аз стресси худ сухан мекунад, насињату панддињї 
зарур нест, балки ба суханони ў гўш кардан ва ба баён кардани мушкилоти худ имконият 
додан лозим аст. Аз таљрибаи худ наќл кардан мумкин аст, варзиш, мусиќї ва дигар 
фаъолиятњои гуруњї барои бартараф кардани стресс кумак мерасонанд. Њаргиз наврасро 
ба хотири стрессаш тањќир кардан лозим нест [12]. Масъалаи стресс дар дањсолањои охир 
яке аз мавзўъњои мубрами илми психология ва таљрибаи љањонї гардидааст. Бо вуљуди он, 
ки падидаи стресс аз оѓози асри 20 омўхта шуда истодааст, ихтилофњо, мушкилињо дар 
таърифи мафњум мављуд аст ва то замони имрўза консепсияи ягонаи он коркард 
нашудааст [7].  

Ба истилоњи «стресс» як ќатор масъалањои марбут ба пайдоиш, зоњиршавї ва 
оќибатњои таъсири муњит, ихтилофњо, масъалањои душвор ва масъулиятнок, њолатњои 
хатарнок ва ѓайраро муттањид мекунанд. Љанбањои гуногуни стресс предмети тадќиќот 
дар соњањои психология, физиология, сотсиология, тиббї ва илмњои дигар мебошанд [6]. 
Масъалањои асосие, ки њангоми омўзиш ва муњокимаи моњияти стресси психологї ба 
вуљуд меояд, ин мављуд набудани назарияи умумї, якљониба будани далелњо дар бораи 
хусусияти стресси психологї ва таъсири зараровари он ба шахс мебошад. Дар айни замон, 
бояд ќайд кард, ки проблемаи стресс њамчун предмети тадќиќоти илмї бо дараљањои 
мухталиф дар соњањои гуногун аз љониби бисёре аз олимон коркард шудааст, ки 
масъалањои сабаби пайдоиш ва муайян кардани инкишофи стресс, зуњуроти махсуси 
психологї - фардї, методњои ченкунї, усулњои пешгирї ва рафъи оќибатњои онро 
мавриди омўзиш ќарор додаанд [4].  

Мафњуми стресс (аз англ. stress- фишор, шиддат) аз љониби олими канадагї Њанс 
Селе ба илм ворид карда шудааст. Мувофиќи таърифи пешнињоднамудаи ў, стресс - ин 
љавоби организм ба њар гуна талаботест, ки нисбати ў пешнињод карда шудааст [10]. 
Њамин тавр, дар њаёти њаррўза, мо одатан калимаи «стресс» -ро истифода мебарем, вале 
њар як шахс онро ба таври худ мефањмад. Њанс Селе мегўяд, ки “стресс ин љавоби 
организм ба њар гуна талаботе мебошад, ки ба ў пешнињод карда шудааст”. Ба аќидаи ў 
стресс ин њама он чизест, ки муносибати организми инсонро бо муњити атроф вайрон 
мекунад [1]. Аз љониби муаллифони гуногун минбаъд стресс ба таври мухталиф таъриф 
дода шудааст. Масалан, “Стресс - ин шиддати асабї - психологие мебошад, ки њамчун 
аксуламали мувофиќ ба таъсири фавќулшиддат ё њатто ифоданаёфта дар замони таъсир ё 
пас аз он ба вуљуд меояд. Он љавоб ба вазъияти эмотсионалие мебошад, ки бо сафарбар 
кардани ќувваи организм барои љустуљўи роњи баромадан аз вазъияти мављуда алоќаманд 
аст” [5].  

“Стресс ин њолати психикии барангезиши умумї, фишори психикї дар давоми 
фаъолияти мењнатї, њолатњои ѓайриоддї ва вазъияти фавќулодда; аксуламали организм 
дар таѓйирёбии хеле зуди шароити муњит мебошад” [5]. Дар адабиёти илми муосир, 
истилоњи «стресс» дар се самт истифода карда мешавад: 

- аввалан, стресс метавонад аксуламали љисмонии организм ба талабот ё таъсири 
зараровар бошад.  

- дуюм, стресс метавонад ба аксуламалњои субъективї алоќаманд бошад, ва ин 
маънои онро дорад, ки он њолати психикии дохилии фишор ва барангезишро инъикос 
мекунад; Ин њолат њамчун њиссиёт шарњ дода мешавад, аксуламали њимоявї ва протсесси 
бартараф кардан дар худи шахс рўй медињад. Чунин равандњо ба рушд ва такмили 
системањои функсионалї кўмак мерасонад, инчунин боиси фишори психикї мешавад; 

- сеюм, мафњуми стресс њар гуна омилњо ё њодисањои берунаро ифода мекунад, ки 
боиси ба вуљуд омадани шиддат ё барангезиш дар шахс мегардад. Дар айни замон, ба ин 
маънї истилоњи «омили стрессї» истифода мешавад; [2] 

Мафњуми «омили стрессї» (стрессор) – ба таври анъанавї барои консепсияњои 
гуногуни стресс ва њамчун сабаби вазъияти стрессї истифода карда мешавад. Бе 
фањмидани хусусиятњои омилњои стресс, фањмиши консептуалї оид ба механизмњои рушд, 



70 
 

аксуламалњои махсуси эмотсионалї ва рафтории стресс душвор аст. Дар стресси 
коммуникативї хусусияти омилњо дар бисёр њолатњо ба вазъи стресс - низоъ дар оила ё 
муноќишаи гурўњи таълимї, љавобдињї дар семинарњо ё имтињон, ё ин ки иштирок дар 
маљлиси дар доираи фаъолияти касбї буда, вобаста мебошад [3]. Дар умум, омилњои 
стрессро метавон ба ду гурўњи калон људо кард: стрессњои объективї,м яъне тахмин карда 
мешавад, ки шароити объективии њозира ба пайдоиш ва инкишофи стресси 
коммуникативї таъсир мерасонад, масалан, мањдудияти маълумоти коммуникативї барои 
идрок, мањдудияти ваќт барои баромад кардан. Омилњои субъективї, ки њамчун 
хусусиятњои инфиродї - шахсї баррасї карда мешаванд, њолати стрессро муайян 
мекунанд ва бањо медињанд. Дар дараљаи муайяни стресси коммуникативї љараёни 
муоширати бевосита кушода мешавад, масалан, дар муошират яке аз шарикони 
коммуникатсия, дигаре индикатори муњими њолати стресс мешавад. Чунин омилњои стресс 
инњоянд: номувофиќатї дар муошират, ќатъ кардани гуфтугўи яке аз шарикон, истифодаи 
калимањо ва мафњумњое, ки ба њамсўњбат маълум нестанд, иттилооти аз њад зиёд, ба 
муоширати мањрамона маљбур кардан ва ѓайра [6]. Њамзамон, зуњуроти мустаќили 
физиологї, психологї ва сотсиологї, њолати эмотсионалии стресс ба шумор меравад. Ин 
вазъият бо зиёдшавии фаъолияти физиологї ва равонї тавсиф меёбад. Дар ин њолат яке аз 
хусусиятњои асосии стресс ноустувории шадид мебошад. Дар шароити мусоид, ин вазъият 
метавонад ба њолати бењтарин ва дар шароити номусоид ба њолати шиддатнокии асабї-
эмотсионалї, ќобилияти пасти корї ва самарабахшии фаъолияти система ва узвњо, ба 
талафоти захирањои энергия табдил ёбад [9]. Њамин тариќ, стресс њамон ваќт рўй медињад, 
ки организм маљбур мешавад ба шароити нав мутобиќ шавад, яъне стресс аз раванди 
мутобиќшавї људонашаванда аст [10].  

Эверил Љ. моњияти њолати стрессро дар гум кардани назорат, яъне норасоии љавобии 
муносиб дар вазъияти мављуда арзёбї мекунад. П. Фресс пешнињод мекунад, ки стрессро 
яке аз намудњои махсуси њолати эмотсионалї баён кунем ва махсусан "ин мафњумро дар 
робита бо вазъиятњое, ки такрорї аст ва дар он ихтилофоти мутобиќсозї пайдо мешавад, 
истифода барем". Ю. Савенко стресси психикиро њамчун њолате дида мебарояд, ки 
“њангоми он шахсият дар шароите ќарор дорад, ки барои худидоракунї монеа мављуд 
аст”. Бо сабаби набудани назарияи умумии стресс, таърифи умумиќабулшудаи он вуљуд 
надорад. Бо назардошти вариантњои гуногун, Н. Х. Ризви ќайд намудааст: баъзан ин 
вазъият ба њолати изтироб таалуќ дорад, ки организм кўшиш мекунад онро бартараф 
намояд ё кам кунад. Дар ин маврид, мафњуми стресс аз њолатњои ногувор, аз ќабили 
изтиробнокї, дардњои ночиз ва номувофиќатї зиёд фарќ намекунад. Стресс, инчунин 
њамчун аксуламали психологию рафторї дида баромада мешавад, ки нооромии њолати 
ботиниро инъикос ё хомўш мекунад. Њамчунин, аксуламалњои њимоявї аз стресс дар 
нишондињандањои гуногуни функсионалї, аз он љумла эмотсионалї, маърифатї ва 
рафторї мушоњида карда шуданд. Стресс њамчун як чорабинї ё шароит дар муњити 
љисмонї ё иљтимої тавсиф дода мешавад, ки ба ќабули чорањо барои пешгирї кардани 
ѓазаб, ќарор дар бораи бартарафсозї ё заифкунии шароитњои тањдидкунанда оварда 
мерасонад. Чунин мафњумњо ба монанди «стрессњо» ба мафњуми хатар, тањдид, фишор, 
низоъ, фрустратсия ва вазъияти фавќулода монанд аст [8]. Дар илми муосири психология 
фарќияти байни мафњуми «стресси физиологї» ва «стрессии психологї», ки аз љониби 
тадќиќотчии машњур Р. Лазарус љорї карда шуда, мустањкам гардидааст. Стресси 
физиологї (берун аз консепсияи «синдроми умумии мутобиќшавї»-и Г. Селе) њолати 
њайвонот ва инсонњо дар сатњи физиологї зери таъсири чунин омилњои стресс, њамчун 
машќњои аз њад зиёд, њарорати баланд ё паст, омилњои дард, мушкилоти нафаскашї ва ѓ. 
ифода меёбад. Стресси психологї - шиддати аз њад баланди њолати психологї, ки 
метавонад ба њолат, рафтор ва фаъолияти инсонї дар таъсири омилњои гуногуни стресс 
(иттилооти зиёд, њодисањои шадид, тањдидњо, номуайянї ва ѓайра) таъсири амиќ ва манфї 
расонад.  

Таъсири стресс ба шахс. Стрессе, ки дар синни наврасї аз сар гузаронида мешавад, 
метавонад ба аз нав барќароркунии љисмонии организми наврас ва ба таѓйирёбии 
психикаи ў халал расонад.  
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1. Бадшавии саломатии љисмонї. Маълум аст, ки одамоне, ки дар давраи наврасї бо 
стресси психикї рў ба рў шудаанд, иммунитети онњо заиф мешавад ва эњтимол дорад, ки 
дар давраи камолот назар ба онњое, ки давраи наврасиашон бомуваффаќият буд, бештар 
ба беморињои љиддї гирифтор мешаванд.  

2. Бемории равонї. Агар бо стресси наврасї мубориза бурда нашавад, он метавонад 
ба депрессия оварда расонад ва депрессия дар давраи гузариш метавонад хатари пайдо 
шудани тамоюлњои худкушї дошта бошад.  

Синни наврасї - мушкилтарин давраи синну солї дар њаёти инсонї мебошад. Ин 
ваќте мебошад, ки њамаи њиссиётњо пуршиддат мешаванд: агар муњаббат бошад, пас 
нињоят зиёд; агар нафрат пайдо кунед, пас бо тамоми ќањру ѓазаб; агар дўстї кунед, пас аз 
сидќи дил. Аз ин рў, њар гуна муноќишае, ки ночиз аст, метавонад ба навраси нозукдил тез 
таъсир расонад. Ин аст, ки стрессии наврасї - як падидаи хеле маъмул, ќариб њатмї ба 
њисоб меравад. Стрессро метавон системаи мураккаби њамкории байни шахс ва муњити 
атроф номид. Њар гуна таъсире, ки аз љониби шахс њамчун чизи нав ќабул карда шудааст, 
фишорро ба амал меоварад. Ваќте наврас бо мушкилоти зиёд дучор мешавад, таъсири 
манфии он ба њолати стресс оварда мерасонад. Инчунин, ба пайдошавии стресс 
мушкилоти хона мусоидат менамояд (муноќишањои оилавї, зўроварї дар оила ва ѓ. ). 
Њамаи ин ба муносибати ў бо њамсолони худ ва муаллимон таъсир расонида, дар навбати 
худ боиси пайдошавии њолатњои нав ба нав стрессї мегардад. Наврасї яке аз даврањои 
мушкилтарини њаёти инсонї мебошад. Наврас хеле нозукдил мешавад ва аз њар гуна 
муноќиша метавонад садамаи рўњї гирад. Аз ин рў, стресси наврасї хеле бисёр дида 
мешавад. Кўдакон њатто душворињои хурдтарини оиларо ба дил наздик мегиранд. Чи бояд 
гуфт аз чунин фољеаи оилавие, ки талоќ гирифтаанд. Аз сабаби аз њад зиёд њассос 
буданашон ва шубњанокии зиёд, бештари наврасон, бе ягон асос, худро дар њама 
мушкилоти оилавї гунањкор мењисобанд. Ба назарашон чунин менамояд, ки чизе дар онњо 
нодуруст аст, бинобар ин, танњо дар атрофи онњо мушкилот вуљуд дорад [11]. Ваќте ки 
волидонашон онњоро дарк намекунанд, ваќте ки модар ва падари онњо мунтазам низоъ 
мекунанд, ваќте ки касе аз оилаи онњо бемор аст, наврасон азоб мекашанд. Њамчунин, 
сабаби асосии стресс дар наврасон - ин шароити номусоиди зиндагї: волидони майзада, 
хонањои иљоравї, њамсояњои нофорам, минтаќаи хатарнок, камбизоатї ва ѓайра аст. 
Шароите, ки барои калонсолон маъмулї аст, барои наврасон дар мактаб мушкилињо рўй 
медињанд, зеро сабабаш стресс аст. Сабаби андуњи тўлонї ва амиќ метавонад муноќиша 
бо муаллим ё њамсинфонаш бошад. Азбаски дар наврасї, муошират бо њамсолон ањамияти 
калон дорад, мушкилот бо дўстон барои наврасон хеле осебоваранд. Муноќиша бо дўстон 
натанњо ба шаклгирии стресс, балки њамчунин ба вайроншавии психикї ва њатто ба 
ташаккули зењният метавонад таъсир расонад. Стресс метавонад худро ба суратњои 
мухталиф нишон дињад. Албатта, бештари ваќт намуди он ба сурати эмотсионалї ва 
љисмонї аст. Тарзи рафтори шахс низ стресси ўро муайян мекунад. Таъсироти стрессї дар 
наврасон зиёд аст, ќисме аз ин таъсирот чунин аст:  

1. Мушкилоти эмотсионалї. Шахсони дучори стресс нороњатанд ва эњтимоли 
афсурдагї ба назар мерасад. Наврасон, ки стресс доранд мушавваш, гўшагир, каљахлоќ ва 
ошуфта ба назар мерасанд. Онњо бо чизњои содда асабонї ва барафрўхта мешаванд. Пас, 
агар дидед навраси шумо бе њељ далел асабонї ва ошуфта мешавад бидонед ба эњтимоли 
зиёд дучори стресс шудааст.  

2. Мушкилоти љисмонї. Озори љисмонии стресс дар наврасон ба шакли хастагї, 
сардардї, саргиља, тапиши ќалб ва камиштињои хуруљ мекунад. Ё мумкин аст наврас 
тамоил ба фаъолиятњои љисмонї ва варзиш нишон надињад.  

3. Таѓйироти рафторї. Эъломи стресс ба шакли таѓйир дар одати хоб ва хўрок намуд 
пайдо мекунад. Масалан, миќдори хоб ва хўроки наврас бошиддат зиёд ё кам мешавад. 
Эњтимоли ин ки стресс боиси шаклгирии одати асабї шавад низ вуљуд дорад. Одате, ки 
беќарории наврасро дар хоидани нохунњо, роњ рафтан бо беќарорї ва мавриди дигар 
нишон медињад.  

4. Мушкилоти маърифатї. Стресс дар наврасон метавонад баъзе аз тавоноињои 
шинохтиро низ тањти таъсир ќарор дињад, мисол рўи њофизаи онњо асар гузорад. Гоње 
эњсос мекунед навраси шумо анљоми вазифањое ки дар хона ба уњдаи ўст пушти гўш 
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меандозад ё дар анљоми онњо бедиќќатї ба харљ медињад, дар њоле ки ин фаромўшї 
нишонаи таъсири стресс бар њофизаи ўст. Сайри эъломи шинохтї шомили мавриди чун: 
парешонї дар диќќат, нигариш ва дидгоњи манфї ё њукми нодуруст ва иштибоњ аст [11]. 

Мушкилоти дигари стрессї дар наврасон дар шакли боварї надоштан; таѓйироти 
назаррас дар вазн; эњсоси ноумедї ва бепаноњї ва бепарвої ба намуди ба зоњирии худ 
буда метавонанд. 

Баъзан ваќт фарқияти байни њолати мўътадили наврасї ва стрессро муайян кардан 
каме душвор мешавад. Дар ин ваќт ташхиси стресс метавонад ба шумо кўмак кунад. Дар 
назар доштан лозим аст, ки наврасро барои анљоми ин тестњо тањти фишор ќарор надињед. 
Мисол, барномањое тартиб бидињед, ки дар он тамоми аъзои хонавода дар ин ташхис 
ширкат кунанд.  

Омор ва воќеиятњо дар бораи стресси наврасон. Мувофиќи тадќиќотњо беш аз 25%-и 
наврасон дар солњои тањсил дучори стресс мешаванд. Бар асоси пажўњишњои анљумани 
равоншиносии Амрико 31%-и наврасони америкої ба хотири стресс дучори ѓам ва 
афсурдагї њастанд. 59%- и наврасон мушкилї дар идораи ваќтро омили асосии стресси худ 
медонанлд. 20%-и наврасон ба хотири стресс агрессивї ва асабонї њастанд. 35%-и 
наврасон дучори ихтилоли хоб дар шаб ва 23%-и дигар дучори беиштињої аз стресс 
њастанд. Мушкилот ва таѓйирот низ ба хотири стресс дар наврасон аст: 36% ба хастагї ва 
32% ба сардардї ва 21% ба мушкилоти меъда дучор њастанд. Дар духтарон идроки симои 
зоњирии хеш яке аз омилњои асосии стресс аст. 68%-и духтарон ба хотири масъалаи марбут 
ба зоњир ва чењра дучори стресс мешаванд, вале ин омор барои писарон ба 55% баробар 
аст. Дар 48%-и наврасони америкої бозињои компютерї аввалин интихоб барои коњиши 
стресс аст. 28%-и наврасон барои идораи стресси худ варзишњои даставї анљом медињанд.  

Шояд ин оморњо нишон медињанд, ки наврасон бо шиддат тањти фишор њастанд, 
аммо равоншиносон мегўянд, ки ин стресс натиљаи водор кардани наврас ба корњое аст, 
ки дар доираи майл ва алоќањои онњо ќарор намегирад. Дар хотир доштан лозим аст, ки 
тамоми ин тавсияњо ба таври куллї наметавонанд стрессро аз байн бибаранд, балки танњо 
ба идораи бењтари он кўмак хоњанд кард. Њар ќадар тавоноии уњдакунии стресс дар 
наврасон бењтар рушд кунад ва ќувватнок шавад, ояндаи солимтар ва бењтарро дар пеши 
худ хоњанд дошт [1]. 
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СТРЕСС ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ОН ДАР СИННИ НАВРАСЇ 

Мақолаи мазкур фарогири яке аз мавзӯҳои муҳим ва аҳамиятнок - стресс ва хусусиятҳои зоҳиршавии 
он дар давраи наврасӣ мебошад. Дар мақола стресс, намудҳои он, омилҳои бавуҷудорандаи он ва таъсири 
он ба шахс шарҳ дода шудааст. Дар мақолаи мазкур инчунин сухан дар бораи синни наврасӣ, хусусиятҳои 

психологии он, хусусиятҳои зоҳиршавии стресс дар давраи наврасӣ ва нишондиҳандаҳои оморӣ оид ба 
стресси наврасон меравад. Дар маќола ќайд мешавад, ки сабаби асосии стресс дар наврасон - ин шароити 
номусоиди зиндагї: волидони майзада, хонањои иљоравї, њамсояњои нофорам, минтаќаи хатарнок, 
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камбизоатї ва ѓайра аст. Дар мақола инчунин оварда шудааст, ки вобаста ба омилҳои гуногун 
нишондиҳандаи азсаргузаронии стресс дар наврасон фарқ мекунад. Дар мақола ҳамчунин як қатор 
мушкилотҳо ба монанди мушкилотҳои эмотсионалӣ, ҷисмонӣ, рафторӣ ва маърифатӣ ќайд карда шудаааст, 

ки бо таъсироти стрессӣ дар давраи наврасӣ алоқаманданд мебошанд.  
Калидвожаҳо: стресс, азсаргузаронии стресс, стрессорњо, синни наврасӣ, балоѓати љинсї, низоъ, 

стресси физиологӣ, стресси психологӣ.  
 

СТРЕСС И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В этой статье рассматривается одна из самых важных и значимых тем стресса и особенности его проявления 

в подростковом возрасте. В статье разъясняется сам стресс, его виды, факторы, способствующие его проявления, и 

его влияние на человека. В статье также обсуждается подростковый возраст, его психологические характеристики, 

особенности проявления стресса в подростковом возрасте, статистика проявления стресса среди подростков. В 

статье отмечается, что основными причинами проявления стресса среди подростков являются неблагоприятные 

бытовые условия: родители-алкоголики, съемные дома, неприятные соседи, опасные районы, бедность и так далее. 

В статье также отмечается, что степень подверженности подростков стрессу варьируется в зависимости от 

различных факторов. Также в статье перечисляется ряд проблем как эмоциональные, физические, поведенческие и 

когнитивные проблемы, которые связаны с влияниями стресса в подростковом возрасте.  

Ключевые слова: стресс, переживание стресса, стрессоры, подростковый возраст, пубертат, конфликт, 

физиологический стресс, психологический стресс. 

 

STRESS AND PECULARITIES OF ITS MANIFESTATION IN ADOLESCENCE 

This article discusses one of the most important and significant topics - stress and the pecularities of its 

manifestation in adolescence. The article explains the stress itself, its species, factors contributing to its manifestations, and 

its influence on human. The article also discusses adolescence, its psychological characteristics, particularities of the 

manifestation of stress in adolescence, statistics of manifestation of stress among adolescents. The article notes that the 

main reasons for the manifestation of stress among adolescents are unfavorable household conditions: alcoholic parents, 

leaser homes, unpleasant neighbors, dangerous areas, poverty, and so on. The article also notes that the degree of 

susceptibility of adolescents to stress varies depending on various factors. Also, the article lists a number of problems as 

emotional, physical, behavioral and cognitive problems that are associated with the effects of stress in adolescence. 

Keywords: stress, stress experience, stresssor, adolescent age, puberty, conflict, physiological stress, psychological 

stress. 
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ИНТУИТСИЯ ЊАМЧУН ШАКЛИ МАХСУСИ МА ЪРИФАТ ДАР ТАЪРИХИ 
АФКОРИ ИЛМЇ-ФАЛСАФЇ ВА НАЗАРИЁТИ ИРФОНЇ 

 
Назаралиев А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Маърифат пеш аз њама фаъолияти маќсадноки инсон, ки барои омўхтани олами 

атроф, худи инсон ва муносибати инсон бо олам, равона гардида, њамчун равандест, ки 
инсон иттилоотро дар бораи худ ва олам аввал ба даст меорад, сипас коркард мекунад ва 
нињоят истифода менамояд. Инчунин, маърифат протсеси бањамтасиррасонии субъект 
(инсони алоњида ё гурўњ) ва объект (олам дар маљмўъ) мебошад, ки боиси пайдо шудани 
дониши нав мегардад. Маърифати интуитивї да контексти осори фалсафї чандон 
масъалаи љадид њам нест, чунки дар Њинди Ќадим ва Юнони Бостон аллакай назариётњо 
оиди он мављуд буданд, танњо баъзе фањмишњои ѓалат дар замони мо пайдо гаштаанд, ки 
боиси мубњам кардани мавзуи мазкур барои мутолиакунандагон гардидааст. 
Равоншиносон ин шакли дарёфти донишро нињоят примитивї кунонида, дар адабиётњо 
роњњои дастёб гаштан ва истифодаи он бо маќсадњои гуногун (масалан дар бозињои 
лоторея, бизнес ва г.), њатто китобњои алоњида бо унвонњои «Интуиция в сфере бизнеса» 
руи чоп омадаанд, ки албатта то љое аз њаќиќат дуранд. Маърифати интуитивї яке аз 
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мавзўњои нињоят мубрами њам фалсафа, њам равоншиносї ва њам таълимотњои 
эзотерикист. Гарчанде тўли зиёда аз ду њазор сол ин мавзўъ бевосита ё бавосита аз љониби 
донишмандон мавриди баррасї ќарор мегирад, то кунун љаззобият ва ањамиятнокиашро 
аз даст надодааст. Њалли масъалањои бањсбарангез атрофи мавзўи мазкур ќадами устуворе 
дар пешрафту ташаккулёбии илм ва умуман љањонбинии инсоният хоњад буд. Аз мутолиаи 
адабиётњои соњаи таърихи фалсафа маълум шуд, ки масъала њанўз дар осори тамаддуни 
ориёињои ќадим, «Ведањо», мавриди тањлил ќарор гирифтааст ва минбаъд дар марњилањои 
гуногуни таърихї бо тобишњои мухталифа аз љониби орифон, файласуфон ва олимон бо 
дарназардошти љањонбинии эшон баррасї шудааст. Новобаста аз он, ки тўли зиёда аз ду 
њазор сол ин масъала бевосита ё бавосита аз љониби орифон, мутасаввифон, файласуфон, 
олимон тањлилу баррасї мегардад, аммо хељ мутафаккире нуќтаи нињоии ин бањсњои 
доманадорро нагузоштааст. Албатта, њануз њам оиди њалли нињоии ин мавзўъ сухане 
гуфтан душвор аст, аммо аз тамоми назарияњои марбут ба ин мавзуъ назарияи Ошо 
Бхагаван Шри Раджниш орифи шинохтаи ќарни ХХ хело мутафовит аст. Номбурда 
мавзуъро аз дидгоњи ирфонї-фалсафї тањлил кардааст. Дигар корњои илмї-фалсафие низ 
мављуданд, ки дар ин самт анљом дода шудаанд, ба монанди: Асмус В.Ф. «Проблема 
интуиции в философии и математике (1965 г.)»; Бунге М. «Интуиция и наука (М. 1967 г.)»; 
Лосский Н.О. «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция (1938 г.)» ва 
дигарон. Мутаассифона, лоињаи илмї-тањќиќотие дастрас карда натавонистем, ки бо 
забони давлатї иншо шуда бошад ва махсус ба мавзўи мазкур бахшида шуда бошад. Дар 
адабиёти муњаќиќони ватанї танњо ишорањои кўтоњ мављуданд, ки аз муњтавои онњо ба 
натиљаи муайяне расидан хело душвор аст. Баррасии мавзуи мазкур аз чанд љихат зарурї 
аст:  

а) мутаассифона чи тавре ќайд кардем, то њанўз сари ин мавзуъ ба забони давлатї 
рисолаи фарогир ё аќалан мухтасаре навишта нашудааст, танњо ишорахои кучак 
мављуданд, ки аз муњтавои онњо сари хулосае омадан хело душвор аст. Аз ин рў, 
пешнињоди маълумоти мухтасари тањлилї-таърихї оиди мавзуи мазкур бо забони давлатї 
зарурист, то ин ки мутоликунанда аввал аз таърихи тањлили мавзўъ то андозае иттилоот 
пайдо намояд;  

б) сонї, ин интегратсияи (муттањидсозии) назарияњои ирфонї-фалсафї-илмї дар 
самти мавзўи мазкур ва дар ин асно расидан ба як хулосаи умумї, устувор ва аз њама 
муњим асосноккардашуда мебошад, то ки ин натиља љойи бањсњои доманадору баъзан 
берун аз манфиати илмї - методологиро гирад.  

Аз тањлилњо маълум гардид, ки дар Шарќи Ќадим махсусан Њинд дарёфти дониши 
интитивї бо таљрибаи ирфонї (мистическая практика) сахт тавъам аст ва он воситаест 
барои маърифати дурусти Њаќиќати Мутлаќ, асрори аслии кулли коинот, инсон ё умуман 
њастї дар маљмўъ. Дар осори мутафаккирони Юнони Антиќа, ки онро бузургтарин 
маѓзњои башарият ба монанди Пифагор, Протагор, Гераклит, Эпикур, Суќрот, Афлотун, 
Арасту, Демокрит, Флутин ва дигарон муаррифї мекунанд ва таълимоти онњо кулли 
соњањои њаёт, аз материализми соддалавњона сар карда то бузургтарин консепсияњои 
метафизикиро фаро гирифтаанд. Ногузир, ки мавзўи дарёфти дониши интуитивиро низ 
сарфи назар накардаанд ва мањз дар Юнони Бостон аввалин бор Афлотун, инчунин 
шогирдаш Арасту кўшиш намуданд, ки дарёфти дониши интуитивиро на њамчун падидаи 
ѓайризењнї ё рўњонї ба монанди таълимотњои Шарќи Ќадим, балки онро њамчун нуќтаи 
кулминатсионии инкишофи зењнї маънидод намоянд, ки минбаъд дар таълимотњои 
донишмандони аврупої (Декарт, Спиноза, Лебнитс, Кант ва диг.) бо истилоњи интуитсияи 
зењнї (интеллектуалная интуиция) дучор мешаванд. Мутафаккирони замони Нав 
маърифати аќлї ва интуитивиро муќобили њам ќарор намедињанд, балки талош доранд то 
њамбастагии наздики онњоро нишон дињанд, монанди Декарт асосгузори равияи 
«ратсионализми картезианї», ки интуитсияро дараљаи олии маърифати аќлї-декдуктивї 
мењисобид. Баръакс, дар садаи бистум «интуитивизм» ба њайси як равияи муќобили 
ратсионализм баромад мекард ва ба танќиди аќли инсон, методологияи маърифати аќлї, 
имкониятњои илм ва дастгоњи мантиќї машѓул гардид. Проблемаи интуинтсия дар асри 17 
дар њамбастагии зич бо улуми даќиќ, махсусан илми риёзї баррасї мегардид, зеро аввал: 
таваљљуњи шорењони ин давраро беш аз њама асосњои аксиоматикии ин илм ба худ љалб 
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мекард ва сонї: машњуртарин шорењони масъалаи мазкур дар ин давра, Декарт, Локк, 
Спиноза, Лейбнитс мутахассисони забардасти њамин соња (математика), буданд. 
Мувофиќи назарияи пешнињоднамудаи ин мутафаккирон, миќдори нињоят зиёди 
натиљањои аниќи математикї хусусияти бавостаро доро мебошанд, яъне онњо ба василаи 
фактњо ва таљриба ба даст омадаанд. Ин тарзи натиљагирї теоремавист, аммо агар мо 
самти тафаккурро назорат намоем, дар ин њолат он аз натиљаи теоремаи охирин ба ќаблї 
ва аз он ба теоремаи пешинаи дигар ва њамин тариќ наметавонад шумораи теоремањо 
беохир бошад. Аз ин рў, ба хулосае омадан мумкин аст, ки сароѓози њамаи теоремањо бояд 
аксиома бошад, яъне тасдиќоте, ки бидуни исботи амалї-таљрибавї дурустиаш ќабул карда 
мешавад, пас хулосаи нисбї баровардан мумкин аст, ки риёзиёт асоси бевосита ё 
аксиоматикї дорад. Ин асоси бевосита боиси ба вуљуд омадани назария оиди донишњои 
интуитивї гардид. Шарње, ки Декарт оиди дониши интуитивї дод на фаќат аз фањмиши 
ирфонии шарќї фарќ мекард, балки бо он амудан муќобил буд. Декарт дониши 
интуитивиро зинаи олии дониши аќлї (ратсионалистї, медонист, илова бар ин онро бо 
дедуксия сахт алоќаманд мекард яъне худи раванди дониши аќлї (дедуксия) њамчун 
зинањоеро мемонад, ки нињояти он, дараљаи олии он интуитсия аст ва дар ин зина 
њаќиќати ашё ё њодиса бевосита маърифат мешавад. Маърифати интуитивї, ба андешаи 
Декарт, моњияти ашёву њодисаро чунон равшан инъикос менамояд, ки њељ шубњае дар 
мавриди он боќї нахоњад монд. Назарияи Декарт оиди дониши интуитивї, бо фањмиши 
ирфонии шарќї аз он љихат зид аст, ки аввал:  

-Декарт интуитсияро шакли мустаќили маърифат надониста, балки онро давоми 
дедуксия мењисобад. Њоло он ки дар фањмиши ирфонї он њамчун шакли мустаќили 
маърифат аст ва болотару боэътимодтар аз аќл; 

- дуввум, дар аќидаи худи Декарт зиддияти нозуке эњсос мешавад. Яъне, Декарт 
шубњаро дар мавриди аввал роњи асосии пешрафти илм мењисобад, дар баробари ин 
пайвастагии зичи онро бо аќл (интеллект) таъкид менамояд «шубња сояи аќл. Декарт». 
Зиддият ин љо дар он эњсос мешавад, ки агар шубња њамеша бо аќл дар пайвастагии зич 
бошад ва дониши интуитивї низ зинаи олии дониши аќлї бошад, пас чи гуна наметавон 
ба натиљаи он шубња кард?  

Готфрид Лейбнитс њамчун намояндаи плюрализми идеалистї бар хилофи аќидаи 
Декарт доир ба масъалаи донишии интуитивї, худкифоятї ва шафофияти натиљаи 
дониши интуитивиро ќабул надорад ва онњоро аломатњои асосии ин шакли маърифат 
намењисобад. Дар мавриди дониши интуитивї мо маљмуан дар бораи аломатњо ва 
хусусияњои объект маълумот пайдо мекунем, мегуяд Лейбнитс. Аммо Лейбнитс низ 
љонибдори назарияи интуитсияи аќлист (интеллектуальная интуиция), чунончи худи ў 
мегўяд: «Интуиитсияи аќлї ба монанди монадаи (љони) тамоми далелњои аќлист, ки дар 
шуури субъект љой доранд ва он шакли олии маърифат буда, барои мо имкон медињад, то 
њаќиќати барои хирад дастрасбударо дарк намоем». Ба андешаи Лейбнитс аломат ё 
хусусияти асосии њаќиќат ин принсипи мувофиќат аст ва мувофиќати комил яъне 
мувофиќати тасаввурот ё дониши субъект ба худи объектро мутафаккир хоси дарачаи 
интуитивии маърифат мехисобад. Тасаввуроти субъекти маърифаткунанда бояд комилан 
бо объекти маърифатшуда мувофиќ ояд. Яъне агар дар шакли хулосавї баён намоем, ба 
андешаи Лейбнитс: маърифати интуитивї, ин маљмуан фарогирии тамоми хусусиятњо, 
аломатњо ва пањлуњои объекти дилхоњ аз љониби субъекти маърифаткунанда, бар замми ин 
мувофиќати комили тасаввуроту дониши мо бо худи объект мебошад. Аз оѓози замони Нав 
то давраи Иманнуил Кант омузиши ќонунњои тафаккури инсон њамчун предмети асосї ва 
афзалиятноки тањќиќотњои фалсафї ба њисоб мерафт, зеро мутафаккирони ба монанди 
Декарт, Локк, Лейбнитс ва диг. чунин мењисобиданд, ки агар мо ќонуниятњои фаъолияти 
тафаккури инсонро дуруст дарк накунем пас наметавонем ќонунњои табиат, таърих, дин ва 
ба монанди инњоро низ дуруст дарк карда бошем. Файласуфони замони Нав нерумандї ва 
беинтињоии имкониятњои аќли инсонро беш аз пеш таъкид мекарданд ва чунин андеша 
доштанд, ки дигар ќонуниятњо мањз аз ќонуниятњои аќл ё хирад сарчашма мегиранд. Яъне, 
инсон бо такя бар аќли худ метавонад асосњои дин ё умуман эътиќодот, озодї, принсипњои 
некию бадї, ќонуниятњои таърих ва ѓайраро дуруст дарк намояд. Ин андешаи мустањкаме 
буд дар нињоди ратсионалистони замони Нав, яъне ба дараљаи беинтињої расонидани 
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неъруи аќли инсон ва дар ин партав албатта, ки худи инсонро низ њамчунин. Аммо ин 
фањмиш, ки тоза доирањои илмиро бо як суръати баланд саргарм мекард, баъди начандон 
фурсати дарозе ба зарбаи амиќу дардноке аз тарафи донишманди бузурги љањонї, 
асосгузори фалсафаи классикии немис, Иманнуил Кант гирифтор гардид. Проблемаи 
мењварии фалсафаи Кант маърифат, ё аниќтараш ќобилятњои маърифатии инсон ба 
шумор меравад. Бо пешнињоди аќида оиди «сарњади хиради инсонї», у дар фањмиши 
ќаблии ин масъала як гардиши бузург, ё як инќилоб ворид намуд, гарчанде аќидаи 
Иманнуил Кант оиди нокифоягии тавоної ва неъруи хиради инсон дар њаллаи як зумра 
проблемањо сухани љадид дар фалсафа набуд, зеро он њатто дар ќадимтарин консепсияњои 
динї-фалсафии Ведої (нимаи њазораи дуюми пеш аз милод) мушоњида мешавад, аммо 
аќидаи Кант дар замони худаш, дар шароите, ки фалсафаи ратсионалистї њукфармо буд 
ва аќл њамчун ќулла (пик) ё меъёри њама гуна донишу фањмиш њисобида мешуд, воќеан 
инќилобї буд. Дар масъалаи маърифати бевосита ё худ маърифати интуитивї Кант аз 
ќолаби фалсафаи ратсионалистї то андозае дур меравад. Ба андешаи ў аќл ва умуман 
хиради инсон дар маљмуъ ќобилияти дарки бевоситаро надоранд, аммо ин андеша маънои 
онро надорад, ки Кант шакли интуитивии маърифатро инкор мекард. Кант маърифати 
интуитивиро дар шакли њиссї ќоил буд ва зиддияти ў низ бо чењрањои бузурги 
ратсионализми Ѓарб, ба монанди Декарт, Спиноза, Лебнитс ва дигарон мањз дар њамин 
буд, ки интуитсияи зењниро инкор ва ба љойи он интуитсияи њиссиро (чувсвтвенная 
интуиция) ќабул дошт ва наќши онро дар риёзиёт исбот намуд. 

 
АДАБИЁТ 

1. А.Н. Чанышев. Философия древнего мира. Москва -«Высшая школа», 2003 г. 

2. Баҳоуддини Валад. Маориф. -Теҳрон (қисми 2).  

3. Девид Майерс. Интуиция. (электронная версия: pdf). 

4. Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. Москва. 1997 г.  

5. Мавлоно Чалолиддини Муҳаммад Мавлавии Румӣ. Девони Шамси Табрезӣ. -Кобул, 1363ҳ. 

6. Ошо Раджниш. Интуиция. (Перевод с англ.), Изд. «ВЕСЬ». 2002 г. 

7. С.Радхакришнан. Индийская философия, т-1. Перевод с английского. –М., 1956 г.  

8. Суҳравардӣ Шањобуддин Яҳё. Маҷмўи мусаннифоти дуюми Шайхи Ишроқ. -Теҳрон, 1396ҳ.  
9. Степянц М.Т. Восточные философии. –М: Культура. 2011 г.  

 

ИНТУИТСИЯ ҲАМЧУН ШАКЛИ МАХСУСИ МАЪРИФАТ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ ИЛМЇ-
ФАЛСАФЇ ВА НАЗАРИЁТИ ИРФОНЇ 

Дар мақола сухан оиди яке аз проблемаҳои мубрами гносеологӣ, яъне маърифати интуитивӣ бо 
дарназардошти ақоиди фалсафӣ-илмӣ ва назариёти ирфонӣ меравад. Бояд тазаккур дод, ки масъалаи 
маърифати интуитивӣ дар таърихи фалсафа яке аз мубрамтарин мавзуҳо ба шумор рафта аз даврони қадим 

диққати донишмандони минтақаҳои гуногунро ба худ ҷалб намудааст. Шартан метавон гуфт, ки 
мутафаккирони қутби шарқӣ ин масъаларо дар ҳамбастагии зич бо ирфон ва таҷрибаи ботинӣ мавриди 
баррасӣ қарор додаанд, аммо донишмандони ғарбӣ бошанд саъю талоши зиёде ба харҷ додаанд то паҳлуҳои 

ақлӣ-эмпирикии ин шакли маърифатро пайдо намоянд. Масъалаи маърифати интуитивиро бузургтарин 
донишмандоне чун Афлотун, Гераклит, Сукрот, Лаотсзӣ, Ибни Арабӣ, Суҳравардӣ, Мавлоно, Ҳаким Саноӣ, 
Гегел, Шопенгауэр, Нитсше, Кант, Бхагаван Раджнеш ва дигарон ба таври густарда мавриди баррасӣ қарор 

додаанд, ки андешаи онҳо дорои арзиши баланди илмӣ-фалсафӣ мебошад. Дар шароити кунунӣ низ 
масъалаи маърифати интуитивӣ актуалӣ боқӣ мемонад, зеро маҳз ҳамин давра беш аз ҳама суоли он ки “оё 
ақл ниҳоят ва нуқтаи кулминатсионии хиради инсон аст?” –ро пешоруи мо қарор медиҳад.  

Калидвожаҳо: маърифат, маърифатшиносӣ, хирад, ҳадс, зеҳн, ҳуш, инстинкт, ориф. 

 

ИНТУИЦИЯ КАК ОСОБЫЙ ВИД ПОЗНАНИЯ В НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЙ ИСТОРИИ И 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ 

В данной статье предусмотрено одна из наиболее актуальных проблем гносеологии, то есть интуитивный 

вид познания с учетом научно-философской мысли и эзотерических воззрений. Надо отметить, что тема интуиции 

является весьма популярной в научно-философских кругах и с древнейших времён до нынешнего времени 

привлекло к себе внимания многочисленных философов и учёных различных континентов. Условно можно 

сказать, что в восточной культуре данная тема смешается с эзотерическими воззрениями, а западные мыслители 

веками старались найти научно-рациональное объяснении этому столь таинственному виду познания. Тему 

интуиции затрагивали такие великие мыслители как Платон, Гераклит, Сократ, Лао-Цзы, Ибн Араби, Сухраварди, 

Джалолуддин Балхи, Санои, Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Кант, Бхагаван Раджнеш и другие. В современном мире 

тема интуиции становиться всё более и более актуальной, потому что именно нынешние обстоятельства 

неоднократно ставить перед нами вопрос: «является ли интеллект пределом человеческого разума?». 
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Ключевые слова: познание, гносеология, интуиция, интеллект, рассудок, инстинкт, разум, просветленный, 

мудрый. 

 

INTUITION AS A SPECIAL KIND OF KNOWLEDGE IN SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL HISTORY 

AND ESOTERIC VIEWS 

This article provides one of the most pressing problems of epistemology, that is, an intuitive type of cognition, 

taking into account scientific and philosophical thought and esoteric views. It should be noted that the topic of intuition is 

very popular in scientific and philosophical circles and from ancient times to the present time has attracted the attention of 

numerous philosophers and scientists from different continents. Conventionally, we can say that in Eastern culture this 

topic is mixed with esoteric views, and Western thinkers for centuries have tried to find a scientific and rational explanation 

for this so mysterious type of knowledge. The topic of intuition was touched upon by such great thinkers as Platon, 

Heraclitus, Socrates, Lao Tzu, Ibn Arabi, Suhrawardi, Jaloluddin Balkhi, Sanoi, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, 

Bhagavan Rajnesh and others. In the modern world, the topic of intuition is becoming more and more relevant, because it is 

the current circumstances that repeatedly raise the question before us: "Is intelligence the limit of the human mind?" 

Keywords: cognition, epistemology, intuition, intelligence, reason, instinct, mind, enlightened, wise. 
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Кибертерроризм ин дахолати ғайриқонунӣ ба фаъолияти дохилии технологияҳои 
иттилоотӣ, қасдан нест кардани барномаҳо ё маълумот дар компютер, расонидани зарар, 
халалдор кардани фаъолияти бахшҳои муҳими мақомоти давлатӣ, ҳаёти инсонро дар 
хатар, расонидани зарари моддӣ ё тарсонидани мардум, муноқишаҳои ҳарбӣ мебошад 
кӯшиши нест кардан аст. Сабаби дигари афзоиши сареъи кибертерроризм дар он аст, ки 

он нисбат ба амали террористие, ки бо ёрии аслиҳа ба амал оварда мешавад, арзонтар аст, 
ҳеҷ гуна амалиёти ҷангӣ, таркиш ва хунрезӣ нахоҳад шуд. Амалҳои хушунатомез бо 
истифода аз Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегиранд. Интернет суръат, 
сарфакорӣ ва ошкорбаёнии худро дорад, назорати заиф ё тамоман надоштан, ҳузури 
корбарон дар саросари ҷаҳон, паҳншавии босуръат ва арзон, қобилияти ташкили 
гурӯҳҳои ҳамфикр, номуайянии алоқа, нотавонии муайяни манбаи аслӣ, иншооти 
стратегӣ, созмонҳои низомӣ имкони дастрасии ғайриқонунӣ ба компютерҳо, қобилияти 
корбарии шабака созмонҳои террористиро ба худ ҷалб мекунад. Имрӯз терроризм дигар 
дар қаламрави як давлати мушаххас маҳдуд намешавад, ки дар он террористон пинҳон 
мешаванд ё қароргоҳи худро доранд. Онҳо аллакай ба ҷаҳони интернетӣ гузаштанд. 
Ташкилотҳои террористӣ технологияҳои навтарин ва интернетро азхуд карда истодаанд, 
то сафҳои худро васеъ ва ба ҳадафҳои худ расанд. Бо ин роҳ, илова бар пешниҳоди 
маълумот дар бораи фаъолиятҳои террористӣ, ҳадафҳо ва вазифаҳо, паҳн кардани ғояҳо 

ва мафкураи онҳо ба мардум, огоҳӣ ва аз ҷиҳати равонӣ ба корбарони Интернет, ба 
воҳима афтодани мардум, ҷамъоварии маблағ барои дастгирии фаъолияти террористӣ, 
заҳролудшавӣ, маводи тарканда ва иттилоот дар бораи дастгоҳҳо ва технологияи 
истеҳсоли онҳо, ҷалби аъзои нав ба сафи ташкилоти террористӣ. Чунин амалҳоро вақте 
дида мешавад, ки аз ҷониби ташкилоти террористии ДИИШ моҳирона истифода карда 
шавад. Кибертерроризм ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ дар шакли хеле мураккаб зоҳир 
мегардад ва бо доштани хусусиятҳои фарқкунандаи худ аз дигар навъҳои терроризм 
тафовути куллиро соҳиб гардидааст. Дар бештари адабиётҳои илмию назариявӣ дар 
хусуси навъҳо ва шаклҳои зоҳиршавии он ҳамчун падида баҳсҳои гуногуне мваҷуд 
ҳастанд. Аммо олимон дар бештари мавридҳо дар хусуси мавзуъи ба навъҳо ҷудо кардани 
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кибертерроризм ба як фикри том мерасанд. Дар бештари адабиётҳои илмӣ 
кибертерроризмро ба чанд навъ ҷудо намудаанд:  

Терроризми иттилотӣ-психологӣ. Терроризми иттилоотӣ-психологӣ яке аз навъҳои 
асосии кибертерроризм ба шумор меравад. Ҷанбаи психологӣ дар ҳама давру замон 
терроризмро пайгир буд. Онро дар мадди аввал ба ҳайси воситаи таъсиррасонӣ ба шуури 
инсонҳо истифода мебаранд. Ба воситаи он одамонро ба тарсу ҳарос ва таҳлука оварда 
мерасонанд. Аз ин рӯ, олимон сатҳи таъсиррасонии психологиро дар нисбати дигар 
воситаҳои таъсиррасонии террористӣ баланд арзёбӣ намуда, онро дар навбати аввал 
мегузоранд. Бисёре аз донишмандони соҳаи сиёсат ташкилотҳоеро, ки хосияти динӣ, 
экстремистию террористӣ доранд ба ҳайси гуруҳҳои асосии терроризми иттилоотӣ-
психологӣ шомил намудаанд [5,с.185]. Дар ҳоли ҳозир терроризми иттилоотӣ-психологӣ, 
ки амалу фаъолияти гуруҳҳои террористию ҷиноятиро инъикос дорад, дар ду шакл зоҳир 
мегардад. 

1. Бавосита. Дар ин навъ кибертеррористон ба воситаи ВАО бо паҳн намудани 
ҳар гуна наворҳо, видеороликҳо, паҳн намудани маълумотҳо дар бораи аъзоёни гуруҳҳои 
террористӣ ба шуури одамон таъсири манфӣ расонида, онҳоро ба тарсу ҳароси доимӣ 
гирифтор мекунанд. 

2. Бевосита. Гуруҳҳо ва созмонҳои террористӣ бевосита худашон веб-сомонаҳо, 
ВАО, радио ва шабакаҳои телевизиониро таъсис медиҳанд. Бо ин усул онҳо маҷмуи 
маводҳои ташвиқотию тарғиботии худро ба монанди паҳн намудани ҳар гуна ахборотҳои 
бардурӯғ, ки хусусияти зиддидавлатиро соҳиб гаштаанд, ҳақ баровардани амал ва 
кирдорҳои содирнамудаи террористии хеш, таҳти таъсири идеологии худ қарор додани 
мақомотҳои қудратию ҷамъиятиро пеш мебаранд [4,с.65]. Ногуфта намонад, ки ҳама гуна 
аъмолҳои ғайриинсонгаронаашонро дар тамоми сайтҳои интернетӣ нашр мекунанд.  

Ба андешаи муҳаққиқон яке аз ҷанбаҳои дигари фаъолияти ВАО, ки барои 
истифодабарии террористон хеле қуллай ба шумор меравад, ин намоиш додани ҳар гуна 
наворҳои хусусияти террористӣ дошта ба шумор меравад. Нашр гардидани ҳар ҳолати 
террористӣ дар ВАО ва Шабакаи умумиҷаҳонии Интернет боиси пайдо гардидани 
аудиторияи зиёди тамошобинон дар сатҳи ҷаҳонро пайдо менамояд. Бе шакку шубҳа 

ВАО-и замони муосир барои маъруфтару машҳуртар гаштани терроризм хизмат 
намекунад. Аммо дар баъзе кишварҳо чунин шабакаҳое мавҷуданд, ки аз терроризм 
дастгирӣ мекунанд. Барои мисол яке аз сайтҳо созмони террорситии “Ҳизбуллоҳ” гуруҳи 
зиёди журналистонро барои ҳамкории бардавом даъват менамуданд [8]. 24-уми декбри 
соли 1994 дар Алҷазоир дар замоне, ки террорситон як ҳавопаймои мусофиркашониро 
мусодира намуда зиёда аз 200 касро ба гаравгон гирифта буданд, њукуматдорон дар он 
замон дар раванди гуфтушунид бо террористон бар ивази озод намудани гаравгонон 
пешниҳод баромад кардани террористон дар ин ё он васоити ахбориро намуда буданд. 
Террористон бошанд ба ин пешниҳод розӣ шуда, намояндагони шабакаи телевизионии 
СNN-ро ба ҳавопаймо даъват карда буданд [11]. Яке аз бузургтарин шабакаҳои 
террористӣ “Ҳизбуллоҳ” ба ҳисоб меравад. Аъзоёни ин созмон ҳатто дар интихоботи 
парламентии Лубнон иштирок намуда буданд. Мувофиқи ахборотҳои ВАО ин созмон 
дорои беморхонаҳо, мактабҳо ва боғчаҳои кӯдаконае мебошад, ки сатҳи хизматрасонӣ дар 

онҳо нисбати муассисаҳои давлатӣ чанд маротиба арзонтар мебошад. Инчунин, созмон 
шабакаи телевизионии “Ал-Манор” ва радиостансияи “Ал-Нур”-ро назорат намуда, 
дорои нашриётҳо ва веб-сайтҳои интернетии худ мебошад [7]. 

Терроризми информатсионӣ-технологӣ. Ин навъи терроризм аз ҳама хавфноктарин 
навъҳои он ба шумор меравад. Онро дар бештари мавридҳо ба таври дигар, яъне 
кибертерроризм низ ном мебаранд. Ҳатто аз соли 1930 сар карда, дар бораи ҳолати 
муқовимат ва хатару таҳдидкунии онро пешгӯӣ намуда буданд. Ҳамон сол дар Брюссел 3-
юмин конфронси байналмиллалӣ бахшида ба мавзуъи ба тартиб даровардани низоми 
қонунгузорӣ дар робита ба масъалаи терроризми иттилотӣ-технологӣ баргузор гардид, ки 
объектҳои таҳдиди ин навъи терроризмро муайян намуданд. Дар он конфронс сатҳи 
таъсиррасонии кибертерроризмро соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба монанди истироҳати бе 
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муҳлат, фаъолияти бомароми саҳаи нақлиёт, воситаҳои муоширатӣ, фаъолияти мунтазами 
роҳҳои оҳан, телеграф, телефон, почта, дағалона вайрон намудани муҳаррикҳои 
гидровалӣ, чароғонкунӣ ва таъмин намудан бо қувваи барқ, воситаҳои гармидиҳӣ ва дигар 

масъалаҳои муҳим муайян карда шуданд [9]. Дар вақти мусодира намудани яке аз 
компютерони шабакаи террористии “Ал-Қоида” муайян гардид, ки компютери мазкур дар 
худ маълумотҳо дар бораи структура ва нақшаҳои асосии дамбаҳо, ки аз ҷониби 
муҳандисон ба тариқи Интернет ба онҳо ирсол карда шудааст, дарёфт гардида буд. 
Усулҳои корбурди кибертерроризм дар он замоне равшантар мегарданд, ки инсоният 
моҳияти аслии кибертерроризмро дарк карда тавонад. Чанд роҳи идора намудан ва рафъ 
кардани ин ё он таҳдиди электронӣ мавҷуданд: 

1. Доштани иҷозатнома, раванди ташкил намудани интерфейси умумӣ, ки 
дорои сатҳи баланди муҳофизатӣ бошад. Дар баробари ин бояд дар сатҳи баланд 
иҷозатнома барои доштани ҳар гуна иттилоотҳои муҳим лозим аст; 

2. Идора намудани ҳама гуна маълумотҳои чӣ роҳбарият ва чӣ дигар аъзоён; 
3. Анализ намудани ҳама гуна сарчашмаҳо, ки ин боиси афзун гардидани 

донишҳои илмию иттилоотӣ гардида, мавқеъи мустаҳкамро ба вуҷуд меорад;  
Аз ин рӯ, кибертеррористон дар бештари мавридҳо кӯшиш мекунанд, ки 

инфрасохторҳо ва барномаҳоеро мавриди ҳамла қарор диҳанд, ки системаи амниятии 
онҳо заифтар бошад. Дар соли 1998 кибертеррористон ширкати ҳиндиеро бо номи 
“Bhabha Atomic Research Center” мавриди ҳамла қарор дода, тамоми маълумотҳои 
электронии ширкатро тасарруф намуданд. Се террористе, ки шахсияташон то ҳоло 
номаълум боқӣ мемонад, ба воситаи мусоҳибаи интернетиашон изҳор намуданд, ки онҳо 
норизогии хешро ба ҳодисаи содиршудаи таркиши ядроӣ изҳор намудаанд. 9-уми июли 
соли 1997 роҳбари гуруҳи хакерони Чин изҳор дошт, ки ба таври муввақатӣ спутники 
чиниро маҳкам намудаанд. Ӯ қайд намуд, ки хакерон созмони нави умумиҷаҳониро таъсис 
додаанд, ки алайҳи сармоягузорӣ намудани амрикоиҳо ба Чинро маҳкум намуда таҳти 
танқиди шадид қарор доданд. Соли 1998 дар арафаи интихоботи парламентӣ дар Шветсия 
веб-сайти ҳизби сиёсии либералии Шветсия мавриди ҳамлаҳои киберӣ қарор гирифта буд. 
Дар сомонаи мазкур ҳизб ҳар гуна наворҳои порнографӣ паҳн гардида буданд. Худи 
ҳамон сол кибертеррористон ба сомонаи расмии ҳукумати Мексика ҳамла намуда 
норозигии худашонро дар зиёд гардидани ҳолатҳои коррупсионӣ дар ин кишвар баён 
намуданд [10]. Моҳи августи соли 2012 бузургтарин ширкати нафту газ истеҳсолкунандаи 
дунё Saudi Aramco мавриди ҳамлаҳои киберӣ қарор гирифт. Дар натиҷаи ин ҳуҷум зиёда 
аз 30 000 компютер аз кор монданд ва хисороти бузурги молиявиро ба ширкат 
расониданд.  

Гуруҳҳои Хакерӣ. Ин намуди кибертеррористон аз ҷумлаи пешрафтатарин гуруҳҳое 
мебошанд, ки қариб ки тамоми вақти худро бо компютер сарф намуда, кӯшиш мекунанд, 
ки ин ё он норасогии системаҳоро дарёфт намоянд. Бисёре аз хакерон ба монанди Whitehat 
дар бештари мавридҳо нозукиҳо ва ҷойҳои нуқсдоштаро кофта, баъдан бо 
истеҳсолкунандагони он робита пайдо намуда, кӯшиш мекунанд, ки мушкилии 
ҷойдоштаро ҳал намоянд. Гуруҳи дигари хакерҳо бо номи Blackhat Hackers мебошанд, ки 
ба таври ғайриқонунӣ ба системаҳои компютерии дигар ворид шуда, бо мақсади 
расонидани зарар ба система ва манбаи маълумотҳо, дуздӣ кардани маълумотҳо ё тағйир 
додани онҳо дар система амали онҳо ба шумор меравад. Барои мисол метавон 
нишондодҳоеро пешниҳод кард, ки дар муддати солҳои охир аз ҷониби хакерон анҷом 
дода шудааст. Соли 2014 хакерон бузургтарин бонки Амрико “JPMorgan Chase”-ро 
мавриди ҳамла қарор дода, зиёда аз 7 миллион ҳисоботҳои бонкӣ ва 76 миллион 
ҳисоботҳои бонкии шахсиро тасарруф намудаанд. Бо рахна кардани системаи амниятии 
бонкҳо зиёда аз 90 компютер аз кор монда буд. Дар баробари ин дар соли 2014 
маълумотҳои шахсии зиёда аз 145 миллион одам аз eBay (майдони байналмиллалии 
тиҷорат) дуздида шуд. Дар соли 2017 бошад барномаи таъминкунандаи зараррасони 
WannaCry дар тамоми дунё паҳн гардид, ки зиёда аз 76 давлати ҷаҳонро фаро гирифт [1]. 



80 
 

Дар бештари мавридҳо онҳо кӯшиш мекунанд, ки аз ҳисоби ин амалҳои худ даромади 
пулии калон ба даст оранд.  

Хактевистон. Ин раванди фаъолияти якҷояи хакерон ва муттахассисони соҳаи 

технология ба шумор меравад. Раванди фаъолияти онҳо бештар хосияти сиёсӣ касб 
намудааст. Онҳо оддатан кӯшиш менамоянд, ки рақибони худро аз ҳар ҷиҳата таҳдид 
намуда, сомонаҳо ва веб-сайтҳои онҳоро маҳкам намуда, усули ғайрииттилоотикунониро 
истифода баранд. Дар танҳоӣ ин амал бевосита ба масъалаи кибертерроризм рабт дошта, 
паёмадҳои ногувор ба монанди дуздию ғоратгариро дар пай дорад. Ин навъ гуруҳҳо 
метавонанд ба ҳайси захираҳои эҳтиётии созмонҳо ва шабакаҳои террористӣ бошанд. 

Анонимус. Ин шабакаи муосирии ҷаҳониест, ки аз гуруҳи калони активистон ва 
хактивистон ташкил ёфтааст. Ин гуруҳ як қатор чорабиниҳои эътирозиро ба муқобили 
ширкатҳои бузурги технологӣ, марказҳои бузурги истеҳсолотӣ, студияҳои киносозӣ ва 
дигар ширкатҳо равона карда буд. Бисёре аз коршиносон “Анонимус”-ро ҳамчун 
муборизони озодии Интернет ё ҳамчун “Робин Гуди рақамӣ” арзёбӣ мекунанд. Аммо 
бархе аз корбарон онҳоро “кибер-партизанҳои анархистӣ”, “оммаи киберӣ” ё 
“кибертеррористон” ном мебаранд. Дар соли 2012 журнали амрикоии Time “Анонимус”-

ро ба рӯйхати 100 шахсиятҳои таъсиррасони ҷаҳонӣ шомил намуд [3]. Дар бархе аз 
мавридҳои дигар ин навъ кибертеррористон дар раванди муборизаҳо алайҳи 
муҳосиракуниҳои иттилоотӣ, бомбаҳои электронӣ, веб-сайтҳо ва вирусҳо низ фаъолона 
ширкат менамоянд. Албатта, ки онҳо бо доштани ин ё он ҳадафи сиёсӣ ва ба хотир 
расидан ба он чунин амалҳоро анҷом медиҳанд. 

Ҷинояткорони компютерӣ. Ҷинояткорон дарк карданд, ки бо истифода аз системаҳои 
компютерӣ онҳо метавонанд маблағи калонро ба даст оранд. Дуздӣ кардан ба тариқи 
компютер яке аз чунин навъҳои мавҷуда ба шумор меравад. Соли 2006 ҷинояткорон 
коорпаратсия Майкла Блумбергро мавриди ҳамлаҳои киберӣ қарор дода аз ӯ маблағи 200 
000$ ба хотири паҳн накардани тамоми маълумотҳои шахсиаш талаб намуданд. Ё ин ки 
рахна намудани системаи иттилоотии компютерҳои мақомотҳои давлатӣ бо мақсади ба 
даст овардани маблағи муфд. Мувофиқи оморҳои мавҷудаи Сбербонк ҳамасола Россия 
дар намтиҷаи содир гардидани ҳамлаҳои кибертеррористон бо миқдори зиёда аз 600 млрд. 
рубл хисороти моддӣ мебинад [6].Таҳдидҳо ба бозори молиявӣ асосан аз ҷониби гуруҳи 
калони ҷинояткорон, ки бевосита ин амалашонро бо истифода аз компютер истифода 
мебаранд, анҷом дода мешаванд. Онҳо метавонанд бо истифода аз техника ва технологияи 
замони муосир аз дилхоҳ макони рӯйи замин ҳамлаҳои киберӣ анҷом диҳанд. 

Ҷинояткорони кироя. Ин навъи кибертеррористон метавонанд ҳам аз ҷониби давлат 
ва мақомотҳои он, ширкатҳои тиҷоратӣ ва ё шахсони алоҳида кироя карда шаванд. 
Мақсади асосии онҳо дарёфт ва ба даст овардани маълумотҳои корӣ ва иттилоотӣ, 
навъҳои гуногуни шартномаҳои басташуда, ё ин ки тамоми маводҳои хосияти сиррӣ 
дошта ва маҷмуи ахборотҳои илмию технологии коркардашуда ташкил медиҳанд. 

Ҳуҷумкунандаҳо.(инсайдер). Гарчанде ки мутахассисони соҳаи итилоотӣ дар ҳама 
ҳолат кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки тамоми чораҳои заруриро баҳри таъмини амнияти 
системаи компютерии худашонро дида бошанд, ҳам инсайдерҳо дар ин ҳолат ҳам 
метавонад бе ягон мамоният бо доштани калиди ворид шудан ба тамоми системаҳои 

муҳофизатӣ онро таҳти ҳамла қарор диҳанд. Тамоми кормандони махсуси иттилоотӣ, ки 
аз ягон ҳолати мавҷуда норозигӣ баён мекунанд метавонанд ба ҳайси инсайдерҳо баромад 
кунанд. Онҳо дар ҳама ҳолат метавонанд бо террористон ҳамкорӣ намуда, ҳар гуна 
амалҳои террористиро содир намоянд.  

Мушовирон. Дар амалияи ҷамъиятӣ як масъалаи дигаре ҳам мавҷуд аст, ки бисёре аз 
созмонҳо ва ташкилотҳо мушовиронро барои ба тартиб даровардани системаи 
компютериашон истифода мебаранд. Дар бисёри мавридҳо ин ҳолат боиси он мегардад, 
ки мушовирон тамоми нозукиҳои системаи мазкурро дониста дар лаҳзаҳои зарурӣ бо ҳар 
гуна гурўҳҳои кибертеррористӣ ҳамкорӣ карда бошанд. 

Террористон. Новобаста аз он, ки гуруњҳои террористӣ то ҳоло ҳам ягон амали 
бузурги киберҳуҷумро анҷом надодаанд, ки ба ҷони одамон зараре расонида бошад, аммо 
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бархе аз коршиносон бар он ақидаанд, ки террористон ба он марҳила расида истодаанд, 
ки хатари истифода бурдани воситаҳои илмию технологӣ аз ҷониби онҳо то рафт баланд 
шуда истодааст. Онҳо метавонанд бо истифода аз техника ва технологияи замони муосир 

ягон амали террористиеро анҷом диҳанд, ки қурбонии зиёди одамонро ба бор оварад [2]. 
26-уми апрели соли 2016 гуруҳи хакероне, ки аз созмонҳои террористӣ ҳифозат мекарданд, 
иброз доштанд, ки тамоми маълумотҳои шахсии кормандони департаменти давлатии 
Амрикоро ба даст овардаанд. Барои исботи гуфтаҳои худашон кибертеррористон чанд 
маводро нашр ва дар сомонаҳои интернетӣ паҳн намуданд. Дар сарлавҳаашон чунин 
навишта буданд, ки “Системаи иттилоотии шумо натавонист ҳуҷумҳои моро рад кунад. 
Мо бори дигар ҳам шумоёнро таҳти ҳамла ќарор хоҳем дод”. Ин амалро гуруҳе бо номи 
“Иттиҳоди киберхилофат” (United Cyber Caliphate) ба гардан гирифт. Ин ташкилот яке аз 
аввалинҳо дар худ сохтори алоҳидае сохт, ки мутахассисони машғули таблиғи ғояҳо ва 
ҳадафҳоро муттаҳид мекунад. Имрӯз 80% чунин маълумоте, ки дар Интернет паҳн 
мешавад, ба ташкилотҳои террористии дар Ховари Миёна амалкунанда тааллуқ дорад. 
Тибқи таҳлили иттилооти ВАО ва эътирофи қурбониён, аксари кӯшиши паҳн кардани 
ғояҳои радикалӣ ва ҷалб ба созмон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз қабили Facebook, 
VKontakte, Twitter, Youtube анҷом дода мешаванд. Мо бояд ҳамеша аз ин хатар огоҳ 
бошем ва фарзандони худро аз таъсири онҳо муҳофизат кунем. Яке аз шабакаҳои маъмули 
паҳнамоӣ-иттилоотии интернетӣ ин шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад, ки 
истифодабарандагони он миллиардҳо нафарро дар бар мегиранд. Шабакаи мазкур соли 
1995 сохта шуда, вале расман солҳои 2003-2004 ба фаъолият шуруъ намуд. Бояд қайд 
намуд, ки сомонаҳои интернетӣ, махсусан шабакаҳои иҷтимоӣ силоҳи муҳими 
таъсиррасонӣ ба мафкураи одамон аст, ки онро наметавон бо чизи дигар муқоиса намуд. 
Дар шароити имрӯзаи ҷанги иттилоотӣ, ки дар як вақт ҳам хабари воқеӣ ва ҳам хабари 
дурӯғ аз ҷониби сомонаҳои интернетӣ, алалхусус шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад, 
амнияти ҷомеаро зери хатар қарор медиҳад. Маълумоти бардурӯғ ё носаҳеҳ дар ҷанги 
иттилоотӣ истифода бурда мешавад. Маълумоти дурӯғ чунон устокорона истифода 
мешавад, ки ба ҳақиқат будани он шубҳа намемонад. Ба чунин маълумот 
истифодабарандагони интернет ҳангоми кор дар шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ ба рӯ мешаванд. 
Дар замони муосир бештари давлатҳо аз маълумоти бардурӯғ истифода мебаранд ва ба 
натиҷаҳои дилхоҳ ҳам мерасанд. Ҳамчунин, гуруҳҳои ифротӣ ва террористӣ аз ин фурсати 
муносиб истифода намуда, тавассути ин шабакаҳо ҷавононро ба созмонҳои худ ҷалаб 
намуда, ҳадафҳои нопоки худро амалӣ месозанд, ё ин ки онҳоро бо паҳн намудани 
хабарҳои бардурӯғ нисбати ҳокимияти кишвари хеш мухолиф месозанд. Яъне, фазои 
шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад мафкураи одамонро дар ғояҳои инсондӯстию ватанпарастӣ 
ва боз метавонад дар руҳияи ифротӣ тарбия созад. «Facebook» ва «Одноклассники» аз 
ҷумлаи бузургтарин ва маъмултарин шабакаҳои иҷтимоӣ буда, истифодабарандагонашон 
ҷомеаи ҷаҳонро фаро гирифтаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифобарандагони 
интернет хеле зиёд мебошанд. Тадқиқотҳои сотсиологӣ дар солҳои охир нишон доданд, ки 
истифодабарандагони сомонаҳои интернетӣ аз ҳисоби ҷавонон 33,3%-ро ташкил дода, 
аксари онҳо дар кор бо шабакаҳои иҷтимоӣ пайваст мебошанд ва 66,7%-и онҳо бошанд, ба 
он пайвастагӣ надоранд. Агар мо ба вақтҳои истифодабарии Интернет диққат диҳем, дар 
маҷмуъ, аз онҳо 53,5%-и истифодабарангони интернет дар қаламрави кишвар ҳаррӯза ба 
сомонаҳои интернетӣ, махсусан «Одноклассники» ва «Facebook» пайвастагӣ доранд, вале 
46,5% ақаллан дар як ҳафта як бор ва ё ду бор ба интернет пайваст мешаванд. Тадқиқотҳои 
сотсиологӣ нишон медиҳанд, ки аксари истифодабарандагон аз ҳисоби ҷавонони шаҳр 
мебошанд (яъне, 68,2% ҷавонони шаҳр ва 41,8% ҷавонони деҳот). Вобаста ба минтақаҳои 
истифодабарандагони интернет дар ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе 65%, ВМКБ - 50%, вилояти 
Суғд - 43%, НТМ - 33,5% ва вилояти Хатлон 14,3%-ро ташкил медиҳанд. Илова бар ин, дар 
соли 2019 аз ҷониби «Зеркало» тадқиқоти сотсиологӣ дар бораи «Кӣ ба чӣ дар Тоҷикистон 
бартарӣ медиҳад: тадқиқот оид ба афзалияти ВАО миёни аҳолӣ» гузаронида шуд. Натиҷаи 
тадқиқот нишон дод, ки бештари истифодабарандагони интернет дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Youtube, «Одноклассники» ва Facebook фаъолтар мебошанд. Дар байни 
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сомонаҳои ватанӣ бошад, somon.tj, «Озодӣ» ва Asia-Plus сегонаи беҳтарин шинохта 
шуданд. Машҳуртарин паёмҳои интернетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон IMO ва Viber ба 
шумор мераванд. Истифодабарандагон ҳангоми кор дар интернет вақти худро дар 

ҷустуҷӯйи ҳар гуна маълумот, тамошои филму видеороликҳо, гӯш кардани мусиқиҳои 
гуногуни хориҷӣ, ҳар гуна бозиҳо ва қисми каме аз онҳо барои илмомӯзӣ ва таҳсилот сарф 
менамоянд. Маълум гардид, ки дар як рӯз 33,3%-и истифодабарандагони ҷавон 5,8 соат 
вақти худро беҳуда дар истифодаи интернет мегузаронанд, ки ин маънои на касбият ё 
шуғли ҳаррӯзаи онҳо, балки вобастагии онҳоро ба сомонаҳои интернетӣ дорад. Ба таври 
дигар гӯем, вобастагии ҷавононро ба сомонаҳои интернетӣ як навъи бемории руҳӣ 
ҳисобидан хато нест, зеро баъзе аз истифодабарандагон дар як рӯз зиёда 10 соат вақти 
худро дар кор бо интернет, махсусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузаронанд. Сол то сол 
истифодабарандагони «Одноклассники» ва «Facebook» дар минтақаҳои гунонгуни 
ҷумҳурӣ афзуда истодаанд, ки бо ҳар роҳу восита метавонад таъсири худро ба мафкураи 
ҷавонон расонад. Аз ин хотир, тадқиқоти ин масъала ҳамасола бамаврид ва зарурист, зеро 
дар Тоҷикистон аксари аҳолиро ҷавонон ташкил медиҳанд ва табиист, ки масъалаи 
ҷавонон аз масъалаҳои аввалиндараҷа буда, он дар маркази сиёсати давлату ҳукумат 
қарор дорад. Ҷавҳари тадқиқоти мазкурро таҳлили муҳити шабакаҳои иҷтимоӣ (Facebook, 
«Одноклассники») ва таъсири он ба мафкураи одамон ташкил медиҳад, зеро имрӯз 
шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба як нерӯи бузурги татбиқкунандаи мақсадҳои 
гуруҳҳои ифротӣ табдил ёфтаанд. Дар шароити имрӯзаи ҷаҳон воситаи асосии таблиғи 
сиёсати давлатӣ шабакаҳои иҷтимоӣ мебошанд, зеро аксари аҳолӣ дастрасӣ ба онро 
доранд. Ҳар як кишвар метавонад онро ҳамчун силоҳи асосии таблиғи сиёсати давлатӣ дар 
самти ҷавонон истифода карда, ба ин васила ба ҳадафҳои гузоштаи худ ноил гардад. 
Аҳамияти он дар муайяннамоии таъсироти шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳаёти сиёсию 
идеологии ҷавонони кишвар мебошад. Ҳар рӯз дар миқёси ҷумҳурӣ ҳазорон ҷавон ба 
воситаи «Одноклассники», «Facebook», IMO, Viber ва амсоли инҳо дар гуфтугӯ, 
муайяннамоии вақти мулоқот, дарёфти ҳар гуна хабарҳо мебошанд. Имрӯз шабакаҳои 
иҷтимоӣ воситае гардидааст, ки гуруҳҳои манфиатҷӯ онро майдони иғвоангезии хеш 
қарор додаанд. Онро барои ҳимояи манфиатҳои худ мавриди истифода қарор медиҳанд. 
Инчунин, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавононро ба гуруҳҳои экстремистию террористӣ 
ҷалб менамоянд, ки ин низ як таҳдиди ҷиддӣ барои ҳар як давлат, махсусан Тоҷикистон ба 
ҳисоб меравад. Воқеияти ин гуфтаҳоро мо солҳои гузашта ҳангоми шомил шудани як 
қатор ҷавонони гумроҳи тоҷик ба гуруҳҳои экстремистию террористии ба ном «Давлати 
исломӣ» мушоҳида намуда будем. Аз ин рӯ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 
охир муборизаро бар зидди шабакаҳои ичтимоӣ пурзӯртар намуда истодааст, ки хеле 
саривақтӣ ва бамавқеъ мебошад. Ба андешаи мо, ҷиҳати назорати ҷавонон дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ ва умуман баҳри таъмини амнияти иттилоотии кишвар хуб мешуд, ки мисли 
кишварҳои дигар сохторҳои дахлдори кишвари мо низ шабакаҳои иҷтимоии худӣ ё 
маҳаллиро ташкил намуда, бо додани имтиёзҳо ҷавонон тавонанд аз он истифода 
намоянд. Бо ин роҳ метавон ҷавононро дар ҷомеаи иттилоотӣ назорат намоем ва 
мафкураи онҳоро аз таъсири идеологияи бегона нигоҳ дорем. 

Хулоса, дар шароити имрӯзаи ҷаҳон ба шаклгирии мафкураи ҷавонону наврасон 
паҳннамоии иттилоот тавассути ВАО ва сомонаҳои интернетӣ, махсусан шабакаҳои 
иҷтимоӣ нақши калидиро мебозад. Шабакаҳои иҷтимоӣ дар қатори дигар воситаҳои 
паҳнкунандаи иттилоот тавонистанд дар муҳлати хело кӯтоҳ ҷойгоҳи махсуси худро 
ёбанд.  
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ ҲАМЧУН ТАҲДИД БА АМНИЯТ 

Дар мақолаи мазкур навъҳо ва шаклҳои кибертерроризм мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор 
гирифтааст. Кибертерроризм ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ маҳсуб гардида, дар шакли таҳдид ба 
амнияти давлат, шахс, ширкатҳои бузурги молиявӣ, корхонаҳо ва дигар мақомотҳои муҳими стратегию 

давлатӣ зоҳир гардида, ба инсоният зарбаи калони моддӣ ва маънавӣ расонида, онҳоро дар тарсу ҳароси 
доимӣ қарор дода, психологияи сиёсии инсонҳоро вайрон намуда, боиси косташавии маданияти сиёсии 
одамон, хусусан ҷавонон мегардад. Дар мақолаи мазкур аз методи диалектикӣ ҳамчун методи умумиилме, ки 

имкони омӯхтани падидаи мазкурро аз нигоҳи илмӣ-назариявӣ осон мегардонад, истифода шудааст ва 
инчунини дигар аз методи таърихӣ истифода гардидааст, ки раванди инкишофи ин падидаро дар масири 
таърих мавриди омӯзиш қарор додааст. Дар баробари ин аз методҳои муқоисавӣ, контент-анализ ва методи 

таҳлилӣ истифода намудаанд. Дар мақолаи мазкур таҳдид ва хатари кибертерроризм ҳамчун падидаи 
иҷтимоию-сиёсӣ ба амният мавриди таҳлил қарор гирифта, хусусиятҳои асосӣ ва навъҳои махсуси 

кибертерроризм мушаххас гардонида шудааст. Тағйирёбии фазои сиёсӣ ба таври доимӣ ва шаклан иваз 
гардидани либоси кибертерроризм низ марвиди назари муаллиф қарор гирифтааст.  

Калидвожаҳо: терроризм, кибертерроризм, киберҷиноятҳо, тарсу ҳарос, даҳшат, дуздӣ, фишороварӣ, 

Интернет, сомонаҳои иҷтимоӣ, хакер, хактевист, анонинимус, Ал-Қоида, ДИИШ. 
 

КИБЕРТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье диалектический метод используется как общенаучный метод, облегчающий изучение 

данного явления с научной и теоретической точки зрения, а также используется исторический метод, изучающий 

процесс развития этого явления в ходе истории. При этом использовались сравнительные методы, контент-анализ 

и аналитические методы. В статье также исследуется объект кибертерроризма. Также были определены процессы и 

способы борьбы с этим отвратительным явлением. Автор выделяет основные способы борьбы с кибертерроризмом 

и выражает свое личное мнение о них. Выявлены существующие проблемы в процессе определения концепции 

кибертерроризма. В статье анализируются угроза и угроза кибертерроризма как социально-политического 

феномена безопасности, а также определяются основные черты и конкретные типы кибертерроризма. Изменения 

политического климата и постоянная и формальная смена униформы кибертерроризма также находятся в центре 

внимания автора. 

Ключевые слова: терроризм, кибертерроризм, киберпреступность, страх, террор, воровство, 

преследование, Интернет, сайты социальных сетей, хакер, хактивисты, анонимус, Аль-Каида, ИГИЛ. 

 

CYBER TERRORISM AS A SECURITY THREAT 

In this article, the dialectical method is used as a general scientific method that facilitates the study of a given 

phenomenon from a scientific and theoretical point of view, and also uses the historical method that studies the 

development of this phenomenon in the course of history. It used comparative methods, content analysis and analytical 

methods. The article also explores the object of cyber terrorism. The processes and methods of dealing with this disgusting 

phenomenon were also identified. The author highlights the main ways to combat cyber terrorism and expresses his 

personal opinion about them. Identified the existing problems in the process of defining the concept of cyber terrorism. The 

article analyzes the threat and threat of cyber terrorism as a socio-political phenomenon of security, and also identifies the 

main features and specific types of cyber terrorism. Changes in the political climate and the constant and formal change of 

uniforms for cyber terrorism are also the focus of the author. 

Keywords: terrorism, cyber terrorism, cybercrime, fear, terror, theft, persecution, Internet, social networking sites, 

hacker, hacktivists, anonymous, Al-Qaeda, ISIS. 
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ФИЛОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА – ФИЛОЛОГИЯ И 

ЖУРНАЛИСТИКА 

 
ТАЊЛИЛИ ВОЊИДЊОИ ЛЕКСИКИИ «ОМОРИ МУЊОЉИРАТИ АЊОЛЇ» 

 
Дадољонова И.Б. Њусейнова Ф. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Тањлили муқоисавии воњидњои луғавї њам барои тањияи назарияи умумии 
лексикология ва њам барои муайян кардани хусусиятњои умумї, њамбастагї ва фарқияти 
забонњои мавриди омўзиш ањамияти калони илмї дорад. Дар ин љо мо тањлили 
муқоисавии воњидњои луғавиро аз рўи майдони мавзўии «Тањлили омории муњољирати 
ањолї» - «Statistical analysis of population’s migration» («Статистический анализ миграции 
населения») -ро анљом медињем, ки он тавассути чунин мафњумњо: annual migration - 
миқдори муҳољирон дар муддати як сол (ежегодная миграция); displaced person - муњољирони 
иљборї (вынужденный переселенец, беженец); gross migration - муњољирати умумї (общая 
миграция); population census - рўйхати ањолї (перепись населения); analysis - тањлил, 
тафтиш, тафтишоти муфассал (анализ, исследование, подробное рассмотрение); cohort 
analysis - тањлили миқдори гурўњњо (анализ когорты) ва монанди инњо баррасї карда 
мешавад. 

Истилоњоти махсуси илмиро дар соњаи омори муњољирати ањолї мутобиқи 
хусусиятњои зерини маъної гурўњбандї кардан мумкин аст: 

а) маълумоти оморї, ки мафњумњои умумиро дар бар мегирад: total fertility rate 
(TFR) - нишондињандаи умумии таваллудкунї (суммарный коэффициент рождаемости); 
total divorce rate - миќдори умумии људошудагон (общее количество разведенных); total first 
marriage rate - миќдори умумии никоњшудагон (общее количество брачных);  

б) барўйхатгирии умумии ањолї вожањои дар раванди барўйхатгирї 
истифодашавандаро фаро мегирад: capitation - барўйхатгирии умумї (всеобщая перепись); 
cohort undercount - баќайдгирии нопурраи ањолї дар ваќти рўйхаткунї (частичная 
регистрация населения во время переписи населения); check enumeration - рўйхати ба назорат 
гирифташуда (контрольная перепись); 

в) љамъоварии маълумоти оморї оид ба соњањои гуногуни омор калимањои ин 
соњањоро гурўњбандї мекунад: census - рўйхат (перепись, ценз, сбор сведений); census data - 
маълумоти рўйхат (сведения о переписи); compulsory census - рўйхати њатмї (обязательная 
перепись);  

г) маълумоти оморї оид ба ањолї: data - маълумот (данные, фактические сведения); 
birth-and-death data - маълумот дар бораи фавт ва таваллуди ањолї (сведения о процессах 
рождения и смерти); causes-of-death statistics - омори сабабњои фавт (статистика причин 
смерти); child-woman ratio - нишондињандаи кўдакдоршавї (индекс детности);  

д) маълумоти оморї дар бораи насл, когорта (гурўњ) истилоњоти демографиро бо 
хусусиятњои маъноии наслњои гуногун ва гурўњњои синну солии ањолї муттањид мекунад: 
cohort - миќдори гурўњ (когорта, контингент); actual cohort - миқдори гурўњи њақиқї 
(фактическая когорта) ва дигар гурўњњоро дар бар мегирад. 

Аз сабаби гуногунии робитањои маъноии воњидњои луғавї дар системаи забон, 
гурўњњои гуногуни вожањо: гурўњњои мавзўї, истилоњї, этимологї, гурўњњои луғавї-
семантикї, майдонњои консептуалї (семантикї) ва дигар умумиятњои вожањо вуљуд 
доранд. Омўзиши масъалаи пурра кардани таркиби луғавии забон аз соњањои гуногуни 
њаёт, эњтимолан њељ гоњ таваљљуњи забоншиносонро қатъ намекунад. Рушди забон ба 
андозаи зиёд бо рушди системаи вожасозии он, ќолабњои (моделњои) нави вожасозї, 
тағйирёбии мањсулнокии онњо ва бисёр љанбањои дигари раванди калимасозї алоқаманд 
аст. Омўзиши ин масъалањо нишон медињад, ки захираи луғавии забон ќисми хеле 
тағйирёбанда аст, ки бевосита падидањои њаёти реалиро дар худ зуд таљассум менамояд. 
Хусусияти хоси вожањо дар он аст, ки онњо ба қобилияти беохир бой гардондани забонро 
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бо калимањо ва маъноњои нави онњо доро мебошанд ва ин гурўњи вожањо бо роњњои 
гуногун ташаккул меёбанд. Эљоди калимањои нав, пеш аз њама, њамчун инъикоскунандаи 
ниёзњои љомеа дар баёни мафњумњои нав дар забон, ки доимо дар натиљаи рушди илм, 

техника, фарњанг, муносибатњои иљтимої ва ғайра ба вуљуд меоянд, сурат мегирад ва 
њамеша яке аз масъалањои муњимтарини луғатшиносї (лексикология) ба шумор меравад. 
Сарфи назар аз он, ки дар айни замон миқдори зиёди мавод дар соњаи калимасозї дар 
забони англисї, инчунин дар забонњои тољикї љамъоварї ва ба низом дароварда шудааст, 
вале дар ин самт масъалањои њалношуда њанўз зиёданд. Аммо омўзиши муқоисавии 
забонњои тољикї ва англисї таваљљўњи олимон ва муњаққиқонро ба худ љалб мекунад, ки 
шумораи зиёди тањқиқотњои гуногун дар ин љабња аз он шањодат медињад. Сохтори 
грамматикї, маъної ва то андозае вижагињои баъзе аз њиссањои нутқи забонњои тољикї ва 
англисї мавриди тањлили муқоисавї қарор гирифтаанд. Тањлили муқоисавии воњидњои 
луғавї њам барои тањияи назарияи умумии лексикология ва њам барои муайян кардани 
хусусиятњои умумї, њамбастагї ва фарқияти забонњои мавриди омўзиш ањамияти калони 
илмї дорад. Дар ин мақола мо тањлили муқоисавии воњидњои луғавиро аз рўи майдони 
мавзўии «Тањлили омории муњољирати ањолї» - «Statistical analysis of population’s migration» 
(«Статистический анализ миграции населения»)-ро анљом медињем, ки он тавассути чунин 
мафњумњо баррасї карда мешавад: annual migration - миқдори муҳољирон дар муддати як сол 
(ежегодная миграция); displaced person - муњољирони иљборї (вынужденный переселенец, 
беженец); forced emigration - муњољирати иљборї (принудительная, вынужденная 
эмиграция); gross migration - муњољирати умумї (общая миграция); population census - 
рўйхати ањолї (перепись населения), distribution - гурўњбандии ањолї, ки љузъи асосии 
маъноии оморї бо мафњумњои тањлили коэффитсиенти синнусолї, коэффитсиенти 
издивољ, талоқ, фавт ва ғайра ифода меёбанд: analysis - тањлил, тафтиш, тафтишоти 
муфассал (анализ, исследование, подробное рассмотрение); cohort analysis - тањлили миқдори 
гурўњњо (анализ когорты); age-specific fertility rate - нишондињандаи синнусолии 
таваллудкунї (возрастной коэффициент рождаемости); age-specific divorce rate - 
коэффисиенти синнусоли људошудагон (повозрастной коэффициент разводимости); age-
specific mortality rate - нишондињандаи синнусолии фавт (возрастной коэффициент 
смертности) ва ѓайрањо [5,с.131]. 

Сараввал ќарор додем, ки дар бораи мафњуми муњољират каме маълумот пешнињод 
намоем. Дар зери мафњуми муњољират раванди љойизистивазкунии ањолї, яъне аз як 
мавзеъ ба мавзеи дигар кўчиши ањолї дар дохил ва берун аз кишвари худ дар назар дошта 
мешавад. Дар вобастагї ба ин муњољирати ањолї кушода ва пўшида мешавад. Ба ањолии 
кушода - љойизистивазкунии ањолии дењот ё шањри як кишвари алоњида мисол шуда 
метавонад. Ањолии пўшида танњо ањолии тамоми рўи оламро дар бар мегирад. Дар 
замони гузашта ањолии пўшидаро ањолии аксарияти ноњияњои људокардашуда, љазирањои 
алоњида ва њатто ќитъањои дунё ташкил медоданд. Дар замони муосир бошад пешравињои 
бузурги иќтисодї ва иљтимої, равобити озоди байнидавлатї, сарњадњои кушодаи 
кишварњои олам мањдудиятњои пештараро аз байн бурда ањолии кушода ба ањолии 
пўшида наздик мебошад. Барои њалли ин масъалањои демографї, илм дар бораи њодисањои 
љамъиятї – статистика, яъне омор, ки бо ёрии он демография ченакњои миқдории барои худ 
заруриро муайян мекунанд, ањамияти калон дорад. Омори ањолї (омори демографї) ба илм 

дар бораи мардумшиносї, яъне демография маълумоти зарурии воқеиро дар шакли матни 
илмї-оммавї пешнињод мекунад. 

Матни илмї-оммавї соњаи махсус барои омўзиши донишњои махсус, мафњумњои 
махсус мебошад, зеро маќсади ин матн ба маъмул гардонидани донишњои илмї равона 
карда шудааст. Масалан, материя – (лат. materia), мизо (лат. natura), фигура, шакл 
(лат.figura), бадан (лат. corpus), атом (лат. atomus), элемент (лат. elementum), пункт 
(лат. punktum), атмосфера (лат. athmosphere), радиус (лат. radius), таљриба (лат. 
experimentum) [1,с.273]. Дар соњаи демография, алалхусус дар омор, мо бо усулњои илмии 
љамъоварї, коркард ва тањлили далелњои дахлдор, системаи хусусиятњои равандњои 
демографї (нишондињандањои демографї), нишондињандањои графикии байнињамдигарї, 
вобастагии онњо ба омилњои иқтисодї ва дигар омилњо сарукор дорем, ки барои ифодаи 
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онњо ба лексикаи махсуси илмии демографї, алалхусус ба омори ањолї ва масъалањои 
муњољират ниёз дорем. Омўзиши сохтори вожањо дар бахши вожашиносии илм дар бораи 
забон мавќеи махсуси худро доро аст. Вожањои сода, яъне вожањои решагии оддї барои 
ташаккули калимањои нав дар забони англисї асос мебошанд: family - оила (семья); alien - 
муњољир (иностранец); group - гурўњ (группа); age - синну сол (возраст); couple - зану 
шавњар (супружеская пара); boom - инкишофи тез (бум, быстрое повышение); kin - хеш 
(родня, родственники); control - идоракунї, батартибандозї, тафтиш, назораткунї 
(контроль); branch - хат, шохаи хешутаборї (род, семья, ветвь) [7,с.583]. 

Гурўњњои мавзўї натанњо робитањои калимањоро, балки алоқамандии ашё ва 
падидањои экстралингвистии онњоро номбар мекунанд [8,с.124]. Истилоњоти махсуси 
илмиро дар соњаи омори муњољирати ањолї мутобиқи хусусиятњои зерини маъної 
гурўњбандї кардан мумкин аст: 

а) маълумоти оморї, ки мафњумњои умумиро дар бар мегирад: append demographic 
data/information - маълумоти иловагии демографї дар бораи намуди корхона, њаљми солонаи 
фурўш, миќдори коргарон ва ғайрањо (дополнительная демографическая информация о видах 
предприятий, объёме продаж, количестве рабочих и т.п.); total fertility rate (TFR) - 
нишондињандаи умумии таваллудкунї (суммарный коэффициент рождаемости); total 
divorce rate - миќдори умумии људошудагон (общее количество разведенных); total first 
marriage rate - миќдори умумии никоњшудагон (общее количество брачных); [5,с.131]. 

б) барўйхатгирии умумии ањолї вожањои дар раванди барўйхатгирї 
истифодашавандаро фаро мегирад: agricultural census - рўйхатгирии амволи хољагї ва 
мардуми дењот (сельскохозяйственная перепись); capitation - барўйхатгирии умумї 
(всеобщая перепись); canvasser - њисобчї (шахсе, ки бо роњи пурсиш рўйхати ањолиро 
тартиб медињад) (счётчик, член комиссии, проверяющий правильность результатов 
выборов); cohort undercount - баќайдгирии нопурраи ањолї дар ваќти рўйхаткунї (частичная 
регистрация населения во время переписи населения); check enumeration - рўйхати ба назорат 
гирифташуда (контрольная перепись); 

в) љамъоварии маълумоти оморї оид ба соњањои гуногуни омор калимањои ин 
соњањоро гурўњбандї мекунад: census - рўйхат (перепись, ценз, сбор сведений); census data - 
маълумоти рўйхат (сведения о переписи); civil data - маълумот дар бораи шумораи ањолї, 
синну сол, љинсият, ањволи оилавї, љои таваллуд ва шањрвандї (данные о населении); complete 
census - рўйхати пурра (полная перепись); compulsory census - рўйхати њатмї (обязательная 
перепись); decennial census - рўйхати дар муддати 10 сол гузаронидашуда (перепись с 
десятилетним интервалом); de facto census - рўйхати оилањои муайян (де-факто, 
фактическая перепись); de jure census - рўйхати юридикї (њуқуқї) (де-юре, юридическая 
перепись, перепись по закону); family census - рўйхати оила (перепись семей); population 
census - рўйхати ањолї (перепись населения); census-paper - варақи рўйхат (бланк, 
заполняемый при переписи, опросный лист); census taker/census enumerator/census interviewer - 
њисобчї (дар ваќти рўйхаткунї) (счётчик (при переписи населения); 

г) маълумоти оморї оид ба ањолї: data - маълумот (данные, фактические сведения); 
birth-and-death data - маълумот дар бораи фавт ва таваллуди ањолї (сведения о процессах 
рождения и смерти); case rate - беморшавии ањолї, нишондињандаи беморшавии ањолї 
(заболеваемость, коэффициент заболеваемости); causes-of-death statistics - омори сабабњои 
фавт (статистика причин смерти); child-woman ratio - нишондињандаи кўдакдоршавї 
(индекс детности); dependency ratio - нишондињандаи сарбории демографї (коэффициент 
демографической нагрузки); demographic statistics - омори демографї (демографическая 
статистика); even - адади љуфт (дар омор) (чётный, чётное число (в статистике); gross 
reproduction rate - нишондињандаи ғайрихолиси афзоиши ањолї (брутто-коэффициент 
воспроизводства населения); health status - маълумоти оморї дар бораи вазъи саломатии 
ањолї (статистические данные о состоянии здоровья населения); vital statistics - омори 
афзоиши табиии ањолї (статистика естественного прироста населения); vital index - 
рўйхати њаётї (дар ќайди њаёт будагон) (показатель выживаемости населения, индекс 
жизненности); 

д) маълумоти оморї дар бораи насл, когорта (гурўњ) истилоњоти демографиро бо 
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хусусиятњои маъноии наслњои гуногун ва гурўњњои синну солии ањолї муттањид мекунад: 
cohort - миќдори гурўњ (когорта, контингент); actual cohort - миқдори гурўњи њақиқї 
(фактическая когорта); age cohort - миқдори гурўњи синну солї (возрастная когорта); base 
cohort - миқдори гурўњи базавї (заминавї) (основная когорта); birth cohort - миқдори 
одамони дар як сол таваллудшуда (группа населения, рожденного в один год); childbearing 
cohort - гурўњи занони дар як сол таваллудкарда (группа женщин, рожавших в один год); 
female cohort - гурўњи занњо (группа женщин); male cohort - гурўњи мардњо (группа 
мужчин); marriage cohort - миқдори ақди никоњ (группа населения, вступившего в брак); 
fertility cohort - гурўњи таваллудкунанда (таносулї) (плодовитая когорта); generation - насл 
(генеалогическое поколение); 

е) маълумот оид ба муњољирати умумї - Gross migration воњидњои лексикии 
муњољират, ки маънои умумї доранд, дар бар мегирад: annual migration - миқдори 
муҳољирон дар муддати як сол (ежегодная миграция); displaced person - муњољирони иљборї 
(вынужденный переселенец, беженец); forced emigration - муњољирати иљборї 
(принудительная, вынужденная эмиграция); gross migration - муњољирати умумї (общая 
миграция); immigrant alien - муњољир (иммигрант); emigrant - муҳољир (эмигрант (не 
политический), переселенец); emigration - муњољираткунї (эмиграция, переселение, отъезд); 
mass emigration - муҳољирати оммавї (массовая эмиграция); individual emigration - 
муҳољирати инфиродї (индивидуальная эмиграция); immigrant - муҳољир (иммигрант, 
мигрант, переселенец); long-team immigrant - муҳољире, ки ба муддати дароз омадааст 
(иммигрант, въехавший в страну на длительный срок); permanent immigrant - муҳољире, ки ба 
муддати доимї омадааст (иммигрант, прибывший в страну на постоянное жительство); 
short-term immigrant - муҳољире, ки ба муддати кўтоҳ омадааст (иммигрант, въехавший в 
страну на короткий срок); immigrant community - љамъияти муњољирон (общество 
иммигрантов); refugee immigration - гуреза (беженец); rural in-migration - муҳољирати 
дохили дењот (сельская внутренняя миграция);  

ж) воњидњои лексикии муњољират, ки хусусиятҳои шуморавии муҳољиратро, ки барои 
омор хеле муњиманд, ифода мекунанд: external migration flow - раванди муҳољирати 
бурунмарзї (движение внешней миграции); immigration data - маълумот дар бораи њайати 
њаракати гурўњи муњољирон (данные о составе и движении иммиграционных потоков); 
immigrant group - гурўҳи муҳољирон (группа иммигрантов); impact of immigration - сабабњои 
њаракатдињандаи муҳољират (причины толчка иммиграции); increasing of population 
migration - афзоиши муҳољирати ањолї (прирост миграции населения); in-migrant - муҳољири 
дохилї, кўчиши дохилї (переселенец в пределах одной страны); in-migration - муҳољирати 
дохилї, кўчониш - внутренняя миграция, переселение (в пределах одной страны); migration 
cohesion - миқдори муҳољирон (контингент эмигрантов и иммигрантов); migration cohort - 
миқдори муҳољирон (миграционная когорта); migration demography - демографияи муҳољирон 
(демография миграции); migration flow - миқдори бисёри кўч (миграционный поток); 
migration group - гурўҳи муҳољироне, ки ба давлати дигар мераванд (группа мигрирующего 
населения, мигрирующий контингент); migration index - нишондињандаи (шиддатнокии) 
ҳиљрат (коэффициент (интенсивность) миграции); internal migration flow - раванди 
муњољирати дохилї (поток внутренней миграции); international migration - муњољирати 
байналхалќї (международная миграция); large-scale immigration - муњољирати миќёсаш васеъ 
(крупномасштабная иммиграция); intensive migration rate - нишондињандаи доимии 
муҳољират (коэффициент постоянной миграции); mobility index - нишондињандаи 
зудҳаракатии аҳолї (коэффициент подвижности населения); multiple decrement tables - 
љадвали муштараки тарккунии мањал (комбинированные таблицы выбытия); population 
movement - љойивазкунии ањолї (тағйироти сифатї ва ададї) (движение населения 
(качественные и количественные изменения);  

з) маълумоти оморї дар бораи кор ва ваќти корї бо мафњумњои зерин ифода карда 
мешаванд: work - мењнат, кор (работа), working hours - ваќти (соати) корї (рабочее 
время), abnormal division of labour - таќсимоти ғайриќонунии мењнат (нетипичное 
разделение труда); balance of the labour force - мувозинати мењнатии ањолї (баланс рабочей 
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силыlabour migration rate - нишондињандаи кўчиши ќувваи корї (показатель перемещения 
трудовых ресурсов); labour movement - њаракати ќувваи корї (движение трудовых 
ресурсов); labour force participation rate - сањми занон дар ќувваи корї (доля участия женщин 
в рабочей силе); workplace - љои кор (рабочее место); working-age population - ањолии синну 
соли корї (население в трудоспособном возрасте) [5,с.138-139]; 

и) маълумоти оморї дар бораи амалиётњои пулї: benefit – 1) манфиати иќтисодї, 2) 
ёрии пулї (1. экономическая выгода; экономический эффект, 2. пособие); income benefit - 
кумакпулї (денежное пособие); death income benefit - кумакпулї баъди вафот (денежное 
пособие по случаю смерти); disability income benefit - кумакпулї аз сабаби корношоямї 
(денежное пособие по нетрудоспособности); retirement income benefit - кумаки пулї барои ба 
нафаќа рафтан (денежное пособие по выходу на пенсию) ва ѓайрањо [4,с.14]. 

Аз сабаби гуногунии робитањои маъноии воњидњои луғавї дар системаи забон, 
гурўњњои гуногуни калимањо: гурўњњои мавзўї, истилоњї, этимологї, гурўњњои луғавї-
семантикї, майдонњои консептуалї (семантикї) ва дигар умумиятњои калимањо вуљуд 
доранд [6,с.11]. Њамчун воњиди сатњи маъної, қабати луғати омўхташаванда барои 
забонњои мавриди баррасї хос аст. Ин умумияти амиқро умумияти намудњои сохторї 
њамроњї мекунад, ки њар кадоми онњо аз якчанд микротипњо ва микрогурўњњои сохторї 
иборатанд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Азизова М. Особенности выражения специальных понятий в научно-популярных текстах медицинского 

содержания в таджикском и английском языках // Вестник Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики. №4(56). Серия гуманитарных наук. - Худжанд, 2013. -С. 271-276. 

2. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русских языков. Учеб.пособие для пед.ин-тов. -Л.: 

Просвещение, 1979. -259 c. 

3. Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования (на 

материале имени существительного). – Л.: Просвещение, 1966. – 237 с. 

4. Валиева З.А. Сопоставительный анализ финансово-банковских терминов в таджикском и английском языках: 

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. - ушанбе, 2009. -160 с. 

5. Дададжанова И.Б. Сопоставительный анализ демографической лексики в английском и таджикском языках: 

дисс. ... канд. филол. наук 10.02.20. Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание / И.Б. Дададжанова. - Душанбе, 2011.- 262 с. 

6. Дададжанова И.Б. Лексико-семантические группы общеупотребительной демографической лексики и 

неологизмов в английском и таджикском языках Вестник Таджикского национального университета. Серия 

«Филология». - Душанбе, Сино, 2015. -№4/7(180). -С. 10-13 

7. Дададжанова И., Мухамадиева З. О структурных особенностях терминов миграции в сопоставляемых языках 

(английский, русский и таджикский) // Interconf № 2(38) – Таллинн, December, 2020. 

8. Дададжанова И.Б. Тематическая классификация демографической лексики в английском языке. Вестник 

Таджикского национального университета. Серия «Филология». -Душанбе: Сино, 2009. -№8(56). -С.123-125. 

9. Джамшедов П. Таджикско-английские соответствия. – Д., 1974. – 88c. 

10. Дададжанова И. Б. Англо-таджикско-русский демографический словарь. - Душанбе, 2010. 

11. Дададжанова И.Б., Ахмедова Г.У. Англо-таджикско-русско-немецкий демографический словарь. - Душанбе, 

2013. 

12. Дададжанова И.Б., Тоиров А. Тематический англо-таджикско-русский демографический словарь. - Душанбе, 

2016. 

13.  Мюллер В.К. Англо-русский словарь. -М.: Советская энциклопедия, 1971. -912 c. 

 
ТАЊЛИЛИ ВОЊИДЊОИ ЛЕКСИКИИ «ОМОРИ МУЊОЉИРАТИ АЊОЛЇ» 

Айни замон дар соҳаи вожасозї дар забони англисї ва инчунин дар забони тољикї, миқдори зиёди 
маводҳо љамъоварї ва ба низом дароварда шудаанд, вале дар ин самт ҳанўз ҳам масъалаҳои ҳалношуда 
зиёданд. Дар ин мақола мо таҳлили муқоисавии воҳидҳои луғавиро аз рўи мавзўи «Тањлили омории 
муњољирати ањолї» - «Statistical analysis of population’s migration» («Статистический анализ миграции 

населения») мегузаронем, дар он маънои вожаи асосї омори муњољирати ањолї буда таҳлили калимаҳоро 

тавассути мафҳумҳо ба монанди сатҳи таваллуд, синну соли издивољ, нишондињандаи (коэффитсиенти) фавт 
дар бар мегирад: population census - рўйхати ањолї (перепись населения), cohort analysis - тањлили миқдори 
гурўњњо (анализ когорты); census data - маълумоти рўйхат (сведения о переписи); demographic statistics - омори 
демографї (демографическая статистика); vital statistics - омори афзоиши табиии ањолї (статистика 
естественного прироста населения); annual migration - миқдори муҳољирон дар муддати як сол (ежегодная 
миграция); displaced person - муњољирони иљборї (вынужденный переселенец, беженец); forced emigration - 
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муњољирати иљборї (принудительная, вынужденная эмиграция); gross migration - муњољирати умумї (общая 
миграция) ва ғайра.  

Калидвожањо: омор, муҳољират, таҳлил, когорт, барўйхатгирї, вожасозї, англисї, тољикї, 
нишондињанда (коэффитсиент). 

 

АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ «СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ» 

В данное время накоплен, собран и систематизирован огромный материал в области словообразования 

английского, а также таджикского языков, все еще остается много нерешенных вопросов в этом направлении. В 

данной статье мы проведем сравнительно-сопоставительный анализ лексических единиц по тематическому полю 

«Тањлили омории муњољирати ањолї» - «Statistical analysis of population’s migration» («Статистический анализ 

миграции населения») где ядерным компонентом значения статистика миграции населения охватывает анализ 

слов по темам повозрастных коэффициентов рождаемости, брачности, разводимости, смертности населения и т.п. 

через такие понятия как population census - рўйхати ањолї (перепись населения), cohort analysis - тањлили миқдори 

гурўњњо (анализ когорты); census data - маълумоти рўйхат (сведения о переписи); demographic statistics - омори 
демографї (демографическая статистика); vital statistics - омори афзоиши табиии ањолї (статистика 

естественного прироста населения); annual migration - миқдори муҳољирон дар муддати як сол (ежегодная 

миграция); displaced person - муњољирони иљборї (вынужденный переселенец, беженец); forced emigration - 

муњољирати иљборї (принудительная, вынужденная эмиграция); gross migration - муњољирати умумї (общая 

миграция) и другие.  

Ключевые слова: статистика, миграция, анализ, когорта, перепись, словообразование, английский язык, 

таджикский язык, коэффициент. 

 

ANALYSIS OF LEXICAL UNITS “STATISTICAL ANALYSIS OF POPULATION’S MIGRATION” 

Nowadays, huge material has been accumulated, collected and systematized in the field of word-formation of 

English, as well as Tajik languages, but there are still many unresolved issues in this direction. In this article, we will 

conduct a comparative analysis of lexical units according to the thematic microfield «Statistical analysis of population’s 

migration” where the nuclear component with the meaning of statistics covers the analysis of words on the topics of age-

related fertility rates, marriage, divorce, mortality of the population, etc., through such concepts as population census - 

рўйхати ањолї (перепись населения), cohort analysis - тањлили миқдори гурўњњо (анализ когорты); census data - 

маълумоти рўйхат (сведения о переписи); demographic statistics - омори демографї (демографическая 

статистика); vital statistics - омори афзоиши табиии ањолї (статистика естественного прироста населения); 

annual migration - миқдори муҳољирон дар муддати як сол (ежегодная миграция); displaced person - муњољирони 

иљборї (вынужденный переселенец, беженец); forced emigration - муњољирати иљборї (принудительная, 

вынужденная эмиграция); gross migration - муњољирати умумї (общая миграция) and so on. 

 

Keywords: statistics, migration, analysis, cohort, census, word-building, English, Tajik, rate. 
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МАЪНОҲОИ КАЛИМАҲОИ КУҲНАШУДАВУ ТАЪРИХЇ ДАР НАСРИ С. 
УЛУЃЗОДА 

 
Шарипов А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Калимаҳои куҳнашудаву таърихӣ азбаски замоне ба гурӯҳи унсурҳои фаъол 
дохил мешуданд, дар ҳаёти рӯзмарра ва ҳаёти иҷтимоию сиёсии халқ истеъмол 
мегардиданд, мафҳумҳои ниҳоят муҳимро дар давраҳои муайяни таърихӣ ифода 
мекарданд, аз ин рӯ онҳоро метавон аз ҷиҳати ифодаи ашёҳо, номи унвону 
мансабҳо, лақабҳо ва дигар сохторҳои идоракунии қадима ба гурӯҳҳо тасниф 
кард. 

а) Истилоҳоти давлатдорию маъмурӣ: эшикокбошӣ - вазири дарбор дар 
аморати Бухоро.  

ТЎЌСАБО т.   توقسبببب таър. яке аз мансабњои олии сипоњї дар аморати 



91 
 

Бухорои давраи амирї . 
Туюл - вогузории замину мулк ба касе аз тарафи подшоҳ [Фарҳанги форсии 

Муин].  

Ялавоҷ – унвони пешвои дин. 
Эл – ба забони туркӣ ба маънои дӯст ва мувофиқ [Луғатномаи Деҳхудо]. 
Қочоқ - воридоти пинҳонии мол, гумрук боҷхона, маркази назорати 

интиқоли қонунии мол. Ин калима имрӯз ҳам истифода мешавад.  
Байрам - ид, ҷашн [Луғатномаи Деҳхудо]. 
б) Истилоҳоти ҳарбӣ ё низомӣ: қӯшун – лашкар.  
Юзбошӣ – саркардаи сад аскар ё низомӣ  
Эликбошӣ - сардори панҷоҳ аскар, қӯрбошӣ - сардорибосмачиён, қаровул - 

посбон, қаровулбегӣ - сардори посбонҳо. 
ЯСАВУЛ//ЯСОВУЛ т. ول یسول//یس  таър. хидматгори дарбори амир, њоким ва 

мансабдори калон, ки чўб ва яроќ гирифта тартиб нигоњ медошт ва дар сафар њамроњї 
мекард. 

ЯСАВУЛБОШЇ//ЯСОВУЛБОШЇ سولی س ولیب شی//   таър. сардори ясавулон дар ب شی 
дарбори амир ва њокимон. 

Чопар-хабаррасон  
Қӯрхона - анбори аслиҳа. 
Сочма - тир дар шакли гулӯлачаҳои сурбӣ. Куланг - забонаки туфанг. 
в) Калимаҳои марбут ба соҳаи чорводорӣ:  
Байтал - аспи мода, тайлоқ - гӯсолаи яксола, совлиқ - гӯсфанд, улок- бузе, ки 

кӯбкорӣ мекунанд, улоғ - ҳайвони саворӣ, буққа - говинар, бӯрдоқӣ - чорвои 
фарбеҳ, оғил – молхона, бошишгоҳи чорво, қӯтан-ҷойи хоби чорво дар саҳро, ёл - 
мӯйи гардани асп, яғир - захми пушти улоғ. 

г) Номи хӯрданиҳо: дӯлма - кабоби токӣ, очор - хӯриш, ҳарчизи 
иштиҳоовар, кӯймоқ - чалпак, хамираҳои дар равған доғкардашуда, қатлама - 
нони варақин ва равғанин, ки дар дегпухта шудааст, қотурма - нони дар қӯри 
оташ пухташуда, қайла- гӯшти қимаи болои хӯрок, қаймоқ - саршир, ҷурғот - 

мост, бӯза - нӯшокӣ аз шираи марҷумак, айрон, қазӣ - ҳасибигӯшти асп, явғон - 
хӯроки обдори бедӯғ. 

ѓ) Мафҳумҳои ифодакунандаи хешутаборӣ: ота - падар, оча- модар, тағо- 
бародари модар, қудо - нисбати падару модари домод бопадару модари арӯс, 
янга - зани бародар, язнашавҳари ҳамшира, қайсингил - хоҳари зан, ҷиян - 
фарзандихоҳар ё бародар, қайнона-модарарӯс, қайнота - падаришавҳар, бикка - 
зани калон, одатан зани аввали марди серзан,апа - хоҳари калон, ака - бародари 
калон. 

д) Калимаҳои ифодагари асбобу олоти рӯзгор ва меҳнат: яғлоғу – тоба, 
кумғон - чойҷӯш, ӯчоқ - танӯр, манқал, ути - дарзмол, табақ - зарфи паҳну ҷуқур 
барои хӯроки ғализ, чилим - қалён,чобук - муштуки тамокукашӣ, сачоқ - 
дастпоккунак, қапчук-  
ҳамён, қалпоқ - кулоҳ, қолин - гилеми пашмини патдор. 

е) Номи одамон: Турдӣ, Бердӣ, Эргаш, Очилдй, Йӯлдош, Болта, Бӯрй, Эш, 
Улуғбек, Йӯлчй, Уғӯлой, Бургутой, Юлдузча, Ойқиз, Ойдин. 

ё) Номи парандаҳо: чумчуқ - гунҷишк, ӯрдак - мурғобӣ, шунқор- навъе аз 
мурғони шикорӣ, карчиғай - уқоби хурд, лочин - шоҳини шикорӣ, оқсунқур - бози 
сафед, қалдирғоч – парасту. 

ж) Номи наботот: янтоқ- шутурхор, кӯкнор афюн, юнучқа - алафи 
бисёрсолаи боғишуда, қаряғоч - гуҷум, туғ - дарахте, ки ҳезумаш дер месӯзад. 

Ҳамин тавр, калимаҳои куҳнашудаву таърихӣ, ки аксарияташон калимаҳои 
туркиву муғулӣ мебошанд, дар таърихи гузашта ва имрӯзаи забони адабии 
муосири тоҷикӣ ҷойгоҳи хоссаи худро доранд. Нисбат ба дигар калимаҳои 
иқтибосӣ аз дигар забонҳо онҳо осонтар ба меъёрҳои забони тоҷикӣ мувофиқ 
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гардидаанд. Ҳоло боз чанде аз калимаҳои мазкурро, ки дар осори Сотим 
Улуғзода ба кор рафтаанд, мавриди таҳлил қарор медиҳем. Калимаи муздур дар 
луғат чунин шарҳ ёфтааст: 

МУЗДУР   مزززد он ки кор карда музд мегирад; коргари корбайъ ё рўзмузд; 
мардикор [22,с.833]. 

Дар устохонаҳо, дӯконҳо, ғуломон, қарздорон ва муздуронаш кор 
мекарданд [29,с.50]. 

РАБАЗ а. بزز  девор, њисори гирди шањр, гирдогирди њисори шањр, 1 девори 
баланди гирди ќалъа ё шањр. 2. ќисми берунии шањрњои ќадим [23,с.137]. 

Ҳафт дарвозаи шаҳристон дар ҳафт ҷониб ба рабаз, ба маҳаллаҳо бозорҳои 
берунии шаҳр, деҳаҳо ва боғистонҳо боз мешуданд [29,с.62]. 

КАДЕВАР   کزززدی кит. 1. соњиби хона, кадхудой. 2. дењќон; боѓбон [22,с.561-
562] 

- Кадеварон муғамбиранд, малика ва шумо раҳмдил, - лабханд карда гуфт 
Нӯфарн [ 29, 77]. 

МУТАВАЛЛӢ а. متبببو یтаър. мутасаддии корњои хољагии масљиду мадрасањо, 
ки даромади ваќфњоро таќсим мекунад [22,с.858]. 

АМИН а.  1 امبب. амонатдор, касе, ки ба ў метавон эътимод кард, эътимоднок, 
одами росткор; ростќавл, мўътамад; амин будан бовар доштан, мутмаин 
будан.2.таър.сардори ноњия ва ё ќишлоќ дар хонигарии Бухоро.3.таър.маъмури 
андозгири бозор [22,с.62]. 

ХАЛИФА а. خل فببтаър. 1. љонишин, касе, ки љонишини каси дигаре бошад. 2. 
лаќаби подшоњони ислом, ки ноиби Муњаммади пайѓамбар (с) ва пешвои 
мусулмонон. 3. љонишин, дастёри усто, косиб [22,с.436]. 

Як хусусияти дигари калимаҳои таърихии арабӣ дар он аст, ки бархеи онҳо 
дар марҳилаҳои аввали инкишофи забони адабӣ дар дигар маъноҳо истифода 
мегардиданду дар асрҳои 18-19 маънои дигар ба худ касб кардаанд. Калимаҳое, 
ки дар ин асрҳо маъноҳои нав ба худ гирифтаанд, бештар ифодакунандаи унвону 
мансабҳои сулолаи Манғитиёну Аморати Бухоро мебошанд. Масалан, калимаи 

амир, ки маънои луғавии он одами росткор ва ростқавл буд, дар Аморати Бухоро 
сардори ноҳия ва ё қишлоқро амин мегуфтанд. Баръакси ин бархи дигаре аз 
калимаҳои таърихии арабӣ дар давраҳои аввали инкишофи забони тоҷикӣ 
истифода гардида, вале дар марҳилаҳои баъдӣ дигар истифода нагардида, ҳамчун 
калимаҳои таърихӣ дар фарҳангҳо сабт гардидаанд. Масалан, калимаи аналҳақ, 

ки дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ҳамчун калимаи таърихӣ сабт 
гардидааст, чанд асре пештар ҳамчун лақаби Мансури Ҳаллоҷ корбурд мешуд.  

Ҳамаи калимаҳои таърихии арабии дар забони тоҷикӣ мавҷударо вобаста 
ба маънояшон ба гурӯҳҳои зер ҷудо намуд: 

1. Калимаҳои ифодакунандаи унвону мансабҳои пешини давлатдорӣ. 
Ба ин гурӯҳ бештар калимаҳое дохил мешаванд, ки дар Аморати Бухоро барои 
ифодаи унвону мансабҳои аморат истифода мешуданд. Баробари аз байн 
рафтани Аморати Бухоро ин калимаҳо низ моли таърих шуданд ва имрӯз дар 

фарҳангҳо ҳамчун калимаҳои таърихӣ зикр мешаванд. Ин ҷо зарур медонем, ки 
чанде аз чунин калимаҳоро бо шарҳу тафсире, ки дар «Фарҳанги тафсирии 
забони тоҷикӣ» омадааст, ин ҷо биёварем:  

АМИРа.  1ام ببببببب. амрдињанда, фармондињанда; њукмраво.2.таър. лаќаби 
њукмронони Осиёи Миёна ва Афѓонистон [22,с.62]. 

АРБОБа.  1 اربببب. љ.рабб.2.ходими фаъоли ягон соњаи маданият ё њукумат, 
корманди намоёни соњањои гуногун: арбоби адабиёт, арбоби давлат, арбоби 
илм.3.таър. калони дења ё ягон мањаллаи шањру ноњия; оќсаќол; арбоби дења 
калони ќишлоќ.4.хўљаин, соњиб, молик [22,с.79]. 

ВАЗИРа. 1وزیببب.узви њайати њукумат, ки сарварии вазоратеро ба уњда дорад: 
вазири адлия, вазири корњои хориљї, вазири маориф, вазири молия.2. 



93 
 

таър.мансабдори олимаќом, ки баъд аз шоњ (ё султону амир) маќоми баландро 
ишѓол менамуд ва тамоми корњои дохилї ва хориљии мамлакатро идора мекард: 
вазири дасти рост а) вазири аввал, вазири содиќ ва боэътимод; б) маљ. мададгори 
наздиктарин, ёрирасонисодиќтарин [22,с.265]. 

ЌОЗЇIа.1 ق ضببی. кит. ќазоваткунанда, њукмбароранда, довар, њакам. 2. таър. 
мансабдори шаръї дар аморати Бухоро, ки масъалањои бањсноки њуќуќї ва 
љиноятњои содиршударо аз рўи нишондоди шариат њал мекард; фаќење, ки 
мурофиотро дар мавриди ихтиллофу низоъ байни мардум мувофиќи ќонуни 
шариат њал мекард; муќ. судя; ќозии калон ниг. ќозикалон; ќозии њаќиќї а) ќозии 
аз рўи њаќиќат амалкунанда; б) сифати Худо; ќозї шудан а) ба мансаби ќозигї 
расидан; б) гуфт. њакам шудан; ба тахтаи ќозї кашидан маљ. истинтоќ карда, 
танбењ додан [22,с.678]. 

Номи ҳуҷҷату санадҳои марбут ба коргузории пешин. Ин гурӯҳи калимаҳои 
таърихӣ, ки номи ҳуҷҷату санадҳои коргузориро ифода мекард, марбут сулолаву 
давлатҳои пешин, махсусан Аморати Бухоро буда, аз байн рафта, дигар ҳамчун 
калимаҳои таърихӣ зикр мешаванд. Мисол: ВАСИЌАа.  1وث قبب. кит. ањду паймони 
устувор; ањднома. 2. таър. њуљљате, ки дар он њуќуќи моликияти касе ба чизе 
(хусусан молу мулки ѓайриманќул)ќайд шудааст: васиќаи замин, васиќаи њавлї; 
васиќа кардан [22,с.278].  

ВАЌФИЯ а.  وقف بب таър. ваќфнома, васиќаи ваќф, њуљљати ваќф шудани мулк 
(замин, боѓ ва ѓ.) [22,с.272].  

МАЊЗАР а.  محضبببкит.1. љои њозир шудан, њузургоњ; даргоњ. 2.књн. љое, ки 
санад ва њуљљатњои расмї навишта мешуд. 3.таър. њуљљате, ки дар њузури ќозї 
тартиб дода шуда, расмият пайдо мекард, њуљљати расмї; санад; мањзари дафъї 
њуљљате, ки барои радди даъвое тартиб дода мешуд [22,с.775]. 

Номи вазорату идораҳои давлатӣ. Дар давлатҳои пешин вазорату идораҳое 
мавҷуд буд, ки дар фарҳангҳо ҳамчун калимаҳои таърихӣ сабт гардидаанд. 
Мисол:  

МАЊКАМАа.  محکمببкњн.1. суд, доварихона, љое, ки њукм бароварда мешавад; 
љои њукмбарории ќозї; ба мањкамакашидан барои муњокимаи даъво (мурофиа) 
ба мањкама овардан. 2.кит. девон, идораи давлатї: мањкамаи ќушбегї, мањкамаи 
њоким [22,с.775]. 

 
АДАБИЁТ 

1. Фарњанги забони тољикї. Љ. 1. –М.: СЭ, 1969. -951 с. 
2. Фарњанги забони тољикї. Љ. 2. –М.: СЭ, 1969. -949 с. 
3. Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ. 1. -Душанбе, 2008. -950 с. 
4. Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ. 2. -Душанбе, 2008. -945 с. 

5. Ҳайдаров М. Калимаҳои услуби баланд дар забони адабии муосири тоҷикӣ. -Душанбе, 2018. -
143с 

6. Сотим Улуғзода. Ривояти суғдӣ. –Душанбе, 2017. – 117с 
7. Сотим Улуғзода. Восеъ. – Душанбе, 1979. – 156с. 
8. Сотим Улуғзода. Ќисмати шоир. – Сталинобод, 1960. – 120с. 

9. Сотим Улуғзода. Фирдавсї. – Душанбе, 1988. – 270 с. 
10. Сотим Улуғзода. Субҳи љавонии мо. – Сталинобод, 1956. – 360с. 

 

МАЪНОҲОИ КАЛИМАҲОИ КУҲНАШУДАВУ ТАЪРИХЇ ДАР НАСРИ С. УЛУЃЗОДА 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи маънои калимаҳои куҳнашудаву таъхрихи дар насри 
Сотим Улуғзода меравад. Муаллиф мисолҳои мухталиферо аз асарҳои С. Улуғзода ҳамчун мисол 
намуна меоварад.  

Калидвожањо: Сотим Улуғзода, санад, њуљљатњои расмї, калимаҳои куҳнашуда, 
фарњанг.  

 

ЗНАЧЕНИЕ СТАРИННЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ СЛОВ В ПРОЗЕ С. УЛУЗОДА 

В статье рассматривается значение устаревших и исторических слов в прозе Сотима Улугзода. 

Автор приводит различные примеры из произведений С. Улугзода. 

Ключевые слова: Сотим Улугзода, документы, официальные документы, устаревшие слова, 

культура. 
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THE MEANING OF OLD AND HISTORICAL WORDS IN THE PROSE OF S. ULUZOD 

The article examines the meaning of obsolete and historical words in the prose of Sotim Ulugzod. The author gives 

various examples from the works of S. Ulugzoda. 

Key words: Sotim Ulugzoda, documents, official documents, obsolete words, culture. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ДАР ШИНОХТИ ОЧЕРК 

 
Шарипов Ш. Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Очерки портретї яке аз жанрњои серистеъмол ва рўзмарра дар ВАО-и имрўз ба шумор 

меравад. Очерк жанри мустанад аст, ба ќисса, њикоя монандї дорад. Очерк таърихи 
ташаккули як фардро ифода мекунад, лањзањои њаёт, фаъолияти ќањрамон, хислатњои ў бо 
тамоми нозукињояш тасвир меёбад. Очерк аз жанрњои маъмул, серистифода ва нисбатан 
пањншудаи публитсистика ва адабиёти бадеї ба њисоб меравад. Очерк жанрест, ки 
корнамоињои шахсони воќеии дар корзорњои мењнатї, истењсолот, илму фарњанг ва 
мактабу маориф содир намударо фаро мегирад. Очерки телевизионї намоиши 
мустақилест, ки дорои сюжети хоса ва доираи мавзўъҳои муайян мебошад. Сюжетсозии 
вай ба мисли осори драмавї бояд тезу тунд, суръатнок, дорои муқаддима, гиреҳбандї, 
ављи амалиёт ва хулоса бошад [1,с.3-7]. 

Аз жанрҳои иттилоотї хусусияти рўзмаррагї, ворид шудан ба ҳаёти воқеии одамон 
ва дар баргирии проблемаҳои иљтимоию сиёсї, мусоҳиба, далелҳо маводи тасвирии сурату 
наворҳои пешина ва жанрҳои бадеї, инъикоси ба тафсилу бешитоби воқеият – аз сароғози 
кори қаҳрамон то нутқу баромад ва љараёни кори истеҳсолиаш, нутқи бевосита ба 
фарзандону шогирдон, нигоришоти мухталиф, монологу руљўъҳои лирикию таърихї ва 
ѓайраро қабул кардааст. Очерк жанри публитсисти бадеї буда, дар он корномаи одамони 
пешқадам, қаҳрамононе, ки ҳаёту рўзгорашон барои дигарон намунаи ибрат аст, бо обу 
ранги бадеї, ба риштаи тасвир кашида мешавад. Дар луѓатномањо очеркро њамчун тарњ, 
суроб, намуд, њикоят, ёддошт сабт намудаанд. Аслан очерк калимаи русї буда, маънои 
тасвир ва тавсифи таблиѓиро дорад. Дар Аврупо очеркро баъзан скетче, эссе ва репортажи 
бузург низ ном мебаранд. Пайдоиши очеркро муњаќќиќон ба асри 18 мансуб донистаанд. 
Тањиягарони рисолаи «Њамосаи инсони кор» Саъдуллоев А. ва Гулмуродзода П. дар 
китоби худ таъкид намудаанд, ки «нахустин бор маљаллањои «Болтун» (1707-1711) ва 
«Зрител» (1711-1714) маводеро нашр намуданд, ки аз лињози шеваи баён ба очерк монанди 
дошт» [2,с.30-31]. Дар дањсолањои 1970-1980 дар матбуот ва публитсистикаи тољик жанри 
очерк мавќеи бештар пайдо кард. Ќуввањои зиёди эљодї ба майдони публитсистика ворид 
шуданд. Ќариб дар аксари нашрияњои даврї шуъбаи «Очерк ва публитсистика» ташкил 
карда шуд. Аммо, муњаќќиќ А. Саъдуллоев аз ин вазъияти мављуда, бо таассуф 
андешаашро чунин иброз медорад: «Мутаассифона, миќдор ба сифат табдил наёфт. Љилд - 
љилд китоби очеркњо ба иллати заифии мањорати нигорандагон баъди нашр аз забонњо 
монданд» [3,с.9-10]. 

Аз андешањои дар боло зикр гардида, ба хулосае омадан мумкин аст, ки очеркњо 
бояд хусусияти публитсистиро доро бошанд ва њамзамон хусусияти бадеиро. Ба 
муаллифони очерк лозим меояд, ки дар баробари баёни воќеият, њаёту фаъолият ва 
хислату характери ќањрамон, бо истифода аз тасвирњои зебо, калимаву иборањои образнок 
ва имконоти бадеї, лањзањо ва сюжетњоро обу ранги бадеї бахшанд. Танњо дар ин сурат 
мо метавонем, очеркњои љаззобу рангин ва хонданбобро иншо намуда, пешнињоди 
хонанда созем. Дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик» моњияти очеркро чунин 
шарњ додаанд: «яке аз намудњои љинси эпикии адабиёти бадеист, ки дар асоси наќлу баёни 
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тасвири шахсони реалї ва њодисањои воќеї шакл гирифта, хусусияти адабї, публитсистї 
ва илмиро дорост. Асоси мундариљаи ѓояи онро кашфиёти иљтимої, воќеањои муњими 
зиндагї муайян мекунад». Дар адабиётшиносї ва публитсистика ду шакли очерк: 
публитсистї ва бадеї муайян шудааст. Њарчанд онњо ба њам монанданд, вале дар 
миёнашон аломатњои фарќкунанда низ љой дорад. Хусусияти асосии очерки 
публитсистиро њуљљатнокї, аниќият, тарзи баён, доманаи тасвир, зиддиятњои иљтимої ва 
ѓайра ташкил медињад. Вобаста ба хусусияти бадеї очерк олимони зиёди хориљӣ ба мисли: 
Князев А., М. Черепахов, М. Горкий ва ѓайра назария баён кардаанд. Мунаққид Т. 
Абдуљабборов дар боби жанри очерк чунин андеша дорад. «Очерк њамеша асари бадеї 
њисоб меёбад». Ў боз ќайд мекунад, ки очерк яке аз жанрњои љанговар ва оммавии насли 
бадеї њисоб меёбад ва дар адабиёти муосири тоҷик љойи ба назар намоёнро ишѓол 
мекунад. Аз ин рў, Максим Горкий ду хусусияти очеркро таъкид карда, гуфта буд: «Очерк 
асари бадеї ва дар айни замон публитсистї аст». Муњаќќиќи дигари рус М. Черепахов дар 
асари худ «Кор аз болои очерк» (Работа над очерком), менависад: «Азбаски дар мадди 
очерк маљмўаи хусусиятњои шахс меистад, бояд ќањрамонро ба воситаи тасвири бадеї, 
офаридани образ нишон дод. Ба очеркнавис муњим аст ќањрамон, рафтору кирдори ў, љої 
амалиёти одамонро тавре тасвир кунад, ки хонанда зуд пеши назар оварда тавонад» 
[4,с.20-24]. Аз муњаќќиќони тољик доир ба хусусияти публитсистии очерк: С. Табаров, И. 
Усмонов, А. Саъдуллоев, П. Гулмуродзода, Муродов М., С. Гулов, Љумъа Ќуддус ва 
дигарон тањќиќоти алоњида анљом дода, дар асоси осори адибону публитсистон хусусият, 
њолат ва таъсири онро дар тарбияи ахлоќии љомеа муайян намудаанд. Муњаќќиќон А. 
Саъдуллоев ва П. Гулмуродзода дар китоби «Њамосаи инсони кор» (1995) доир ба маънои 
очерк, пайдоиши он, њаќиќат ва тањлил, ќањрамон, анво ва лабораторияи очеркнависї 
маълумоти муфассал додаанд. Дар рисолаи илмии «Хосияти адабиёт» (2000) очерк ба 
сифати насри њуљљатї тањќиќ гардида, дар он вуљуд доштани образи публитсистї ва 
фаъолияти иљтимої зикр мегардад. Мунаққид С. Табаров дар асари худ «Асосњои назарии 
танќиди адабї» (1999) очеркро ба сифати жанри танќиди адабї арзёби намуда, њамзамон 
љанбаи публитсистї ва оњанги иљтимої доштани онро таъкид менамояд. Муњаќќиќи 
шинохтаи тољик И. Усмонов дар шинохти очерк ибрози назар карда, очеркро жанри 
одамшиносї ва љанговар номида, «вазифањои асосии онро дар бораи корнамоињои 
мењнатї сухан рондан ва онро бо обу ранги бадеї тасвир кардан медонад» [5,с.25-27]. 
Муродов М. муњаќќиќи соња дар бобати кушодани симої ќањрамон чунин андеша дорад: 
«Очерки портретї натанњо ифодакунандаи симои зоњирии ќањрамон, балки ифшогари 
олами ботинии он низ аст. Олами ботинии ќањрамон бо роњи тасвири љузъиёти мушаххас, 
тарзи амал, тафаккур, андеша, нутќ, муносибат ва амсоли ин намудор мегардад» [6,с.247-
250]. С. Гулов муњаќќиќи жанри мазкур дар китоби худ «Амвољи сухан» вазифаи очеркро 
тањќиќи характери инсони воќеї медонад. Ба назари ў «тањќиќи чунин инсон бо 
урёнбаёнї, забони хушку камтаъсир муяссар намешавад. Истифодаи калимаву иборањои 
образнок дар мавзунсозии матн ва барљастасозии чењраи ќањрамон наќши муњим дорад» 
[7,с.33-35]. Љумъа Ќуддус доир ба шинохти очерки телевизионї дар китоби «Жанрњои 
журналистикаи телевизион» чунин таъкид мекунад: «Очерки телевизионї намоиши 
мустаќилест, ки дорои сужети хоса ва доираи мавзуњои муайян мебошад» [8,с.17-18]. 

Мутаассифона, дар боби очерки портретии телевизионӣ муҳаққиқон камтар 

навиштаанд ва осори таҳлилии бештари онҳо ба очеркҳои матбуоти даврӣ бахшида 
шудааст. Ин муњаќќиќон дар такя ба андешањои њамдигар назари хоси худро вобаста ба ду 
љињат хусусияти публитсистї ва бадеї доштани очерк баён намудаанд. То ба њол миёни 
муњаќќиќони ду соња адабиёт ва публитсистика андешањо доир ба моли ки будани очерк 
ихтилофи зиёдӣ вуҷуд дорад. Чуноне мебинем ин муаллифон пањлўњои гуногуни очеркро 
мавриди тањќиќ гирифта, дар пайравї ба андешањои њамдигар хусусияти умдаи ин жанри 
њамрадифи рўзгорро рўйи кор овардаанд. Ва ќисми зиёди онњо се навъи очеркро муайян 
кардаанд: Очерки портретї, очерки проблемавї, очерки сафарї. Чаро ба се навъ ва дар 
кадом асос?  

Барои ин се унсурро ба ҳисоб гирифтан лозим: шахс, проблема ва хулосаи муаллиф. 
Дар очерки портретї ба љои аввал симои шахс, дар очерки проблемавї – проблема ва дар 
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очерки сафарї хулосаи муаллиф меистад. Ѓайр аз ин се навъ, дар матбуот боз рубрикаҳои 
«очерки таърихї» ва «очерки судї» ба назар мерасанд. Дар очерки таърихи фақат 
қаҳрамон ё воқеа асоси публитсистӣ доранд. Воқеаҳои дигар, персонажҳои дигарро 

муаллиф месозад. Дар «Очерки судї» бошад, фақат љиҳати тадқиқ ба очерк наздики дорад.  
«Ҳамин тавр очерк жанри бадеиву публитсистӣ буда, вай ҳам аз имкониятҳои 

адабиёт ва ҳам публитсистика истифода мебарад. Дар маркази очерк образи шахси 
конкрет меистад. Тахаюл дар очерк ба андозае истифода мешавад, ки ҳақоният, фактро 
вайрон накунад» [9,с.37-38].  

Дар соњаи радиову телевизион ва фарњангу адабиёт ду роњи инъикоси симои маъруф 
мављуд аст: якум, ба тариќи њирфаї тањлил намудани осори эљодї, бо истилоњоти хоси 
соња тафсир ва тавсиф намудани онњо, муайян намудани маќому манзалати эљодкор. 
Одатан ин усулро мутахассисони соња – адабиётшиносон, мунаќќидони театр, санъати 
рассомї ва худи эљодкорон истифода мебаранд. Ин роњи тасвир хеле љолиб буда, 
бинандаро ба таври касбї бо назокати лабораторияи эљодї шинос мекунад. Аммо азбаски 
чунин мутахассисон хеле каманду барномањои телевизиону радио зиёд, ин вазифаро як 
ќисми муњаррирон ва коргардонњои телевизиону радио низ ба уњда мегиранд, ки дар 
натиљаи омўзиши пайваста дар яке аз соњањо чун мутахассиси варзида баромад мекунанд. 
Аммо чунин барномањо як норасої доранд: азбаски бањои мутахассисон ба њадди нињої 
аст, аз љумлаи эљодкорони мављуда танњо чанд нафарро барои тавсиф људо карда, 
боќимондањоро зери тозиёнаи танќид қарор медиҳад. Гоњо хатои сахт низ мекунанд. Ё аз 
саросемагї, ё барои хушомад ба эљодкоре бо танќиди муѓризона нафареро ба садамаи 
ќалб њам мерасонанд ва бо мурури замон хатои ўро дигарон ислоњ карда он эљодкорро 
«сафед» мекунанд. Вале дар бисёр маврид олимони шинохта нуктањои хеле муњими 
назариявї ва барои кори амалии дигарон муфидро низ баён мекунанд. Жанри очерки 
телевизионӣ дар хусуси одамони пешќадами истеҳсолот, ќањрамононе, ки њаёташон барои 
дигарон намунаи ибрат аст, ба таври бадеӣ наќл мекунад. Хусусияти публитсистии жанри 
очерк дар он зоњир мешавад, ки вай дар бораи одамон айнан наќл мекунад, аниќ ва факту 
далелњои конкретї навишта мешавад, наворҳое сабт мегарданд, ки барои тамошобинон 
диданибоб бошанд ва таҷассумгари мазмун шаванд. Аммо ин наќл ва сабти хушку холї 
не, балки бо обу ранг, наќли бадеї аст ва хусусияти бадеии очерк низ дар њамин зоњир 
мешавад. Бегумон суоле ба миён меояд; ҳам дар жанри очерк ва њам дар лавња дар хусуси 
њаёти одамон ба таври публитсистию бадеӣ наќл мекунанд. Пас байни онњо чӣ фарќе дида 
мешавад? Фарќ байни онњо кам не, аммо асосаш дар ин мазмунҳо зоњир мешавад; 

-дар лавња монанди очерк лањзањои зиёди њаёти ќањрамон тасвир намешавад, балки 
дар як ё ду лањза характери ќањрамонро нишон медињанд; 

-дар очерк, зимни чандин лањзањо шаклгирии симои ќањрамон тасвир мешавад; 
-лањзае, ки асосан лавњаро ташкил мекунад њатмӣ нест, ки ба кори ќањрамон дахл 

дошта бошад; 
 -дар очерк, воќеањо ба касби асосии ќањрамон дахл доранд; 
-очерк умуман бе проблема вуљуд надорад, барои лавња бошад проблема шарт нест. 
Барои он ки табиати очеркро бењтар тасаввур кунем, онро ба дигар жанрҳои бадеии 

дар телевизион истифодашаванда ба монанди жанрҳои драма, эпика, новелла низ муќоиса 

кардан лозим аст. Маълум, ки жанрҳои театрӣ ќањрамони њаётї надоранд ва агар 
прототипи дошта бошад њам, вай аксаран бо ному фаъолияти худ номбар намешавад. Ин 
низ ба табиати очерк мувофиќ намеояд. Зиёда аз он драманавис вобаста ба маќсаде, ки ба 
назди худ гузоштааст, лањзањо меофаранд. Очеркнавис дар асоси он воќеањое, ки ба њаёти 
њамин як одам хос аст, асар менависад. Аз ин гуфтањо ба хулосае меоем, ки нависанда дар 
истифодаи тахаюл озод аст, очеркнавис бошад, басо мањдуд. Дар ин хусус сухан ронда Б. 
А Полевой воќеаеро ёдовар аст: «Ў боре аз њаёти як коргар очерке чоп кардааст, ки дар 
он, аз љумла ибораи «њар гоњ, ки ў ба сари дастгоњ хам мешуд, ќабзаи мўяш ба сару 
абрўяш хам меафтид» - низ будааст. Муддате пас аз нашри очерк муаллиф аз ќањрамонаш 
пурилтифоте гирифтааст, вале дар нома ќањрамон барои ибораи дар боло зикршуда 
ранљида, хотирона гуфтааст, ки охир ман мўйи сар надорам» [10,с.9-11]. 
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Дар айни њол чунин гумон кардан низ хато аст, ки дар очерк умуман лањзањои сохтаи 
муаллиф набошад. Албатта ин хел не. Очеркнавис метавонад ва бояд лањзањои њаёти 
ќањрамонро ба таври худ ташкил дињад, пурќувват кунад. Зеро очерк нусхабардории 
рўякї њаёт нест, яъне очерк сурат не, расм аст. Лекин барои он ки лањзањои сохта 
нанамояд, ба раванди њаёти ќањрамон зич пайваст мешавад, муаллиф бояд ќањрамонашро 
наѓз донад, омўзад. На аз рўйи ќоѓаз на дар тўли суњбати чандсоата, балки хеле бештар 
донад. Мутаассифона, дар бисёр очеркњо махсусан эљодиёти љавонон њис мешавад, ки 
онњо ќањрамонашро наѓз наомўхтаанд. Барои њамин дар аксарияти очеркњо онњо монанди 
сар задани об аќиб монда будани бригада, ба кор аз кори дигарњо барваќттар омадан 
шогирдро дида замони шогирдии худро ёд овардан разветка барои забон рафтан дар 
дарси аввал гум кардан, ба хонаи талабаи дарсгурез рафтан (очерк мавзўи мактаб) 
лањзањои якранг такрор шудан мегирад. Чунин очеркњо аз якдигар фаќат бо номи 
ќањрамонашон фарќ мекунаду халос. Дар хусуси он, ки њамаи очеркњо адрес бояд дошта 
бошад, мо аллакай гуфтем. Лекин ду чиз ба назар мерасад: њаљми материал ба бадеият 
эътироф бояд кард, ки њаљми калон ё хурд њељ ваќт меъёри муайянкунандаи жанр шуда 
наметавонад, ки намедонад филмҳои очеркмонанде ҳастанд, ки то як соат хронометраж 
доранд. Иддае аз муҳаққиқон исбот кардан мехоҳанд, ки дар телевизион, радио, маҷаллаву 
газетаҳо бадеият камтар дида мешавад. Аммо ҳаминро бояд иброз дорем, ки бадеият дар 
ҳама намуди очеркҳо хоҳ вай дар радиову телевизион бошад ва хоҳ дар дигар расонаҳои 
хабарӣ вобаста ба қудрат ва тавоноии очернавис аст. Очерњои С. Айнӣ, С. Улуѓзода, М. 
Турсунзода, Њ. Карим ва дигарон, дар матбуоти даврӣ ба табъ расидаанд, далели онанд, 
ки бадеият на аз њаљми очерк, балки аз истеъдоди очеркнавис вобастагӣ дорад. Пас ба 
боварӣ гуфтан лозим аст, ки очерки бадеӣ ё газета нест, балки њамаи онњо њам хусусияти 
бадеӣ дошта бошад, ҳам хусусияти публитсистӣ. Дар хулоса њаминро бояд ёдовар шуд, ки 
муњаќќиќони зиёди дохилу хориљи кишвар дар хусуси ин жанри одамшиносї назарияву 
андешањои хешро пешнињод намудаанд. Аз муњаќќиќони тољик низ ќисмати зиёде дар 
пайгирии ин мавзўъ рисолањои илмї навишта, назарияњои хоси худро дар хусуси жанри 
очерки портретї иброз доштаанд. Чуноне мушоњида намудем, миёни муњаќќиќони соњаи 
журналистика ва адабиётшиносон бањсњои илмї сари мавзўи лавња ва очерк, хусусан 
очерки портретї идома дорад. Адабиётшиносон ќисмати бадеї очерки портретиро ба 
инобат гирифта, исбот кардани мешаванд, ки очерк моли адабиёт ба њисоб меравад. Аммо 
баръакси ин, муњаќќиќони соҳаи журналистика ќисмати публитсистии очеркро ёдовар 
шуда, баронанд, ки дар очерк факту раќам, аснод ва њаёти ќањрамони зиндаву воќеї ба 
риштаи тасвир кашида мешавад ва инљо бадеият љињати пурра сохтану обу ранг 
бахшидани матни тасвир ва таъсирбахш сохтани барнома истифода мегардад 

Зимни мутолиа ва баррасии назару андешањои муњаќќиќони соњаи журналистика ва 
адабиётшиносони дохилу хориљи кишвар вобаста ба жанри очерк, ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки дар очерк њам хусусияти публитсистї ва њам хусусияти бадеї нињон аст. 
Андешаи мо дар заминаи назару андешањои олимон њамин аст, ки очерк жанри 
публитсистї аст.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ДАР ШИНОХТИ ОЧЕРК 

Дар маќолаи мазкур, чуноне аз номи он бар меояд, масъалањои назариявие, ки дар шинохти жанри 
очерк аз љониби муњаќќиќони соња ва адабиётшиносон рўйи кор омадаанд. Ин маќола андешањои 
муњаќќиќони дохилу хориљи кишварро доир ба шинохти очерк ва кушодани љињатњои публитсистиву бадеї 
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ин жанрро муайян намудаанд, пайгирӣ мекунад. Ба риштаи тањлил кашидани назару андешањои олимони 
соња ва мунаққидони адабиёт дар ростои моли адабиёт ва публитсистика будани жанри очерк, људо 
намудани очерки матбуот ва телевизион бино ба андешаи баъзе аз муњаќќиќон хусусияти бадеї хоси очерки 
матбуот аст ва очерки телевизиони аз бадеият орї мебошад. Андешањои ин муњаќќиќонро дар вобастаги ба 
назари якдигар матрањ намуда, ќисматњои гуногуни жанри очеркро рўнамої намудем. Ва дар фарљом 
њаминро бояд ёдовар шуд, ки очерк яке аз жанрњои публитсисти бадеї ба шумор меравад, ки бо факту 
раќам, љову макони воќеї ва ќањрамони зиндаву њаётї, сару кор дорад.  

Калидвожањо: телевизион, ВАО, очерки портретї, матбуот, публитсист, журналист, радио.  
 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭССЕ 

Эта статья, как следует из названия, посвящена теоретическим вопросам признания жанра эссе 

исследователями и литературоведами. В статье изложены взгляды отечественных и зарубежных исследователей на 

признание эссе и открытие публицистических и художественных аспектов этого жанра. Анализируя взгляды 

ученых и литературоведов на достоинства литературных и публицистических эссе, различие между газетными и 

телевизионными эссе, по мнению некоторых исследователей, является художественной особенностью прессы, а 

телевизионные репортажи лишены искусства. Мы обсудили взгляды этих исследователей друг на друга и 

представили разные части жанра эссе. В заключение следует отметить, что эссе - один из жанров художественной 

литературы, в котором речь идет о фактах и цифрах, реальном месте и живом герое. 

Ключевые слова: телевидение, СМИ, портретный очерк, пресса, публицист, журналист, радио. 

 

SOME THEORETICAL ISSUES IN ESSAY RECOGNITION 

This article, as its name implies, deals with theoretical issues in the recognition of the genre of essays by researchers 

and literary critics. This article follows the views of domestic and foreign researchers on the recognition of essays and the 

discovery of journalistic and artistic aspects of this genre. Analyzing the views of scholars and literary critics on the merits 

of literary and journalistic essays, the distinction between press and television essays, according to some researchers, is an 

artistic feature of the press, and television features are devoid of art. We discussed the views of these researchers in relation 

to each other and presented different parts of the essay genre. In conclusion, it should be noted that the essay is one of the 

genres of fiction, which deals with facts and figures, the real place and the living hero. 

Keywords: television, mass media, portrait essays, press, publicist, journalist, radio. 
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ТАРКИБИ ЛЕКСИКЇ – ГРАММАТИКИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҚОЛАБИ 

“ДИЛИ КАСЕ ПУР” ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКЇ 
 

Шералиев Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар баробари ибораҳои фразеологии феълӣ, ки қисмати зиёди захираи фразеологии 
забонро ташкил медиҳанд, ҷумлаҳои фразеологӣ ва махсусан қолаби фразеологии “дили 

касе пур” мавқеи хосса дорад ва дорои хусусиятҳои махсуси фарқкунандаи лексикӣ ва 
грамматикӣ мебошад. Дар байни қолабҳои гуногуни ҷумлаҳои фразеологӣ ҷумлаҳои 

фразеологии қолаби “дили касе пур” мавқеи махсусро ишғол мекунанд. Дар забони 
имрӯзаи тоҷикӣ ин қолаби фразеологӣ дар муқоиса ба дараҷаи истеъмоли навъҳои 
гуногуни қолабҳои фразеологӣ аз ҷумлаи қолабҳои серистеъмол маҳсуб ёфта, системаи 
шаклҳои грамматикии он хеле мураккаб аст. “Қолаби дили касе пур, ки онро баръакси 
миси касе (чизе) баромад ҷумлаи фразеологии номӣ унвон додан мумкин аст, дорои 
хусусиятҳои мураккаби грамматикист” [10,с.303]. Ин қолаби фразеологии забонро 
ҷумлаҳои фразеологии номӣ унвон додан ба мақсаl мувофиқ буда, ҷузъи асосии он асосан 
бо ҳиссаҳои номии нутқ ифода меёбад. Саҳми ҳиссаҳои номии нутқ дар созмон додани 
таркиби луғавии ин навъи қолаби фразеологӣ бисёр бузург мебошад. 

Мураккаб будани хусусиятҳои грамматикии ин қолаби фразеологӣ самтҳои 
фарқкунандаи онро аз дигар навъҳои гуногуни қолабҳои фразеологӣ ошкор месозад. 
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Маҳз, системаи комилан мураккаби шаклҳои грамматикии он дараҷаи истеъмоли ин 
қолабро дар нутқи шифоҳӣ ва китобӣ муайян месозад. Имконияти тобишҳои мухталифи 
семантикӣ қабул кардани онҳо ва мавҷудияти унсурҳои гуногуни забонӣ ҳамчун ҷузъи 

доимӣ ва баъзан тағйирёбанда, пеш аз ҳама, аз системаи мураккаби шаклҳои грамматикии 
он вобастагӣ дорад. Таркиби лексикии воҳидҳои фразеологӣ аз ҷузъҳои ҳатмӣ ва 
тағйирнопазир иборат аст, ки баъзан ба яке аз ин ҷузъҳо бандакҳои гуногун 
(бандакҷонишинҳо, бандаки изофӣ, бандаки феълӣ ва бандаки хабарӣ) илова гардида, ба 
онҳо тобишҳои гуногуни маъноӣ мебахшанд. Дар баъзе мавридҳо чунин бандакҳо 
метавонанд, унсури ҳатмии таркибии луғавии воҳидҳои фразеологӣ бошанд. Тағйир 
додани ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ воҳиди мустақил будани онҳоро барҳам мезанад. 
“Ҷумлаҳои фразеологии қолаби “дили касе пур” аз ҷиҳати таркиби лексикию грамматикӣ 
низ фарқ доранд. Одатан, онҳо аз се ҷузъи асосӣ таркиб ёфтаанд: мубтадои грамматикӣ, 
предикат – хабар ва ҷузъи ивазшаванда, ки ба соҳиби амал далолат мекунад” [10,с.306]. 
Ҷузъи мубтадои грамматикӣ, бисёртар бо исмҳо ва ҷузъи хабари онҳо бо ҳиссаҳои 
гуногуни номӣ (исм, сифат, шумора, ҷонишин) ифода меёбад: сари касе баланд, дили касе 

сахт, аҳволи касе бад, дасти касе боло, чашми касе беҷо, сари касе гаранг, бахти касе сиёҳ, 

ҳавсалаи касе пир, гулӯи касе қоқ, тоқати касе тоқ, дили касе об, гапи касе якта ва монанди 
инҳо:  

Ба умеди “рӯзе мерасад” дилашро бақуввату сарашро баланд медошт ва интизорӣ 
мекашид (С. Турсун, Се рӯзи як баҳор, 92). Кампири Роҳила ба ариза назди Калтаи 
Мансур даромадааст, гуфтааст, ки аҳволаш бад, писараш дар ҷанг, дар хонааш як гард орд 
нест, ки рӯи об занад (К. Мирзоев, Зиндагӣ ҳам нафасе, 10). Ин гуна кор дар ҳақиқат 
мушкил бошад ҳам, барои ғозиёни мо осон буд, зеро дили онҳо он қадар сахт буд, ки гиря 
ва зории бадбахтоне, ки ин гуна фоҷиа ба сарашон афтодааст, сабаби қаҳқосзанон 
хандидани онҳо мегардид (С. Айнӣ, Ғуломон, 41). Ҳозир бошад, дасти мо боло, ҳар кас 
пурсад, ҷавоб ҳамин ки худаш нахост, нарасидани муаллимро дидаю дониста қасдан нозу 
нузкунон худашро азиз карданӣ шуда, баромада рафт (Ф. Ниёзӣ, Вафо, 160). – Хасбур 
кунед, тақсир! – гуфт Мулло Наврӯз, - чашми ин бача беҷо менамояд, то даравида кӯфтан 
нимашро медуздад (С. Айнӣ, Ғуломон, 166).  

Ҷузъи сеюм ё ҷузъи ивазшаванда, ки ба соҳиби амал далолат мекунад, дар шакли 
мафъулӣ ифода ёфта, асосан барои муайян намудани мубтадо хизмат мекунад. Вазифаи он 
дар ин маврид аз системаи грамматикӣ орӣ аст. “Ба ин сабаб ҳам он ҳамчун 
муайянкунандаи мубтадо меояд, на чун мубтадои грамматикӣ” [10,с.307]. Дар системаи 
таркибии ин қолаби фразеологӣ функсияи ҷузъи сеюм ва ё ҷузъи ивазшаванда 
баробарҳуқуқ ба назар мерасад ва ҳамчун муайянкунандаи мубтадо адои вазифа мекунад. 
Бо вуҷуди ин, дар баъзе мавридҳо, мумкин аст, ки ҷузъи ишорӣ зикр наёфта бошад, вале 
ин мавридҳо бисёр кам мушоҳида шуда, метавон онро чун ҳолати истисноӣ ном бурд. 
Масалан, дар ҷумлаҳои зайл: Онҳо ба меҳнатҳои сахти тоқатнопазир ва дар дасти 
одамони аҷнабӣ ба корҳое, ки аз андешаи онҳо дил хун мешавад, гирифторанд (С. Айнӣ, 
Ғуломон, 27). Ва бахуду бехудона гапҳое гуфта, ки дилҳо об, ҷигарҳо реш гашта (К. 
Мирзоев, Марги бегуноҳ, 16). Дар ҷумлаҳои боло зикри амал ба таври умумӣ ифода ёфта, 
дар он соҳиби амал муайян набуда, он метавонад ҳар касеро дар маҷмуъ ифода карда 

бошад. Маҳз, дар ин маворид, ки хеле кам ба назар мерасанд, муҳимияти мавҷуд будани 
ҷузъи тағғйирёбанда ошкор шуда, вазифаи онҳо чун ҷузъи ҳатмии ин қолаби фразеологӣ 
муайян мегардад. “Бояд гуфт, ки чунин мисолҳое, ки дар онҳо ҷузъи ишорӣ зикр нашуда 
бошанд, хеле кам вомехӯранд. Дар аксар ҷумлаҳои фразеологии қолаби дили касе пур 
ҷузъи ишорӣ зикр шудааст. Ҷузъи ишорӣ одатан, бо бандакҷонишинҳои шахсӣ, номҳои 
ифодакунандаи шахс ва ё ташхисшуда, инчунин, бо ҷонишинҳои шахсӣ ва таъйинӣ ифода 
мешавад ва ҳатман шахс – субъектро ифода мекунад” [10,с.307]. Ҷузъи ишорӣ ва ё 
тағйирёбанда, ки онро метавон ҷузъи ҳатмии таркиби ин қолаби фразеологӣ унвон дод, 
асосан бо бандакҷонишинҳо ифода меёбад. Хусусияти тағйирёбанда будани ҷузъи ишорӣ, 
пеш аз ҳама, ба имконияти васеи ҷойивазкунии бандакҷонишинҳо, ки онҳоро метавон 
озодона бо ном ва ё исмҳои ташхисшуда иваз кард, вобастагии ногусастанӣ дорад. 
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Бандакҷонишинҳо дар воҳидҳои фразеологии қолаби “дили касе пур” нақши муҳимро 
мебозанд. Хизмати онҳо дар таҳкими мазмуни воҳидҳои фразеологӣ муайян мегардад. 
Дар пасвандҳо ва аломатҳои дигари морфологӣ баъзе хусусиятҳо дида мешавад, ки 
бандакҷонишинҳо аз ин хусусият орӣ ҳастанд. “Агар пасвандҳои ҷамъбандии исмҳо ва 
аломатҳои дигари морфологии бевосита ба ҷузъи номӣ иловашаванда ба тамоми қолаби 
воҳиди фразеологӣ оҳангу тобишҳои иловагии грамматикию модалӣ зам намоянд, дар 
хусуси бандакҷонишинҳо ва унсурҳои лексикии дигари ивазкунандаи онҳо инро гуфтан 
мумкин нест” [10,с.307]. Онҳо ҳамчун ҷузъи ишорӣ барои муайян намудани шахсу 
шумораи соҳиби амали ин навъи қолаби фразеологӣ хизмат мекунанд. Қолаби 
фразеологии чашми касе танг – ро метавон ба ин шакл тасриф кард: 

Чашмам танг Чашмамон танг 
Чашмат танг Чашматон танг  
Чашмаш танг Чашмашон танг 
Чуноне дар боло зикр карда шуд, бандакҷонишинҳо дорои имконияти васеи 

ҷойивазкунӣ доранд, бидуни он ки семантикаи онҳо тағйир ёбад. Онҳоро ҷонишинҳои 
шахсӣ бо тағйири шакл ва бе тағйири маъно иваз карда метавонанд: 

Чашми ман танг Чашми мо танг 
Чашми ту танг Чашми шумо танг 
Чашми ӯ танг Чашми онҳо танг 
Бандакҷонишинҳои шахсӣ – соҳибӣ дар ҷумлаҳои озоди синтаксисӣ вазифаҳои 

гуногуни грамматикӣ ва лексикиро иҷро мекунанд, вале дар воҳидҳои фразеологии қолаби 
“дили касе пур”, аслан, вазифаи онҳо “соҳибият” буда, барои муайян кардани соҳиби амал 
истифода бурда мешаванд. Мисолҳо: Чӣ, акнун чор сӯямон чӯл нашавад гуфта, ӯро то 
ришаш ба замин расидан аз доманаш дошта шинем буд? (Ф. Ниёзӣ, Асарҳо, 75). – 
Номаълум қариб як соат гапзанон кардем – а? – пурсид Давлат. – Ҳа, гапамон қӯр гирифт 
(Ф. Ниёзӣ, Асарҳо, 89). Гумони ғолиб он аст, ки то он вақт ин кампири ҳафтодсолаи пояш 

ба лаби гӯр расида ба бекасиву банавоӣ ҷон медиҳад (С. Айнӣ, Одина, 25).  
Воҳидҳои фразеологии риши касе ба замин расид ба маънои “калон шудан”, гапи касе 

қӯр гирифт “суҳбат дароз шудан”, пои касе ба лаби гӯр расид “ба мурдан наздик шудан” 

дар ҷумлаҳои боло, ки бо бандакҷонишинҳо ифода ёфтаанд, маънои “соҳибият” ифода 
ёфтааст. Вазифаи асосии бандакҷонишинҳо дар семантикаи воҳидҳои фразеологӣ муайян 
намудани “соҳибият” мебошад. Ҷузъи аввали ин қолаби фразеологӣ метавонад унсурҳои 
гуногуни грамматикиро қабул кунад, ки ин ба семантикаи воҳиди фразеологӣ таъсири хос 
намерасонад. Гуфтан мумкин аст, ки дар муқоиса бо хусусиятҳои грамматикии ҷумлаҳои 
фразеологии қолаби мазкур, хусусиятҳои семантикии онҳо бақувватар мебошад. Бо вуҷуди 
он ки, шакли грамматикии он имконияти тағйирёбӣ дорад, семантикаи онҳо ҳамчунон 
устувор боқӣ мемонад. Агар воҳидҳои фразеологӣ унсурҳои мухталифи грамматикиро 
қабул карда бошанд, бандакҷонишинҳо дар охири он силсилаи аломатҳои граммматикӣ 
меоянд: Чашмакам чор, тоқатам тоқ шуд (Ф Ниёзӣ, Вафо, 20). Ҳамаи корҳоят тахт, имрӯз 
– пагоҳ штаби армияи Балашов ҳуҷҷатҳоят, ордену медалҳоятро ба воситаи органҳои 
дахлдор ба ту мефиристанд (Ф. Ниёзӣ, Вафо, 672).  

Дар ҷумлаҳои боло пасванди ифодагари хурдию навозиши –ак ва шакли ҷамъбандии 
–ҳо ба қисмати аввали онҳо илова гардида, бандакҷонишинҳо дар охир омадаанд. Ҷузъи 
ишорӣ, ки асосан бо касе, чизе нишон дода мешавад, ҳамчунин дорои қолаби изофӣ буда, 
ба осонӣ тағйир дода мешавад. Дар сурати тағйир додани онҳо семантика устувор боқӣ 
мемонад. Бандакҷонишинҳои таркиби воҳидҳои фразеологиро дар қолаби изофӣ 
ҷонининҳои шахсӣ иваз карда метавонанд: Чашмони калон, бинии баандом ва абрувони 
кӯтоҳ дошт, ситорааш гарм (ситораи ӯ) буд ва бо чӣ як хислаташ зуд ба шумо маъқул 
мегашт (Ҷ. Икромӣ, Ман гунаҳгорам, 11). Дар ҷустуҷӯи хӯрданӣ ба ҳар тараф менигарист, 
чашмаш (чашми ӯ) ба алафи сабзии кӯҳӣ афтод (С. Айнӣ, Дохунда, 105).  

Баъзе аз бандакҷонишинҳои шахсии таркиби воҳидҳои фразеологии қолаби 
мазкурро ба таввасути ҷонишини нафсӣ – таъкидӣ иваз кардан мумкин аст: 
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Қориишкамба, аз харидории ман умедашро канда (умеди худашро) ба роҳ даромад ва 
ман ҳам аз дунболи ӯ (С. Айнӣ, Марги судхӯр, 15). Пирамард дар байни ҳавлӣ рост истода, 
дилашро (дили худро) холӣ кард (А. Самад, Косаи давр, 23).  

Ҳамин тариқ, вазифаи асосии бандакҷонишинҳо, ки дар таркиби ин навъи ҷумлаҳои 
фразеологӣ чун ҷузъи ишорӣ хизмат менамоянд, пеш аз ҳама муайян намудани соҳибият 
буда, бо навъҳои гуногуни ҷонишинҳо хусусияти ивазшавандагиро доро мебошанд. 
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ТАРКИБИ ЛЕКСИКЇ – ГРАММАТИКИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҚОЛАБИ “ДИЛИ КАСЕ 

ПУР” ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКЇ  

Дар мақолаи мазкур муҳимтарин ва асоситарин хусусиятҳои луғавӣ ва грамматикии ҷумлаҳои 
фразеологии қолаби мазкур мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Вазифаи асосии бандакҷонишинҳо чун ҷузъи 

ишорӣ муайян намудани соҳибият буда, бо навъҳои гуногуни ҷонишинҳо хусусияти ивазшавандагиро доро 
мебошад. Онҳо дар умум дорои имконияти васеи тағйирёбандагӣ дошта, бо шаклгирӣ ва қабул кардани 

унсурҳои гуногуни грамматикӣ дар баробари дигар навъи воҳидҳои фразеологӣ мавқеи хоссаро ишғол 
менамоянд. Дар шаклсозии ҷузъи ишории онҳо вазифаи ҷонишинҳои шахсӣ ва нафсӣ-таъкидӣ назаррас 
мебошад. 

Калидвожаҳо: фразеология, ҷумлаҳои фразеологӣ, мубтадо, хабар, ҷузъи ивазшаванда, ҷонишинҳои 

шахсӣ, ҷонишинҳо, бандакҷонишинҳо, лексика, грамматика  
 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В ГЛАГОЛЬНОМ ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ НА СЛОЕ 

“ПОДЛЕЖАЩЕЕ, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ ЧАСТЬ СКАЗУЕМОГО” В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

В этой статье обсуждаются наиболее важные и основные лексические и грамматические особенности 

предполагаемого слоя. Основная функция местоимения – суффикса определение владения. Они могут быть 

заменены разными местоимениями. У них есть отличная возможность измениться с формированием и принятием 

различных грамматических аспектов, имеющих основной статус среди других фразеологизмов. В формировании 

изменяющейся части личностные местоимения играют жизненно важную роль.  

Ключевые слава: фразеология, глагольные фразеологизмы, сказуемое, предикат, изменяющий часть, 

личные местоимение, местоимение, местоимение – суффикс, лексика, грамматика  

 

LEXICAL AND GRAMMATICAL STRUCTURE IN VERBAL PHRASEOLOGICAL UNIT ON LAYER OF 

“SUBJECT CHANGING PART PREDICATE” IN MODERN TAJIK LITERARY LANGUAGE 

This article discusses the most important and main lexical grammatical features of a layer in question. The main 

function of pronoun-suffix is to determine the possession. They are changeable with deferent kind of pronouns. They have 

a great chance to change with the formation and accepting different grammatical aspects having the main status among 

other phraseological units. In the formation of their changing part personal pronouns have a vital role.  

Keywords: phraseology, verbal phraseological units, agent, predicate, changing part, personal pronouns, pronouns, 

pronoun – suffix, lexica, grammar  
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ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ МАРКАЗИ МАТБУОТИ ВАЗОРАТИ КОРҲОИ 

ДОХИЛИИ ҶТ 
 

Эшонова М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Марказҳои матбуотӣ бо мақсади таъмин намудани иттилоот аз тарафи кормандони 
ниҳодҳои гуногун таъсис дода шудаанд. Бо ҳамин мақсад сол то сол шумораи марказҳои 
матбуоти дар кишвар бештар гардида, ба тариқи сомонаҳо, радио, телевизион кишварро 
аз иттилооти худ воқиф месозанд. “...Моҳи майи соли 2007 дар шаҳри Душанбе бо 
дастгирии якҷояи Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ва дафтари СММ дар бахши 
ҳамкорӣ дар бунёди сулҳ (UNTOP) маркази матбуотии ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуд”.  

Бо ҳамин мақсад назаре ба аввалин пайдоиши хадамоти матбуоти дар ҷаҳон таваҷҷуҳ 
менамоем. Дар Олмон майдоиши матбуотро пеш аз ҳама сиёсатмадорон ва ҳокимон 
пайгирӣ намудаанд, ки ин аз ҳукуматдории солҳои қаблӣ дарак медиҳад. “...Шоҳи Пруссия 
Вилгелми IV ки дар миёнаҳои асри XIX ҳукумрон буд, дафтари адабӣ ташкил кард, ки 

баътар Муассисаи маркази кори рӯзноманигорӣ ва ё Бюрои адабии Вазорати шоҳии давлатӣ 
ном гирифт. Ин Бюро маркази матбуоти буд ва вазифааш идоракунии афкори омма, 
назорати мувофиқати мундариҷаи матбуот бо афкори ҳукумат буд” [3,с.10]. 

Ҳамин тариқ баътар дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико охирҳои асри 19 идораҳои 
давлатӣ шуъбаҳои кор бо матбуотро ташкил намуданд. Аз ҳамин вақт сар карда дар асри 
20 нишастҳои матбуоти бештар ташкил мегардиданд. Аз нимаи дуюми асри 20 сар карда, 
ИМА бештар ба масъалаи иттилоъдиҳии ҷомеаи ҷаҳонӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
менамоянд. Бо ҳамин мақсад “Хадамоти матбуотии глобалӣ”-и Ожонсии иттилооти ИМА 
таъсис ёфт. Бо ҳамин мазмун дар Тоҷикистон Маркази матбуоти Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон барвақттар ташкал гардида, яке аз ниҳодҳои калидии 
сохтори давлатдории кишвар ба ҳисоб рафта, таъмини ВАО ва ҷомеа бо иттилооти 
марбут ба фаъолияти вазорат дар мубориза бар зидди ҷинояту ҷинояткорӣ ва роҳҳои 
таъмини амнияту суботи кишвар бар дӯши он вогузор шудааст. Сару кор бо ҷинояту 

ҷинояткор, ки дар замони муосир равияҳои нави ҷинояткорӣ, аз қабили терроризму 
экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, амалҳои гуруҳҳои ифротгаро ба 
вуҷуд омадаанд, аз кормандон ва нафарони масъули ин ниҳод зиракиву ҳушёрӣ ва 
тактикаи сифатан нави пешгирии ҷинояту ҷинояткориро тақозо менамояд. “Ғайр аз ин, бо 
ёрии матбуот, радио, телевизион ва адабиёту санъат ва дигар шаклҳои пропаганда ба 
инсони имрӯзаи замони истиқлол таълими хирад медиҳад, поквиҷдонӣ, ростқавлӣ, 
ҳалолкорӣ, парҳез аз молу мулки давлату ҷамъият, аз кору ахлоқи бад омӯзонида 
мешавад” [2,с.6]. 

Воқеан имрўз бо дарки ҳама ин талаботҳо, ки дар назди кормандони ин мақомот 
истодааст, бо тавонмандии бузургу дасту дили гарм баҳри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ 
ва пешгирии ҳамагуна ҷинояткорӣ муборизаи беамон бурда истодаанд. Дар баробари 
мубориза бо ҷинояткорӣ дар самти дастрасии шаҳрвандону кормандони ВАО бо 
иттилооти расмӣ Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешравиҳои зиёде 

ноил гардидааст. Аз ҷумла Маркази матбуот бо пахшу нашри иттилооти зарурӣ тариқи 
симову садо ва матбуоти даврӣ машҳури ҳамагон гардидааст. Дар байни тамоми 
марказҳои матбуотии вазорату кумитаҳои давлатӣ, Маркази матбуоти Вазорати корҳои 
дохилӣ нисбатан барвақттар созмон дода шудааст ва дар самти дастрасии иттилооти 
расмӣ, фаъолияти назаррас дорад. Фақат дар аввал ин вазифаро шахсони алоҳида дар 
вазорат ва раёсату шуъбаҳо анҷом дода, дар шӯъбаҳо гуруҳҳои пешгирии ҷинояткорӣ 
ташкил карда шуда буданд, ки онҳо бештар бо мардум суҳбату вохӯриҳо анҷом дода, дар 
матбуоти даврӣ мақолаву хабарҳо нашр менамуданд. Сипас, баъд аз пурқувват гардидани 
Иттиҳоди Шӯравӣ дар таркиби Комиссариати халқии корҳои дохилӣ маҷаллаву 
ҳафтаномаҳо ба нашр расонида шуда, гуруҳҳои кории табъу нашр ташкил карда шуданд. 
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Маркази матбуотие, ки имрӯз дар Вазорати корҳои дохилӣ фаъолият менамояд, соли 
1991 баробари Истиқлолият ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии 
полковники милитсия Нарзиев Муҳаммадҷон дар ҳайати панҷ нафар корманд таъсис дода 

шуда, бо таҷҳизоти наворбардорӣ ва аксбардорӣ таъмин карда шуда буданд. Баъдан, зери 
роҳбарии подполковники милитсия Ҳаким Қурбонов ҳайати кормандон ва штати корӣ 
васеъ гардида, рӯзноманигори зиндаёд Ҷумахон Ҳотамӣ, Заробиддин Сироҷов, 
Муҳаммадшарифи Бобошариф, Файзалӣ Қосимов, Худойназар Асозода ва корманди 
техникӣ аз шабакаи аввал Суҳроб Алиев ба кор қабул гардиданд, ки ин ҳайати эҷодӣ бо 
маводи ҷолиби худ тариқи симову садо маҳбуби аудитория гардида буданд. Дар ин солҳо 
кору фаъолият дар воситаҳои ахбори омма воқеан душвор буд, чунки саросари кишварро 
оташи ҷанг фаро гирифта, даргириҳои сиёсиву амалҳои ҷиноятӣ ба авҷ расида буданд. 
Кормандони маркази матбуотӣ ба ҳамаи он нобасомониҳо нигоҳ накарда, ба нуқтаҳои 
гуногуни кишвар сафарҳои хидматӣ анҷом дода, аз вазъи ҷиноӣ ва ҳаёти мардум 
барномаву гузоришҳо омода карда, ҳамарӯза тариқи симову садо пешкаши омма 
мегардониданд. Бояд қайд кард, ки кору фаъолияти гуруҳи эҷодии маркази матбуотӣ, дар 
ҳамон рӯзҳои мудҳиш дар ҳақиқат ҳам як намунаи барҷастаи хидмати софдилона ба халқу 
ватанро нишон медод. Дар ин даврони сарнавиштсоз, ки саросари кишварро ҷанги 
шаҳрвандӣ фаро гирифта буд, ин дастгоҳи хурди матбуотӣ вазифаи худро дар сатҳи 
баланд анҷом дода, ҳамчун ягона маркази матбуотие амал менамуд, ки мардум аз натиҷаи 
кори он бархурдору бохабар буданд. Маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ ҳамчун 
тарғибгари сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат баромад намуда, натанҳо дар 
ошкору пешгирии ҷинояткорӣ саҳми арзишманде дошт, балки дар эълону пайдо намудани 
ашхоси бедарак гумшуда, даъвати гуруҳҳо ба ҳамдигарфаҳмӣ, пойдор намудани сулҳу 
осоиштагӣ дар кишвар, пешгирии таҷовуз ба молу дороии одамон, даст кашидан аз 
хушунату бадбинӣ ва бадгӯии як дигар, ба замин гузоштани силоҳу дасти кӯмаку 
бародарӣ дароз намудан ба якдигар талошу кӯшишҳои шабонарӯзӣ ба харҷ дода, ҳатто 
баъзе аз кормандони ин марказ дар ин роҳ ҷони худро фидо намуданд. Аз ҷумла, 
подполковники милитсия Ҷумахон Ҳотамӣ яке аз сардорони ин марказ (аз соли 1996 то 4-
уми июни соли 1999) буд, ки бо ташкил намудани барномаи махсуси телевизионии “ВКД 

хабар медиҳад” маҳбуби ҳамагон гардида, суханони пур аз панду андарзи бузургонааш, 
каломи возеҳу буррояш дар дилу дидаи мардум нақш баста, ҳама барои шунидани 
гузоришҳои руҳнавозу таскинбахшаш интизорӣ мекашиданд. Ӯ тавонист бо тайёр 
намудани гузоришу филмномаҳои махсуси телевизионӣ нишон диҳад, ки аъмоли 
ҷинояткорона оқибати бад дошта, ҳеҷ кас бо бадхоҳиву бадандешӣ ба мақсуд нахоҳад 
расид ва танҳо дар ягонагиву бародарӣ мо метавонем, Ватани азизи хешро ободу зебо 
намуда, ояндаи дурахшони худро таъмин намоем. Вале, мутаассифона, баъзе аз бадхоҳону 
ашхоси ҷиноятпеша дар муқобили нутқи муассири ӯ ба ҷуз аз нобуд карданаш дигар чорае 
надида, ӯро ноҷавонмардона 4-уми июли соли 1999 ба ҳалокат расониданд. Маркази 
матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ дар даҳсолаи аввали баъд аз истиқлолият мубрамтарин 
масоил, ки дар он замон даст задани ҷавонон ба муомилот ва истеъмоли маводи 
муходдир, ташкил намудани гуруҳҳои муташаккилу мусаллаҳи ҷиноӣ, роҳзаниву 
ғоратгарӣ, дуздиву авбошӣ, ва бедарак гардидани одамон буд, мавзӯи асосии барномаҳои 
телевизионии худ қарор дода, дар пешгирии чунин ҳолатҳо нақши созгор доштанд ва то 
имрӯз аудиторияи худро гум накарда, гузоришҳои сареҳиятдоштаи худро пешкаши омма 
мегардониданд. Дар ин давраи сарнавиштсоз роҳбарии маркази матбуотро нафари зираку 
доно Худойназар Асозода (1999-2009) бар уҳда дошт. Бояд гуфт, ки дар ин давра ҳанӯз 
гуруҳҳои ҷиноятпеша дар саросари гуногуни кишвар, ба дуздиву роҳзанӣ машғул буда 
аъмоли ношоистаи худро идома медоданд. Сипас, баъд аз солҳои 2000-ум бо ором 
гардидани фазои сиёсии кишвар, самти кории маркази матбуот низ каме дигар гардида, он 
дар баробари мубориза бо ҷинояткорӣ, бештар ба тарбияи насли ҷавон, ҳавасманд 
гардонидани онҳо ба варзишу интихоби касбу кори пурифтихор, даст кашидан аз 
нашъамандиву шаробнӯшӣ ва пешгирии ҷиноятҳои ахлоқӣ, ки ин мавзуъҳои мубрами ин 
давру замон ба шумор мерафт роҳнамои менамуданд” [9]. (сомонаи VKD) Дар баробари 
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маркази матбуот, ҳафтаномаи “Сипар”, ки дар ҳайати маркази матбуот фаъолият дошт, 
барои пешниҳоди иттилоъ ва барҷаста нишон додани фаъолияти мақомоти милитсия 
хизмати шоён намудааст. 

“Соли 2003-ум ҳангоми сардори маркази матбуот будани Худойназар Асозода дар 
маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ дубора ҳафтаномаи ҷолибу хонданибоби 
“Сипар”, ки қаблан даҳсолаи охири 1980-1990 фаъолият менамуд, барқарор карда шуд. Ин 
ҳафтанома дар муддати кӯтоҳ маҷмуаи рӯимизии ҳар корманд ва шаҳрванди кишвар 
гардида, ҳаводорони зиёди худро пйдо намуд” [9]. (Сомонаи VKD) Дар ин давра маркази 
матбуот чун дигар воситаи ахбори омма аз сифати қадимаи фиттавӣ ба сифати рақамии 
таҷҳизоти наворбардориву аксбардорӣ гузашта, барномаҳои нави телевизионӣ бо номҳои 
“Сипари ВКД” ва “Набз” рӯи навор омада, пешкаши тамошобинон гардонида 
шуданд.“Мутобиқи Созишномаи «Женева-2006», ки бо ташаббуси Иттиҳоди 
байналмилалии алоқаи барқӣ қабул шудааст, аксари кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла 
Тоҷикистон то соли 2015 ба пахши рақамии барномаҳои телевизиону радио мегузаранд. 
Пахши рақамӣ технологияи навтарини ҷаҳонист, ки дақиқияти баланд, сифати олии 
тасвиру садоро ба вуҷуд меорад. Ин низом имконияти беҳудуди истифода аз теъдоди 
зиёди шабакаву хизматрасониҳоро доро мебошад” [10.]. “Паёми соли 2016 Академияи 
ВАО”  

Дар тарбияи насли наврас ва ҷавонон, оид ба пешгирии нашъамандӣ, ҳифзи одамон 
аз зарару зиёни сӯхтор ва риояи ҳатмии қоидаҳои бехатарӣ аз он, пешгирии садамаҳои 
нохуши нақлиёт, эҳтиром ва волояти қонун дар ҷомеа таъсири ҷиддӣ расониданд ва то ба 
имрӯз ин барномаҳои иттилоотиву таҳлилии Маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ 
пешкаши тамошобинон гардонида мешаванд, ки аудитория онро бо алоқамандии зиёд 
тамошо мекунанд. Котиби матбуотӣ дар як вақт ҳам сиёсатшинос аст, ҳам рӯзноманигор 
ва ҳам равоншиносу ҷомеашинос аст. Он касби душвору заҳматталаб буда, ба мақомоти 
давлатӣ имкон медиҳад, ки робитаи худро бо ВАО ва ҷомеа таҳким бахшад. Фаъолияти 
Маркази матбуотӣ дар умури дохилӣ, аз он ҷиҳат муҳим арзёбӣ мегардад, ки солҳои охир 
ҷинояту ҷинояткориҳои гуногун ба вуҷуд омадаанд, ки онҳо дар миёни мардум ҳар гуна 
овозаву иттилооти бардурӯғро паҳн менамоянд. Аз ин хотир, пахши иттилооти расмӣ ба 
воситаи барномаҳои расонии худӣ ба фоидаи кор аст. Маҳз аз ҳамин ҷост, ки маркази 
матбуотӣ дар Вазорати корҳои дохилӣ ташкил карда шуда, бо нашри иттилоот тариқи 
симову садо ва матбуоту сомонаҳо, пеши роҳи паҳншавии иттилооти бардурӯғро 
мегиранд. Таваҷҷуҳи роҳбарияти вазорат нисбати кору фаъолияти маркази матбуоти 
мазкур бештар мебошад, ки имрӯз бо муҳимтарину муосиртарин таҷҳизоти 
наворбардориву техникаи компютерӣ ва ҳатто бо чархболи наворбардории 
идорашаванда, инчунин студияи сабти барномаҳои телевизионӣ муҷаҳҳаз гардонида 
шудааст. Кормандони масъули он аз тамоми гӯшаву канори мамлакат аз рафти 
содиршавии ҷиноятҳои махсусан вазнин гузоришҳо омода намуда, манзури тамошобинон 
ва шунавандагону хонандагон мегардонанд. Маврид ба зикр аст, ки аз ҷониби роҳбарияти 
вазорати корҳои дохилӣ барои дар сатҳи хуб ба роҳ мондани фаъолияти шабонарӯзии 
кормандони маркази матбуотӣ дастуру супоришҳои мушаххас ироа гардида, ҳамчунин 
нақши маркази матбуотиро дар баланд бардоштани савияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва 

пешгири ва кам намудани сатҳи ҷинояткорӣ, нишон додани симои аслии кормандони 
милитсия ва робитаи мақомотро бо ҷомеа таҳким бахшидан доимо назаррас арзёбӣ 
менамоянд. Таваҷҷуҳи зиёди роҳбарият ба маркази матбуотии мазкур аст, ки сол то сол 
ҳайати кормандони он зиёд гардида, бо беҳтарин таҷҳизоти наворбардориву техникӣ 
муҷаҳҳаз гардонида мешавад. Дар солҳои қабл, барои сабти барномаҳои телевизионӣ 
маркази матбуотии Вазорати корҳои дохилӣ танқисӣ мекашид. Барномаҳои худро дар 
студияҳои шабакаҳои телевизионии кишвар сабт намуда, пешкаши тамошобинон 
мегардонид. Боиси хушнудист, ки дар бинои Вазорати корҳои дохилӣ студияи нав 
муҷаҳҳаз бо тамоми дастгоҳҳои сабти навор сохта ба истифода дода шуд. 

Имрӯзҳо аз ҷониби маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ барномаҳои 
криминалии “Ахбори ВКД” (қаблан “Сипар”) тариқи Телевизиони “Тоҷикистон”, 



105 
 

“Милитсия ҳомии ҷомеа “ (қаблан “Набз”) ба воситаи Телевизиони “Сафина“ ва 
“Дидбон” ба тариқи телевизиони “Ҷаҳоннамо”, инчунин дар телевизиони “Душанбе” низ 
аз ҷониби гуруҳи ахборотии РВКД дар шаҳри Душанбе дар барномаи “Соярӯшан” ва дар 

вилояти Хатлон бо дастгирї ва ҳамкорї бо ВКД барномаи худро, ки “Инсон ва қонун” 
аст, пешкаши аудиторияи худ мегардонанд ва ҳар ҳафта гузоришу маводи ҷолиб манзури 
тамошобинон гардонида шуда, фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилиро дар 
таъмини суботу оромӣ, пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб ва мубориза бо ҷинояткорӣ 
инъикос менамоянд. 

Қобили қайд аст, ки барномаву намоишҳои пешниҳоднамудаи кормандони мақомоти 
корҳои дохилӣ миёни тамошобинон маҳбубияти хоса пайдо намуда, ҳар ҳафта, ҳазорон 
нафар сокинони кишвар ин барномаҳоро бесаброна интизорӣ мекашанд. Таваҷҷуҳи зиёди 
роҳбарият бар он аст, ки вазифаву салоҳият ва фаъолияти кормандони маркази 
матбуотиро зиёд намуда, аз онҳо кору фаъолияти ҳамаҷонибаро талаб менамояд. 
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ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ МАРКАЗИ МАТБУОТИ ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ДОХИЛИИ ҶТ 

Маќолаи мазкур бештар хусусияти назариявӣ дошта, пайдоиш ва ташаккули маркази матбуоти 

Вазорати корҳои дохилии ҶТ мавриди таҳқиқу баррасии ҳамаҷонибаи илмӣ сурат гирифтааст. Маврид ба 
зикр аст, ки шуъбаву гуруҳҳои зертобеи Маркази матбуотии Вазорати корҳои дохилӣ дар Раёсати Вазорати 
корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳо, дар Раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, Сарраёсати 

хадамоти давлатии оташнишонӣ, Хадамоти давлатии “Муҳофиза” ва дигар ҷузъу томҳои он низ ташкил 
карда шуда, ҳар яке аз онҳо дар самти кории хеш фаъолияти пурсамар намуда, баҳри ободиву осоиштагии 
рӯзгори мардум, амнияту бехатарии шаҳрвандон, пешгирии ҷинояткорӣ ва таъмини сулҳу субот ва оромӣ 

дар кишвар ҷиҳати пахши иттилооти саривақтӣ шабонарӯзӣ заҳмат кашида, содиқона барои ватан хизмат 
менамоянд. 

Калидвожа: Вазорати корҳои дохилӣ, ҷиноят, аудитория, маркази матбуот,“Набз”, роҳбарият, 

мақомот, барнома, таҷҳизот, техника, котиби матбуотӣ, роҳбар, воситаҳои ахбори ома, ИМА, телевизион, 
радио. 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Данная статья носит преимущественно теоретический характер, а зарождение и становление пресс-центра 

МВД Республики Таджикистан является комплексным научным исследованием. Следует отметить, что 

подразделения и группы Пресс-центра МВД созданы в Департаменте МВД по Душанбе и областям, в 

Департаменте ГАИ, Главном управлении Государственной противопожарной службы. Государственная служба 

«Мухофиза» и другие подразделения, каждое из них эффективно работает в сфере своего благополучия, работая 

днем и ночью на благо и благополучие народа, безопасность граждан, предупреждение преступности. и 

обеспечение мира и стабильности в стране. 

Ключевые слова: МВД, Преступность, Аудитория, Пресс-центр, «Пульс», менеджмент, органы власти, 

программа, оборудование, техника, пресс-секретарь, менеджер, СМИ, США, телевидение, радио. 

 

ESTABLISHMENT OF A PRESS CENTER OF THE MINISTRY OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is mostly theoretical in nature, and the origin and formation of the press center of the Ministry of 

Internal Affairs of the Republic of Tajikistan is a comprehensive scientific study. It should be noted that subdivisions and 

groups of the Press Center of the Ministry of Internal Affairs have been established in the Department of the Ministry of 

Internal Affairs in Dushanbe and regions, in the Department of State Automobile Inspectorate, the Main Department of 

State Fire Service, the State Service "Muhofiza" and other units. , each of them is working effectively in the field of their 

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=8933
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well-being, working day and night for the prosperity and well-being of the people, security and safety of citizens, crime 

prevention and ensuring peace and stability in the country. 

Keywords: Ministry of Interior, Crime, Audience, Press Center, “Pulse”, management, authorities, program, 

equipment, equipment, press secretary, manager, media, USA, television, radio. 
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ИҚТИСОД – ЭКОНОМИКА 

 
МАВҚЕИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ 

ЗАХИРАҲОИ ОБИИ МИНТАҚАВЇ 
 

Муњаббатов И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ноил гардидан ба нишондиҳандањои рушди устувор бо ќонеъгардонии эњтиёљоти 

ањолї ва соњањои иќтисодиёт ба об ва неруи барќ алоќаи зич дорад. Дар солњои охир 
захираи тамомнашавандаи табиї ба моли стратегї, ки дорои арзиши иќтисодї ва 
геополитикї мебошад, мубаддал гашта истодааст. Дар дурнамои дарозмуддат дар 
пасманзари таѓйироти ќурбгузории нархи нафту газ захирањои обию энергетикї дар љањон 
аллакай њам ба сифати манбаи алтернативии энергетикї ва њам умуман чун заминаи 
рушди устувор матрањ мегарданд. Айни замон дар минтаќат Осиёи Марказї дараљаи 
самаранокии истифодабарии комплексии захирањои обию энергетикї бар асари 
мухолифати мављудаи манфиатњои обёрї ва энергетика, ки баъди аз љониби кишварњои 
минтаќа ба даст овардани истиќлолияти давлатї хусусияти байналмилалї пайдо 
намудаанд, ба талаботи замона љавобгу намебошад. Дар минтаќа ѓайримарказишавии 
низоми идоракунии соњаи обию энергетикї, ки аслан ба шакли њамгирої ва такмили 
муштарак барпо гардида буд, пеш аз њама, ќатъгардии шабакаи ягонаи энергетикї 
набудани механизмњои љуброни об ва танзими маљрои дарё ба назар мерасанд. Доираи 
пурраи зуњуроти њамдигарро ба шакли синертикї таќвиятдињанда, ки дорои хусусиятњои 
антропогенї, сиёсї ва иктисодї мебошанд, аз љумла иќлими хушк, таѓйирёбии глобалии 
иќлим, афзоиши демографї, ифлосшавии об ва талафоти он, усулњои камсамари 
истеъмоли об, истифодабарии технологияњои кўњан обмонї, фарсудашавии инфрасохтори 
обёрї ва гидротехникї, бўњрони Арал, мураккабшавии раванди гуфтушунидњо ва 
интихоби стратегияи «яккадастї» аз љониби кишварњои минтаќа, худписандии миллї дар 
сиёсати хориљї, афзалиятњои гуногуни соњањои иќтисодиёт, набудани муќаррарот оид ба 
чуброн барои иљро накардани уњдадорињо, сиёсати ноодилонаи таќсимоти захирањои об 
ва ѓ. боиси бадтар гардидани вазъ мегардад. Дар минтаќаи Осиёи Марказї дар маљмуъ 
захирањои кофии обию энергетиќї барои ќонеъ кардани эњтиёљот дар ояндаи нисбатан 
дур вуљуд доранд. Аз ин рў, масъалаи асосї натанњо дар норасоии љисмонии онњо, балки 
дар зарурати бо кўшишњои якљоя фароњам овардани шароит барои истифодаи 
самарабахш ва комплексии иќтидорњои мављуда бо назардошти хусусиятњои таќсимоти 
њудудии он ќарор гирифтааст. Њалли мушкилоти мављуда дар минтаќа ба њам овардани 
талошњои њамкории байнидавлатии обию энергетикї, тањияи наќшаи нави њамаљониба 
мувофиќакардашудаи истифодаи самарабахш ва комплексии захирањои обию энергетикї 
бо маќсади ба њадди аксар расонидани њамбастагии манфиатњои ирригатсионии 
кишварњои водигї ва манфиатњои энергетикии кишварњои кўњиро таќозо менамояд. 
Вазифаи муњим барои минтаќа дар маљмўъ таъмин намудани муносибати комплексї ба 
истифодаи самараноки захирањои обию энергетикї мебошад, ки имкон медињад 
шароитњои яксон ва маќбул барои ноил гаштан ба параметрњои рушди устувори 
кишварњои Осиёи Марказї фароњам оварда шаванд. Роњандозии њамкорињои фаромарзии 
самарабахши кишварњои минтаќа имкон медињад, ки идоракунии оќилонатар ва 
устувортари истифодаи захирањои обию энергетикї, мувозинат байни субъектњои 
мухталиф дар сатњи миллї ва минтаќавї, коњиши дараљаи обталабї ва неруталабии рушди 
соњањои гуногуни иќтисодиёти минтаќавї таъмин карда шаванд. Рушди устувори 
иќтисодї дар минтаќаи Осиёи Марказї ба самаранокии истифодаи комплексии захирањои 
обиб энергетикї ки омили асосии рушди иќтисодї, пешрафти иљтимою сиёсї ва амнияти 
минтаќа мебошад, вобаста аст. Яке аз муњимтарин ва мубрамтарин мушкилоти таъмини 
рушди устувори иќтисодии минтаќа бо захирањои обию энергетикї таъмин намудани 
кишварњои Осиёи Марказї ба шумор меравад. 
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Дар дањсолаи охир ба мушкилоти истифодаи самарабахши захирањои обию 
энергетикї таваљљуњи умумиљањонї зоњир карда мешавад. Дар ин маврид 
«экономизатсия» -и (иќтисодї шудан) мушкилоти об – робитањои мутаќобилаи истифодаи 
об бо масъалањои рушди устувор боиси ба миён омадани консепсияи «оби виртуалї» 
гардид. Консепсияи «оби виртуалї» њамчун воситаи самараноки истифодаи захирањои 
обию энергетикї, рушди устувор ва баланд бардоштани сатњи амнияти байналмилалї 
мебошад. Мувофиќи консепсияи « оби виртуалї» ба сиёсати ба таври интенсивї, бар 
хилофи тарзи экстенсивї истифода бурдани захирањои обию энергетикї њам дар сатњи 
байналмилалї тављљуњи махсус зоњир карда мешавад. Мушкили бархурди манфиатњои 
миёни обёрии водигї ва гидроэнергетикаи кўњистонї зуњурнамударо метавон ба роњи 
танзими љориши дарёњо тариќи дар кишварњои кўњистонї бунёд намудани шумораи зиёди 
обанборњои калон, ки дар низоми љубронкунанда амал мекунанд, њал кард. Дар замони 
кунуни барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи комплексии захирањои обию 
энергетикї дар минтаќаи Осиёи Марказї бояд ба принсипњои зерин таваљљўњ зоњир 
гардад: 

-тавъам афтодани њадди аксари манфиатњои энергетика ва обёрї; 
-густариши њамкорињои мутаќобилан судманди байнидавлатии кишварњои минтаќа; 
-њавасмандии иќтисодии сарфаи об ва энергия дар њамаи соњањои иќтисодиёти 

минтаќа; 
-муносибати њавзаї дар идоракунии соњаи обию энергетикї; 
-таъмини бехатарии экологию иќтисодї дар минтаќа; 
-истифодаи устувори об; 
Барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи комплексњои захирањои обию 

энергетикї, дар минтаќа сиёсати возењу равшани сарфаи обу энергия, ки сатњи баланди 
истифодаи ин захирањоро таъмин менамояд, зарур аст. Банаќшагирии комплексии 
захирањои обию энергетикї бо роњи ташкили пойгоњи иттилоотї: гидрологї , хољагињои 
об физикию љуѓрофї, иљтимоию иќтисодї ва ѓайра воситаи муњими идоракунии њавзаи об 
ва муњити зист вобаста аст. Ин дар навбати худ, дар минтаќа ташаккул ва татбиќ 
намудани сиёсати экологию иќтисодии ба истифодаи самараноки захирањои обию 
энергетикї ва њифзи муњити зист нигаронидашударо талаб мекунад. Њамзамон ин 
иќтидори бузурги рушди бахши аграрї дар минтаќа бо вазни ќиёсии баробар ба 30-50% 
дар сохтори ММД-ро нишон медињад, ки зарурияти идоракунии самараноки оби 
ирригатсиониро њамчун калиди идоракунии устувори захирањои обї ва њалли мушкилоти 
озуќаворї таќозо мекунад. Вазъияти шадиди хољагии об дар минтакаи Осиёи Марказї ва 
махсусан дар њавзаи Сирдарё ба таври назаррас ба фаъолияти обанборњои амалкунандаи 
танзими дарозмуддати маљро таъсир мерасонад, ки дар вайрон кардани ќоидањои 
тартиботи лоињавии фаъолияти онњо ва инњироф аз параметрњои истифодабарї намоён 
мегардад. Тариќи тартиботи лоињавї обанбори Токтогул љуброни бисёрсолаи маљроро 
танзим менамояд. Дар натиљаи тањвили обанбори Токтогул аз рељаи обёрї ба рељаи 
энергетикї зериобмонии мањаллањои ањолинишин дар кишварњои водигї ва лаболаб 
гардидани обанборњо дар њудуди Ўзбекистон ва љануби Ќазоќистон дар фасли зимистон 
ва норасоии об ар, фасли тобистон бо норасоии оби обёрї ва дар зимистон бо яхбандии 
обгузарњо ва каналњо, ки аз уњдаи њаљми зиёди то 24м3 об баромада наметавонанд, рўбарў 
мешаванд. Майдонњои васеъ дар ќаламрави вилоятњои Сирдарё, Љиззах ва Навоии 
Ўзбекистон зери об монданд. Њазорњо километри мураббаъ майдонњои кишт, роњњо, 
пулњо, ва дигар иншоотњои хољагї зери об гаштанд. Зарари Ўзбекистон аз обпартоии 
ѓайринаќшавї дар фасли зимистон 700 млн доллари амрикої арзёбї мегардад. Фоидаи 
Ќирѓизистон аз тавлиди нерўи барќ дар НОБ-и Токтогул ба њисоби миёна ба 100 млн 
доллари амрикої арзёбї гардид. Бо тањвили обанбори Токгул ба рељаи энергетикї 
принсипи танзими бисёрсолаи маљро вайрон карда шуда , обгузаронии миёнаи то 700м3/с 
дар моњњои зимистон ќариб се баробар аз мањдудиятњои лоињавї зиёд мегардад ва боиси 
хуруљи (холишавии) назарраси обанбор мешавад. Ќатъи системаи ягонаи энергетикї дар 
соли 2009 сабаби обпартоињои калонњаљми ѓайрифаъол гардид. Обанбори Норак дар айни 
замон иншооти асосии танзимкунандаи њавза мебошад. Коњиши миёнаи меъёри лоињавии 
истењсоли энергияи барќ ќисман пайомади партовњои ѓайрикории њарсолаи об аз сабаби 
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набудани бозори фурўши барќи тобистон аст. Партовњои ѓайрикории об дар НБО/ Норак 
дар давоми солњои 2010-2015 сабаби тавлид нагаштани 20.6 млрд. КВт/соат барќ гардид. 
андозаи партовњои ѓайрикорї низ вобаста ба пешгуињои гидрологї вобаста аст, чунки 
сарфиёти баланди обхез наметавонанд пурра барои истењсоли ќувваи барќ истифода 
шаванд, дар мавриди пешгўињои ѓайридаќиќ ќисме аз онњо дар шакли партовњои 
ѓайрикор талаф мегарданд. 

Бояд ёдовар шуд, ки даҳсолаи охир бо баҳрабардорӣ аз неругоҳҳои навбунёди барқи 
обии «Сангтӯда-1», «Сангтӯда-2», «Помир», даҳҳо неругоҳҳои хурду миёнаи маҳаллӣ ва 
Маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 афзоиши иқтидори истеҳсоли неруи барқ дар 
саросари ҷумҳурӣ аз тақрибан 4000 то ба 5500 мегавват расонида шуда, бунёди бузургтарин 
иншооти энергетикии аср – НБО-и «Роғун» бомуваффақият идома дорад, ки натиҷаи 
сиёсати хирадмандонаю пайгирии Президенти мамлакат дар таъмини истиқлолияти 
энергетикии кишвар мебошад. Лоиҳаи минтақавии интиқоли қувваи барқ (CASA-1000) аз 
Тоҷикистону Қирғизистон ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистону Ҷумҳурии Исломии 
Покистон буда, дар бобати ба кишвари бузурги тавлидкунандаи нерўи барқи аз лиҳози 
экологӣ тоза табдил додани Тоҷикистон саҳми воқеан ҳам беназире доранд. Зина ба зина 
тадбиќ гардидани ин лоиња сабаби бењдошти вазъи иљтимоии ањолии кишварњои Осиёи 
Љанубї гардида, имкониятњои истењсолии онњоро боз њам васеътар мегардонад. Бо љалби 
сармояи дохилию хориљї татбиқи лоињањои «Таљдиду бозсозии НБО-и Варзоб-1», 
«Таљдиду бозсозии гидроагрегати №4 НБО-и Сарбанд» ва «Иваз намудани дастгоњњои 
тақсимкунандаи кушодаи 220кВ дар НБО-и Норак», ба маблаѓи умумии 350 млн. сомонї ба 
анљом расида, иншоотњои мазкур ба истифода дода шуданд. Айни замон НБО-и «Сангтўда-
2» барои истифодаи пурра бо иқтидори 220 МВт тайёр буда, сохтмони Маркази барқу 
гармидињии 2-и пойтахт ибтидои соли 2014 навбати якуми он бо иқтидори 50 МВт мавриди 
истифода қарор гирифт. Дар ин давра иқтидорњои барқистењсолкунандаи кишвар нисбат ба 
иқтидорњои давраи то Истиқлолият 928 МВт. афзоиш ёфта, аз 4 338 ба 5 266 МВт расонида 
шуд. Бо мақсади дастгирии бештари рушди энергетика ва њамкорї дар ин соња дар Осиёи 
Марказї идеяи таъсис додани Консорсиуми байналмилалии гидроэнергетикї аз љониби 
Љумњурии Тољикистон пешнињод шуда буд, ки то њол моњияти худро аз даст надодааст. Ин 
ибтикороти давлати Тољикистон аз назари љомеаи љањонї берун намемонад ва ин буд, ки 
зимни татбиқи ташаббуси Дабири кулли Созмони Милали Муттањид “Энергияи устувор 
барои њама” дар қатори панљ кишвари олам Тољикистон ба сифати кишвари таљрибавї 
пешнињод гардид. Ташаккули сиёсати яксони минтаќавї оид ба азхудкунии захирањои 
обию энергетиии барои њамаи кишварњо ќобили кабулу муфид, ки манфиатњоињамаи 
љонибњои манфиатдорро ба назар мегирад, метавон ба эљоди механизми њамкорињои 
мутаќобилан судманд дар азхудкунии захирањои обию энергетики дарёњои фаромарзї 
мусоидат намояд. 
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МАВҚЕИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАҲОИ ОБИИ 

МИНТАҚАВЇ 
Дар маќолаи мазкур масоили таъмини рушди устувори иќтисодии минтаќа ва бо захирањои обию 

энергетикї таъмин намудани кишварњои Осиёи Марказї тањлил карда шудааст. Њамгироии амиќтар дар 
минтаќа имкон медињад, ки сармоягузории кофї љалб гардида, дастгирии тањлилї ва кўмаки техникї барои 
ноилшавї ба истифодаи мутавозин ва самараноки захирањои обию энергетикї ба манфиати тамоми 
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кишварњои њавзаи дарёњои фаромарзї равона гардида, таъмин карда шавад. Тољикистон њамчун кишвари 
дорои захирањои бойи гидроэнергетикї дар таъмини самараноки «энергияи сабз» мавќеи махсусро дар 
байни давлатњои Осиёи Марказї ишѓол менамояд. 

Калидвожањо: рушди устувори иќтисодї, захирањои обию энергетикї, њамгироии иќтисодї, 
самаранокї, дарёњои фаромарзї, энергияи сабз, минтаќа. 

 

ПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В статье анализируются вопросы обеспечения устойчивого экономического развития региона и обеспечения 

стран Центральной Азии водно-энергетическими ресурсами. Более глубокая интеграция в регионе позволит 

привлечь достаточные инвестиции и предоставить аналитическую поддержку и техническую помощь для 

достижения сбалансированного и эффективного использования водных и энергетических ресурсов на благо всех 

трансграничных речных бассейнов. Как страна с богатыми гидроэнергетическими ресурсами, Таджикистан 

занимает особое место среди стран Центральной Азии по эффективному обеспечению «зеленой энергией». 

Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, водные и энергетические ресурсы, экономическая 

интеграция, эффективность, трансграничные реки, зеленая энергия, регион. 

 

POSITION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE EFFICIENT USE OF REGIONAL WATER 

RESOURCES 

This article analyzes the issues of ensuring sustainable economic development of the region and providing the 

countries of Central Asia with water and energy resources. Deeper integration in the region will attract sufficient 

investment and provide analytical support and technical assistance to achieve a balanced and efficient use of water and 

energy resources for the benefit of all transboundary river basins. As a country with rich hydropower resources, Tajikistan 

occupies a special place among the Central Asian countries for efficient provision of "green energy" 

Keywords: sustainable economic development, water and energy resources, economic integration, efficiency, 

transboundary rivers, green energy, region. 
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НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ АМАЛКУНАНДАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ќаюмов С.Ш., Насрлуллоев А.З.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Низоми андоз маљмуи дар ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон 

пешбинигардидаи андозњо ва дигар намуд пардохтњое мебошад ки мувофиќи 
ќонунгузории андоз ситонида мешавад. Инчунин тањти мафњуми низоми андоз принсипњо 
ва шаклу усулњои муќаррар намудан, таѓийр додан ва бекор кардани андозњо, пардохт ва 
андешидани тадбирњо љињати пардохти андоз, инчунин шаклу усулњои назорати андоз ва 
љавобгари барои њуќуќвайронкунии андоз фањмида мешавад. Системаи андози Љумњурии 
Тољикистон аз маљмуи дар Кодекси андози ЉТ пешбинишудаи андозњо, принсипњо, шаклу 
усулњои муќаррар намудан, таѓйир додан ва бекор кардан, пардохтан ва андешидани 
тадбирњо љињати пардохти онњо, инчунин шаклу усулњои назорати андоз ва љавобгарї 
барои вайрон кардани ќонунгузории андоз иборат аст. Низоми андози ЉТ – ин маљмуи 
андозњое мебошанд, ки ба воситаи ќонунњои амалкунанда, санадњои меъёрию њуќуќї оиди 
тартиби љорї намудан, њисоб кардан, рўёнидан ва бекор кардани онњо муќаррар карда 
шуда, ба танзим дароварда мешаванд. Асосњои ба вукуъ пайвастани системаи миллии 
андозбандї ба вазъи базиси иќтисодї - сиёсии гузариш ба давраи бозаргонї феълан 
вобаста аст. Дар айни њол аснои ташаккули системаи андозбандии типи бозаргонї 
принсипњои сохти он макоми махсусро талаб мекунанд. Системаи андозї аз маљмуи 
андозњо, бољ ва хизматпулињо (сбор), ки дар њудуди давлат, дар асоси Кодекси андоз 
ситонида мешаванд ва инчунин маљмўи меъёр ва ќоидањои салоњият ва системаи 
масъулияти иштирокдорони муносибатњои њукуќии аидоз иборат аст. Сохтори низоми 
андоз аз рўи сохти иљтимої – иќтисодии давлат ва вазифањои он муайян карда мешавад. 
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Гузариши иќтисодиёти ЉТ ба муносибатњои бозорї талаб намуд, ки системаи мукаммали 
андозбандии шањрвандон ва корхонањо ташкил дода шавад. 

Низоми андози мукаммал номгўи андозњо, принсипњои ташкил намудан ва 
фаъолияти системаи андози ЉТ, тартиби муќаррар намудан, таѓйир додан, бекор кардан 
ва љамъ овардани андозњо, инчунин вазъи њуќуќии маќомоти андоз, агентњои андоз, 
андозсупорандагон, иљрои уњдадорињои андозї аз тарафи онњо, кашидан ба љавобгарї 
барои њуќуќвайронкунии андозї ва шикоят кардан аз амали ё беамалии маќомоти андоз 
ва шахсони мансабдори он ифода мекунанд. Низоми андозњои Љумњурии Тољикисон аз ду 
гурўњ андозњо иборат мебошад андозњои умумидавлатї ва андозњои мањаллї. 

Ба андозњои умумидавлатї инњо дохил мешаванд: 
✓ андоз аз даромад; 
✓ андоз аз фоида; 
✓ андоз аз арзиши иловашуда; 
✓ аксизњо; 
✓ андози иљтимої; 
✓ андозњо барои захирањои табиї; 
✓ андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард; 
✓ андоз аз фурўши нахи пахта ва алюминийи аввалия. 
Ба андозњои мањаллї - андоз аз воситањои наќлиёт, андозњо аз молу мулки 

ѓайриманќул дохил мешаванд. Андозњо бо воњиди пулї њисоб карда шуда, бо асъори 
миллї супорида мешаванд. Мутобиќи ќонугузории андоз мумкин аст андозњои нав 
муќаррар карда шаванд ва андозњои амалкунанда таѓйир ё бекор карда шаванд. Намудњои 
асосии андозњо ин андозњо аз шахсони воќеї ва андозњо аз шахсони њуќуќї мебошанд. Аз 
љумла, шахсони воќеъї андоз аз даромад месупоранд. Ѓайр аз ин, шахсони воќеї баъзе 
уњдадорињои андозиеро, ки ба шахсони њуќуќї тааллуќ доранд низ иљро менамоянд: 
андози замин, андоз барои истифодабарии роњњои автомобилгард ва ѓайра. Андози 
даромад аз шахсони воќеї яке аз андозњои муњим мебошад, ки даромади 
андозбандишавандаи шахсони воќеї њамчун фарќи байни даромади умумї дар соли 
таќвимї ва маблаѓњои нигоњдошташуда объекти он мебошад. Супорандагони андоз аз 
даромад шахсони воќеї - резидентњо ва ғайрирезидентњо мебошанд, ки объекти 
андозбандишаванда доранд. Њамаи намуди даромадњо, подошпулињо ва манфиатњои 
шахси воќеї, ки дар шакли пулї,моддї ва ғайримоддї ба он пардохт мешаванд, ба 
даромади умумии њамин шахси воќеї мансубанд, аз љумла: даромадњое, ки њамчун музди 
мењнат гирифта шудаанд; даромадњо аз фаъолияте, ки мењнати кироя њисоб намешавад; 
њама гуна даромадњои дигар. Объекти андозбандии даромад, даромади 
андозбандишавандаи онњо ба њисоб меравад, ки он њамчун фарќи байни даромади умумї 
дар соли таќвимї ва маблаѓи тарњшудаи харољоти пешбининамудаи ќонунгузории андоз 
барои њамин давра муайян карда мешавад. Ба даромадњо аз фаъолияте, ки кори кироя 
њисоб намешаванд дохил мешаванд.; даромад аз фаъолияти соњибкорї: даромади фоизњо; 
суди сањмияњо (дивидендњо); даромад аз иљора ё кирояи амвол ва ѓ ) маблаѓи ќарзи ба 
андозсупоранда бахшидаи ќарздињанда ва њама гуна даромадњои дигар. 

Андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї яке аз манбањои муњим ва асосии даромади низоми 
буљаи Љумњурии Тољикистон мебошад Объекти андозбандии шахсони њуќуќии Љумњуррии 
Тољикистон фоидаи он мебошад. Фоида фарќи мусбии байни даромади умумии 
андозсупоранда ва маблаѓњои тарњшаванда мебошад. Объекти андозбандии корхонаи 
хориљие, ки тавассути муассисаи доимї дар Љумњурии Тољикистон фаъолият менамояд, 
фоида аз чунин фаъолият ба њисоб меравад. Ќонунгузории андоз харољотњоеро пешбинї 
намудааст, ки дар тарњ куни он вобаста ба гирифтани даромад истифода бурда мешаванд. 
Андозсупоранда аз даромади умумї тамоми харољоти дар давраи њисоботї кардашуда, ки 
бо гирифтани чунин даромад алоќаманд аст, харољоти музди мењнат, фароњам овардани 
неъматњои моддї ва иљтимої ба кормандон, ки ба андоз аз андоз аз даромад дохил 
мешаванд, харољоти харидани ашёи хом, мавод, энергияро тарњ менамояд. Манбаи андози 
мазкур шакли пулии ифодаёбии фоида мебошад бинобар ин тамоми даромадњо ва 
харољотњои андозсупоранда барои муаяннамудани фоидаи андозбандишаванда дар шакли 
пули ифода меёбанд. Давраи (соли) андоз барои андоз аз фоидаи шахсони њуќуќи соли 
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таќвимї ба њисоб меравад. Имтиёзњои андоз афзалиятњое мебошанд, ки мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ё санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон ба андозсупорандагон дода мешаванд, аз љумла додани имконияти 
напардохтан ё дар њаљми камтар ё дар мўњлати нисбатан дертар супоридани андоз. Барои 
шахсони воќеи баъзе имтиёзњо пешбинї гардидааст, аз љумла аз намудњои зерини 
даромадњои шахсони воќеї андоз аз даромад гирифта намешавад: даромад аз фаъолияти 
расмии дипломатї шахсе, ки шањрванди Љумњурии Тољикистон намебошад, Арзиши молу 
мулк дар шаклњои аслї (натуралї) ва (ё) пулї, ки аз шахсони воќеї њамчун мерос ё тўњфа 
гирифта шудаанд, ба истиснои даромадњое, ки аз њисоби ин молу мулк гирифта шудаанд, 
аз љумла маблаѓњое, ки ба ворисони (ворисони њуќуќии) муаллифони асарњои илмї, адабї, 
санъат, инчунин барои кашшофї, ихтироъкорї ва намунањои саноатї пардохт мешаванд. 
Арзиши тўњфањои аз шахсони њуќуќї гирифташуда, инчунин љоизањои (бурдњои) дар 
озмунњо ва мусобиќањо гирифташуда, аз љумла дар шакли пулї, нафаќањои давлатї ва 
суѓуртавї стипендияњои давлатї, ёрдампулињои давлатї ва љубронпулињои давлатї, 
алиментњо, маблаѓњое, ки барои супоридани хун, шири модарї ва дигар кумакњои ба 
донорњо додашаванда, пардохтњои якдафъаина ва кумаки моддї аз њисоби буљет, маблаѓи 
љуброни зарари моддї ва ѓайра. Инчунин, шахсони њуќуќии зерин аз супоридани андоз аз 
фоида озоданд: 

1. Ташкилотњои динї, эњсонкорї, буљетї, созмонњои байнињукуматї ва 
байнидавлатии (байналмилалии) ѓайритиљоратї, ба истиснои фоидае, ки онњо аз 
фаъолияти соњибкорї мегиранд; 

2. Маблаѓгузаронињои ройгон ва амволи ройгон, аъзоњаќќињо, хайрия ва 
грантњое, ки ташкилотњои ѓайритиљоратї мегиранд; 

3. Бонки миллии Тољикистон, Хазинаи суѓуртаи пасандозњои шахсони вокей. 
4. Суди сањмияњое (дивидендњое), ки корхонахои резидентй аз корхонахои 

резидентї мегиранд. 
5. Корхонахои нави молистењсолкунанда аз санаи баќайдгирии ибтидоии 

давлатї њангоми аз љониби муассисони онњо дар муњлати 12 моњи таќвимии аз санаи 
баќайдгирии давлатї ба фонди оинномавии чунин корхонањо ворид намудани њаљмњои 
дар поён пешбинигардидаи сармоягузорињо ба муњлати: 

✓ 2 сол, агар њаљми сармоягузорињо бештар аз 200 њазор доллари ИМА то 500 
њазор доллари ИМА бошанд; 

✓ 3 сол, агар њаљми сармоягузорињо бештар аз 500 њазор доллари ИМА то 2 
миллион доллари ИМА бошанд; 

✓ 4 сол, агар њаљми сармоягузорињо бештар аз 2 миллион то 5 миллион доллари 
ИМА бошанд; 

✓ 5 сол, агар њаљми сармоягузорињо бештар аз 5 миллион доллари ИМА 
бошанд. 

6. Корхонањое, ки дар онњо дар як ваќт дар соли њисоботии андоз: 
а) на камтар аз 50% шумораи кормандонро маъюбон ташкил медињанд, ва 
б) на камтар аз 50% маблаѓњои музди мењнат ва дигар таъминоти моддї, аз љумла 

натуралї, барои эњтиёљоти маъюбон сарф карда шудааст; 
7. Корхонањои наве, ки дар соњаи истењсоли молњо таъсис меёбанд, дар соли 

баќайдгирии давлатї ва аз соле, ки баъди соли баќайдгирии ибтидоии давлатї фаро 
мерасад, 

Ѓайр аз ин дар давраи сохтмони неругоњи барќи обї дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон фармоишгари сохтмон ва пудратчии генералии сохтмон метавонанд аз 
пардохти андозњои зерин пурра ё ќисман озод карда шаванд: 

✓ андоз аз арзиши иловашуда; 
✓ андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард; 
✓ андоз аз фоида (андоз низоми соддакардашуда); 
✓ андоз аз воситањои наќлиёт; 
✓ андоз аз молу мулки ѓайриманќул; 
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✓ андози иљтимої нисбат ба шахсони хориљие, ки бевосита дар сохтмони 
нерўгоњи барќи обї фаъолият мекунанд; 

✓ бољи давлатї барои баќайдгирии тарњи эмиссияњои коғазњои ќиматноки 
ғайридавлатї, ки бинобар сохтмони неругоњи барќи обї амалї шудаанд. 

Воридоти молњо барои сохтмони неругоњњои барќи обї, ки барои Љумњурии 
Тољикистон объекти махсусан муњим ба њисоб мераванд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва 
бољи гумрукї озод карда мешаванд. Низоми махсуси андозбандї – тартиби махсуси 
андозбандї, ки барои гурўњњои алоњидаи андозсупорандагон муќаррар карда шуда, тарзу 
усули соддакардашудаи њисоб кардан ва пардохтани намудњои алоњидаи андозњо, 
пешнињоди њисоботи андозро пешбинї менамояд. Низоми соддакардашудаи андозбандї 
барои субъектњои соњибкории хурд (минбаъд – андози низоми соддакардашуда) низоми 
махсуси андоз мебошад, ки мутобиќан субъектњои соњибкории хурд андоз аз фоидаи 
шахсони њуќуќї ё андоз аз даромад барои соњибкорони инфиродиро бо тартиби 
соддакардашуда пардохт менамоянд. Низоми соддакардашудаи андозбандї низоми 
махсуси андоз мебошад, ки мутобики он субъектњои соњибкории хурд андоз аз фоидаи 
шахсони њуќуќї ё андоз аз даромад барои соњибкорони инфиродиро бо тартиби 
соддакардашуда пардохт менамоянд. Инчунин, субъектњои соњибкории хурде, ки 
даромади умумии бо усули кассавї њисобшудаи онњо дар соли пешинаи таќвимї (бе 
дарназардошти андози аксизї, андоз аз фуруш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)) аз 500 
њазор сомонї зиёд намебошад. Объекти андозбандї, андози низоми соддакардашуда 
даромади умумї, аз љумла даромад аз тањвили молњо, иљрои корњо ва хизматрасонињо, 
инчунин даромади дигари бадастомада мебошад, ба истиснои даромадњое, ки дар манбаи 
пардохт андозбандї карда шудаанд. Манбаи андоз оид ба андози низоми соддакардашуда 
ифодаи пулии даромади умумии дар давраи андоз гирифташуда эътироф карда мешавад. 
Давраи андоз семоха эътироф карда мешавад. Меъёри андози низоми соддакардашуда ба 
андозаи зерин мукаррар карда мешавад: 

➢ барои фаъолият оид ба истењсоли молњо - 5 фоиз; 
➢ барои намудњои дигари фаъолият - 6 фоиз. 
Зери мафњуми фаъолият оид ба истењсоли молњо фаъолияти соњибкорие фањмида 

мешавад, ки даромади он асосан аз истењсол ва фуруши молњои (молу мулки моддї) 
истењсолшудаи худи андозсупоранда гирифта шудааст. Андози низоми соддакардашуда 
њамчун њосили зарби манбаи андози дахлдор ба меъёри андоз њисоб карда мешавад. 
Пардохти андози низоми соддакардашуда ба буљети махаллї дар махалли бањисобгирии 
андозсупоранда анљом дода мешавад. Истифодаи низоми соддакардашудаи андозбандї 
барои субъектњои бизнеси бозї аз пардохти чунин андозњо, ба истиснои даромадњои дар 
манбаи пардохт андозбандишуда озод карда шудаанд: 

- андоз аз фоида аз бизнеси бозї; 
- андоз аз даромад бевосита аз даромадњои бизнеси бозии соњибкори инфиродї, ки 

тибќи шањодатнома фаъолият мекунад; 
- андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард; 
- андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашудаи барои 

хизматрасонињои (корњои) ба ғайрирезидент тањвилшуда ва марбут ба воридоти молњо ба 
Љумњурии Тољикистон 
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НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ АМАЛКУНАНДАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Низоми андоз маљмуи дар ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон пешбинигардидаи андозњо ва 
дигар намуд пардохтњое мебошад, ки мувофиќи ќонунгузории андоз ситонида мешавад. Низоми андози ЉТ 
– ин маљмўи андозњое мебошанд, ки ба воситаи ќонунњои амалкунанда, санадњои меъёрию њуќуќї оиди 
тартиби љорї намудан, њисоб кардан, рўёнидан ва бекор кардани онњо муќаррар карда мешаванд ва ба 
танзим дароварда мешаванд. Асосњои ба вуќуъ пайвастани системаи миллии андозбандї ба вазъи базиси 
иќтисодї ва низоми љамъиятї - сиёсии гузариш ба давраи бозаргонї феълан вобаста аст. Дар айни њол аснои 
ташаккули системаи андозбандии намуди бозаргонї принсипњои сохти он таваљљуњи махсусро талаб 
мекунанд. 

Калидвожаҳо: системаи андоз, андоз, танзими андоз, вазъи иқисодӣ. 

 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Налоговая система - это совокупность налогов и других платежей, взимаемых в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Таджикистан. Налоговая система Республики Таджикистан - совокупность 

налогов, установленных и регулируемых действующим законодательством, нормативными правовыми актами о 

порядке их введения, исчисления, взимания и отмены. Основа для создания национальной налоговой системы 

теперь зависит от состояния экономической базы и социально-политической надстройки перехода к рыночной 

экономике. В то же время принципы его построения требуют особого статуса при формировании рыночной 

системы налогообложения. 

Ключевые слова: налоговая система, налог, налоговое регулирование, экономическая ситуация. 

 

THE CURRENT TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The tax system is a set of taxes and other payments levied in accordance with the tax legislation of the Republic of 

Tajikistan. The tax system of the Republic of Tajikistan is a set of taxes established and regulated by the current legislation, 

regulatory legal acts on the procedure for their introduction, calculation, collection and cancellation. The basis for creating 

a national tax system now depends on the state of the economic base and the socio-political superstructure of the transition 

to a market economy. At the same time, the principles of its construction require a special status in the formation of a 

market tax system. 

Keywords: tax system, tax, tax regulation, economic situation. 
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Давлатшоев О.Њ., Рањимов Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Фаъолияти корхона дар шароити иќтисоди бозорї аз омилњои зиёд вобаста аст. Ин 
омилњо ба монанди афзоиши талаботи истеъмолкунанда ба сифати мањсулоти 
истењсолшаванда мебошад, ки ба номунтазамии молиявї оварда, дар фаъолияти корхона 
аён мегардад. Дар ин шароит, ширкат бояд зудтар ба таѓйирёбии вазъи бозор ба таври 
самарабахш вокуниш нишон дињад ва њангоми банаќшагириву идоракунии фоидаи худ 



115 
 

ќарорњои зарурии муносиб ќабул кунад. Фоида категорияи муњимтарини иќтисодї буда, 
маќсади асосї ва муњими ширкат ба даст овардани он аст. Корхона танњо дар њолате 
фоида мегирад, ки агар мањсулот ё хадамоти он талаботи истеъмолкунандагонро ќонеъ 
гардонад. Аз ин бармеояд, ки фоида на танњо њадафи истењсолии корхона, балки натиљаи 
фаъолияти онро низ нишон медињад, зеро муваффаќияти њар як корхона аз он вобаста аст, 
ки фоида то чї андоза самаранок идора карда мешавад. Яке аз принсипњои ташкили 
молияи корхона ин принсипи њавасмандї ба натиљањои фаъолияти (њавасмандии молиявї) 
худ мебошад. Зарурияти объективии он бо маќсади асосии фаъолияти соњибкорї – 
гирифтани фоида муайян гардидааст. Афзоиши фоида барои худмаблаѓгузорї, 
такрористењсоли васеъ, њалли масъалањои иљтимої ва ќонеъ кардани талаботи моддии 
коллективњои мењнатї заминаи молиявї фароњам меорад. Аз њисоби фоида уњдадорињои 
ташкилот дар назди буљет, бонкњо ва дигар ташкилотњо иљро карда мешаванд. 
Нишондињандањои фоида дараљаи фаъолияти соњибкорї ва некўањволии молиявиро 
тавсиф мекунанд. Фоида сатњи даромаднокии фондњои пешрафта ва даромаднокии 
сармоягузориро ба дороињо муайян мекунад. Мутобиќи тањќиќоти бештари иќтисодчиён, 
идоракунии фоида њамчун раванди ќабули ќарорњои дахлдори идоракунї муайян карда 
мешавад, бе инъикос намудани он, ки раванди идоракунии фоидаро њамчун система бояд 
баррасї кард. Идоракунии фоида аз нуќтаи назари низомнокї системаи мураккаби 
бисёрсатњавї буда, зерсистемањои зеринро дар бар мегирад: банаќшагирии фоида, 
тањлили фоида, пешгўии фоида, назорат. Њар яке аз ин зерсистемањо њадафњо ва 
вазифањои мушаххаси худро доранд. Инчунин, њамаи ин зерсистемањо тањти таъсири 
дигар система буда, мањз њаљми фоидаи дар марњилаи аввал бадастоварда самтњои 
таќсимоти онро муайян мекунад.  

Фоидаи корхона њар ќадар зиёд бошад, њамон ќадар метавонад масоили иќтисодї, 
техникї, иљтимої тавассути таќсимоти маблаѓњо дар соњањои муайян њал гардад. 
Инчунин, самаранокии истифода ба имкониятњои ояндаи афзоиши фоида дар марњилаи 
ташаккули он таъсир мерасонад. Усули ситемавї ба идоракунии фоида омўзиши роњњои 
ба як маљмуаи ягона ташкил кардани зерсистемањо ва таъсири равандњои фаъолияти 
системаро дар маљмуъ ба пайвандњои инфиродии он дар бар мегирад. Њадафи асосии 
идоракунии фоида баланд бардоштани некуањволии соњибони корхона дар давраи љорї ва 
оянда мебошад. Ин њадафи асосї бояд њамбастагии манфиатњои моликон, давлат ва 
кормандони корхонаро таъмин намояд. Самти стратегии системаи идоракунии фоида 
њангоми баррасии дастурњои дурнамои корхона дар асоси тањлил, бањогузорї ва пешгўии 
вазъи муњити бозор, муайян кардани сатњи фоида ва имкониятњои идоракунии он бо 
маќсади муносибгардонї муайян карда мешавад. Яке аз унсурњои асосии идоракунии 
фоида тањияи вариантњои алтернативии њалли вазифањои тактикї ва стратегї, инчунин 
имконияти моделкунонии вариантњои алтернативї дар консепсияи њамгироии идоракунии 
фоида бо системаи умумии идоракунии корхона мебошад. Системаи идоракунии фоида 
дар дохили корхона ташаккул ёфта, ќарорњои муайяни идоракуниро муайян мекунад. Як 
ќатор љанбањои ташаккул, таќсимот ва истифодаи фоидаро бо талаботи оиннома, 
системаи стандартњо ва талаботњои дохилї, яъне сиёсати идоракунии фоида ба танзим 
даровардан мумкин аст. Фоида якќатор вазифањоро иљро мекунад: бањогузорї, 
њавасмандгардонї ва таъминотї. Вазифаи бањогузорї чунин зоњир мешавад: - фоида 
бањогузории самаранокии фаъолияти хољагидории ташкилотро таъмин мекунад. Аммо, 
дар ин њолат, танњо нишондињандаи фоидаро барои тањлили фаъолият истифода бурдан 
мумкин нест, маљмуи нишондињандањо лозиманд, зеро омўхтани њама љанбањои 
самаранокї ѓайриимкон хоњад буд. Фоида танњо натиљаи нињоии фаъолияти корхонаро 
инъикос мекунад. Вазифаи њавасмандгардонии фоида дар маблаѓгузории фаъолияти 
истењсолї ва њавасмандкунии пулии кормандони корхона зоњир мешавад. Њар як 
соњибкор бояд бифањмад, ки афзоиши даромад танњо дар сурате рух медињад, ки агар як 
ќисми фоида ба рушди ширкат гузошта шавад. Вазифаи таъминотї маънои онро дорад, ки 
фоида манбаи асосии њиссагузорињо ба буљети давлатї ва фондњои ѓайрибуљетї мебошад. 
Ин њиссаљудокунињо дар шакли андоз ба буљети давлат ворид мешаванд ва барои 
маблаѓгузории вазифањои асосие, ки давлат иљро мекунад, равона карда шудаанд. 
Усулњои зерини идоракунии фоида дар корхона вуљуд доранд: 
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• Усулњои иќтисодї (њавасмандгардонї); 

• Усулњои ташкилї ва маъмурї (маљбуркунї); 

• Усулњои иљтимоию психологї (боваркунонї). 
Усулњои иќтисодии идоракунии фоидаи корхона нишон медињанд, ки чї гуна 

системаи чорањо бо ёрии фишангњо ва њавасмандгардонии иќтисодї фаъолияти ширкатро 
ба самти барои љомеа зарурї равона карда, ба ин васила ба истењсолот таъсири 
ѓайримустаќим мерасонанд. Ин системаи усулњои идоракунии фоида тамоми фишангњои 
иќтисодиро истифода мебарад: њавасмандкунии иќтисодї, андозњо, сиёсати нарх ва ѓайра. 
Ин фишангњо бояд объекти идоракуниро пурра фаро гиранд, яъне ба таври комплексї ва 
системавї истифода шаванд. Усулњои ташкилию маъмурии идоракунии фоидаи корхона 
ба њуќуќ ва уњдадорињои одамон асос ёфтааст. Он аз сатњи идораи менељерон ва 
масъулияти кормандон вобаст аст. Ин усулњо роњњои гуногуни таъсиррасонї ба объектро 
бо истифода аз таъсири ќувва ва ќудрат - ќонунњо, дастурњо, фармонњо ва ѓайра дар бар 
мегиранд. Онњо њуќуќ ва масъулияти њар як роњбар ва тобеъ, инчунин салоњияти звенои 
идораро муайян менамояд. Барои он ки кори ситема нисбатан самараноктар бошад, ду 
шарт бояд иљро карда шавад: масъулият ва мутобиќати њуќуќњо дар њар як сатњи 
идоракунї. Усулњои иљтимоию психологии идоракунии фоида дар корхона ба пояи 
арзишњои ахлоќии љомеа, инчунин муносибат ба шахс асос ёфтааст. Объектњои идоракунї 
бо истифодаи ин усулњо инњоянд:  

• хусусиятњои шахсии кормандон;  

• тартиби ташкили кор;  

• мављудият ва истифодаи дастгирии иттилоотї;  

• тартиби интихоб, таълим ва бозомўзии кадрњои штатї;  

• муттањидии даста;  

• системаи њавасмандкунии кормандон ба иљрои самараноки мењнат. 
Њангоми истифодаи ин усулњо фазои иљтимоию психологии даста ва таъсири он ба 

кормандони алоњида мавриди бањогузорї ќарор мегиранд. Барои бањогузорї усулњои 
гуногун истифода мешаванд: пурсиш, санљишњои психологї, мушоњидањо ва ѓайра. 
Њамчунин, барои рушди муносибатњои иљтимої ва равонї дар дохили гурўњ тадбирњои 
гуногун тањия карда мешаванд. Идоракунии муносиби фоида аз банаќшагирии он 
вобастагии зиёд дорад. Банаќшагирии фоида њамчун 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.  

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки фоида њадафи асосии њар як ширкат мебошад. 
Мављудияти фоида натиљаи фаъолияти соњибкории корхона, санъати он дар таќсимоти 
муносиби омилњои истењсолот ва дарёфти татбиќи дурусти онњо мебошад. Ба идоракунии 
самараноки фоида дар корхона бисёр омилњо таъсир мерасонанд, ки њам аз худи корхона 
ва њам аз муњити берунии он вобастаанд. 
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УСУЛЊОИ ИДОРАКУНИИ ФОИДАИ КОРХОНА 
Дар маќола њадафи асосии корхона, яъне гирифтани фоида ва усулњои идораи он мавриди омўзиш 

ќарор гирифтааст. Фоида категорияи муњимтарини муносибатњои бозорї буда, натиљаи молиявии 
фаъолияти соњибкориро нишон медињад. Фоида нишондињандае мебошад, ки дараљанокии истењсолот, њаљм 
ва сифати мањсулоти истењсолшуда, њолати њосилнокии мењнат ва дараљаи арзиши аслиро пурратар инъикос 
менамояд. 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 
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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. 

Калидвожањо: молияи корхона, фоида, идоракунии фоида, усулњои идоракунии фоида. 

 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье исследуется главная цель предприятия получения прибыли и методы ее управления. Прибыль - 

важнейшая категория рыночных отношений, отражающая финансовые результаты предпринимательство. Прибыль 

- показатель, более полно отражающий уровень производства, объем и качество выпускаемой продукции, 

состояние производительности труда и уровень затрат. Управление прибылью — это процесс разработки и 

принятия управленческих решений по всем ключевым аспектам ее формирования, распределения, использования и 

планирования на предприятии. Управление прибылью важно для оптимизации инвестиций, инвестиций в 

инновации и стратегического планирования. Это поможет лучше распределить ограниченные ресурсы компании 

для обеспечения максимальной эффективности. Таким образом, планирование прибыли является элементом 

системы управления прибылью, которую можно определить, как процесс разработки и принятия управленческих 

решений по ключевым аспектам, связанным с формированием чистой прибыли и расходов организации. 

Ключевые слова: финансы предприятия, прибыль, управление прибылью, методы управления прибылью. 

 

METHODS OF PROFIT MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

The main purpose of the enterprise, ie profitability and management methods, is studied in the article. Profit is the 

most important category of market relations and reflects the financial results of business. Profit is an indicator that more 

fully reflects the level of production, the volume and quality of products produced, the state of labor productivity and the 

level of cost. Profit management is the process of developing and making management decisions on all key aspects of its 

formation, distribution, use and planning in an enterprise. Profit management is important for investment optimization, 

innovation investment and strategic planning. This will help to better allocate the company's limited resources to ensure 

maximum efficiency. Thus, profit planning is an element of the profit management system, which can be defined as the 

process of developing and making management decisions on key aspects related to the formation of the organization's net 

income and expenditure. 

Keywords: enterprise finance, profit, profit management, profit management methods. 
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ИНКИШОФИ ҲАМГИРОИИ ГУНОГУНСУРЪАТ ДАР ФАЗОИ БАЪДИШУРАВЇ 
 

Рањмонов С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар ҷаҳони имрӯза иқтисодиёти миллии ҳар як давлат аз ҷараёнҳои иқтисодии дар 
кишварҳои дигар ташаккулёбанда ҷудо амал карда наметавонад. Ҷаҳони имрӯза ин 
маҷмуи низомҳои сиёсию ҷамъиятии тамоми кишварҳои дар асоси принсипу қонуниятҳои 
умумӣ инкишофёбанда мебошад, ки дар ҳар кишвари алоҳида хусусиятҳои ба худ хосро 
дорад. Ташаккулёбии иқтисоди ҷаҳонӣ тамоюли қонуниест, ки дар натиҷаи талаботи 
объективии ҳалли проблемаҳои умдаи тараққиёти ҷамъиятию сиёсӣ аз ҷониби башарият, 
ба монанди таҳдиди фалокати ядроӣ, ҳифзи тандурустӣ, тадқиқоти кайҳон ва масъалаи 
экологӣ ба вуҷуд омадааст. Ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ танҳо бо роҳи вусъат 
бахшидани робитаҳои гуногунҷабҳаи байни кишварҳо имконпазир мебошад. 

Ҳаштуми декабри соли 1991 дар қароргоҳи «Вискули»-и Ҳукумати Белоруссия, ки 
дар яке аз гӯшаҳои хушманзараи ҷангалзори Беловежск воқеъ гардида аст, вохӯрии 
сарварони давлатҳои Белоруссия, Россия ва Украина баргузор гардид, ки он яке аз 
рӯйдодҳои муҳими асри ХХ ба шумор меравад. Сарварони ин се давлат бо ба имзо 
расонидани Созишнома «Дар бораи таъсиси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил» ба 
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фаъолияти 70-солаи Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ ҳамчун субъекти 
байналмилалии ҳуқуқ ва ҳақиқати геосиёсӣ яку якбора хотима бахшиданд ва дар изҳороти 
худ сарварони ин давлатҳо шахсан қайд карда буданд, ки гуфтушуниди тӯлонӣ оид ба 

тайёр намудани созишномаи иттифоқӣ натиҷаи дилхоҳ надод, баръакс барои ҳалли бисёр 
масъалаҳои дигари муҳим монеа эҷод менамуд. Дар натиҷа ҷараёни объективии аз ҳайати 
Иттиҳоди Шӯравӣ баромадани ҷумҳуриҳо ва бунёди давлатҳои нави мустақил ҳақиқати 
воқеии ин давра шуда монд. Дар баробари ин, сиёсати кӯтоҳандешонаи марказ дар ҳамон 
солҳо яке аз сабабҳои асосии тезутунд шудани вазъияти иқтисодӣ ва сиёсии баъзе 
давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ гардида, ба таназзули истеҳсолот ва аз ҳад зиёд паст шудани 
сатҳи зиндагии тамоми табақаҳои аҳолии давлатҳо оварда расонида буд. Дар натиҷаи 
тезутунд шудани вазъи иҷтимоӣ дар бисёре аз ҷумҳуриҳо даргириҳои дохилии байни 
миллатҳо ва талафоти ҷонии шумораи зиёди аҳолии бегуноҳ мушоҳида мегардид. Барои 
ҳамин дар асоси вазъияти баамаломада сарварони давлатҳои Белоруссия, Россия, ва 
Украина талаботи пухтарасидаи ҷамъиятро оид ба ҳарчи тезтар гузаронидани ислоҳоти 
сиёсӣ ва иқтисодӣ ба назар гирифта, созишномаро «Дар бораи таъсиси Иттиҳоди 
давлатҳои Мустақил» ба имзо расониданд. Ин созишнома аз 14 модда иборат мебошад. 
Дар моддаи 5-уми ин созишнома омадааст: «Тарафҳои аҳдкунандаи сатҳи олӣ 
тақсимнопазирии ҳудуди давлатҳои якдигар ва дахлнопазирии сарҳадҳои мавҷударо 
эътироф ва эҳтиром менамоянд». Сарварони далатҳои сегона хуб дарк мекарданд, ки 
ҷумҳуриҳои минтақаи Кавказ, Осиёи Миёна ва Қазоқистон бе ҳамкорӣ бо ин се давлат ва 
онҳо бошанд бе ашёи хоми ин мамлакатҳо иқтисодиёташонро наметавонанд пеш баранд. 
Бинобар ин, онҳо дар изҳороти худ махсус қайд намуданд, ки дари Иттиҳоди давлатҳои 
мустақил дар ҳайати ҷумҳуриҳои Белоруссия, Россия ва Украина барои ҳамроҳ шудани 
дигар ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин барои давлатҳое, ки ин созишномаро 
дастгирӣ менамоянд, кушода мебошад. Бо дарназардошти ҳолати иқтисодии 
бамиёномада, давлатҳои аъзои ИДМ ба хулосае омаданд, ки робитаҳои иқтисодии қаблан 
дар ИҶШС ҷойдоштаро бояд дар доираи ИДМ барқарор намуд. Намояндагони давлатҳои 
мустақил дар шаҳри Алмаато ҷамъ шуда, эъломия қабул намуданд, ки дар асоси он ба 
Созишномаи таъсиси ИДМ Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, 
Туркманистон, Арманистон, Озарбойҷон, Узбекистон ва Молдова ҳамроҳ шуданд. 
Ҳамчунин, онҳо барои идора намудани сохтори тозабунёд, мақоми роҳбарии он-Шӯрои 
сарварони давлатҳо ва шӯрои сарварони ҳукуматҳоро интихоб намуда, баённомаи 
махсусеро қабул карданд, ки дар асоси он принсипҳои баробарҳуқуқии аъзоёни ин 
созмонро ба аҳли башар эълон намуда, ҳавасмандии худро нисбати ҳамкорӣ баҳри 
инкишофи фазои иқтисодии умумӣ ва ба зимма гирифтани иҷрои уҳдадориҳои 
байналмиллалии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ тасдиқ намуданд. Дар вохӯрии сарварони 
давлатҳо, ки 14-уми феврали соли 1992 дар шаҳри Минск баргузор шуда буд, 
президентони давлатҳои ИДМ 18 ҳуҷҷати вобаста ба масъалаҳои ҳарбӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, 
тиҷоратӣ, фарҳангӣ ва ғайраро ба имзо расонданд, ки онҳо дар фаъолияти кули давлатҳои 
узви ИДМ ҳуҷҷати рӯимизӣ ба шумор рафта, муносибатҳои истеҳсолию иқтисодии онҳоро 
мустаҳкам намуданд. Дар баробари ҳаллу фасл намудани масъалаҳои танзимкунии 
муносибатҳои байниҳамдигарӣ дар соҳаи ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, масъалаи басо 
муҳими рӯзмарраро оид ба ҳамоҳангсозии нақлиёти роҳи оҳани давлатҳои ИДМ якдилона 
ҳаллу фасл карда, шӯрои нақлиёти роҳи оҳани ИДМ-ро таъсис доданд. Дар таърихи 
ҳамкории давлатҳои аъзои ИДМ ва содиқона то имрӯз фаъолият намудани роҳи оҳан 
тасдиқ намуд, ки созишномаи қабулшуда дурандешӣ ва хирадмандии сарварони 
давлатҳоро нишон медиҳад. Аз рӯзҳои аввали таъсис Иттиҳод ба қонунҳои бевоситаи худ 
эҳтиёҷ дорад. 

27-уми марти соли 1992 бо мақсади роҳ надодан ба хатогиҳо дар фаъолияти худ ва 
ҳамоҳангсозии фаъолияти парламентҳои давлатҳои аъзои ИДМ Ассамблеяи 
байнипарламентии давлатҳои аъзои ИДМ-ро бо маркази идорааш дар шаҳри Санкт-
Петербург таъсис дод. 6-уми июли соли 1992 бошад, барои дида баромадани масъалаҳои 
ҳалталаби байни давлатҳои аъзои ИДМ баимзорасида ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ баҳодиҳии 
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муносибатҳои байни онҳо Суди иқтисодии ИДМ таъсис дода шуд. Ѓайр аз ин, тадриҷан 
зиёда аз 20 шӯро, кумита, комиссия ва иттиҳодия доир ба масъалаҳои саноат, нақлиёти 
роҳи оҳан, нафту газ, авиатсия, ангишту метал, мошинсозӣ, робитаҳои иқтисодии хориҷӣ, 

комплекси агросаноатӣ ва молҳои озуқа таъсис дода шуд. Дар соли 1993 сарварони 
давлатҳо ва ҳукуматҳои ИДМ 5 маротиба вохӯрӣ намуда, ҳалли масъалаҳои муҳими 
иқтисодию сиёсиро вобаста ба истифодаи самараноки фаъолияти Иттиҳод дида 
баромаданд. 22-юми январи соли 1993 давлатҳои ихтиёран муттаҳидшуда дар асоси 
меъёрҳои байналмилалӣ, Низомномаи Созмони Миллали Муттаҳид ва Санади хотимавии 
Хелсинки Низомномаи ИДМ-ро тасдиқ намуданд. Аз ҷониби роҳбарияти 7 мамлакат ба 
имзо расидани Низомномаи ИДМ тамоми фикрҳои носолими дар паси пардабударо аз 
байн бурд. Мувофиқи Низомномаи тасдиқшуда ИДМ ҳамчун ташкилоти мустақил ва 
субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ этироф карда шуда, вазифаи он дар оянда мустаҳкам 
намудани муносибатҳои дӯстона, мувофиқаи байни миллатҳо, боварӣ, якдигарфаҳмӣ ва 
ҳамкории муфиди байни аъзоёни ин иттиҳод ба шумор меравад. Мувофиқи низомнома 
мақсади Иттиҳод аз инҳо иборат мебошад: 

-ба роҳ мондани ҳамкориҳои сиёсию иқтисодӣ, экологӣ, башардӯстӣ, фарҳангӣ ва 
ғайра; 

-таъмини ҳаматарафа ва мутавозини пешрафти иқтисодию иҷтимоии давлатҳои аъзо 
дар доираи фазои умумии иқтисодӣ, кооператсияи байнидавлатӣ ва ҳамгироӣ; 

-таъмини ҳуқуқ ва озодии инсон мувофиқи принсипҳои эътирофи умум, меъёрҳои 
ҳуқуқи байналмиллалӣ ва ҳуҷҷатҳои САҲА (Cозмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо); 

-ҳамкорӣ байни давлатҳои аъзо ҷиҳати таъмини сулҳ ва амнияти байналмилалӣ, 
татбиқи чораҷӯиҳои самаранок вобаста ба кам кардани қувваҳои мусаллаҳ ва хароҷоти 
ҳарбӣ, аз байн бурдани яроқи ядроӣ ва намудҳои дигари яроқи қатли ом, ноил гаштан ба 
яроқпартоии умумӣ ва пурра; 

-таъмини робита ва ҳаракати озоди шаҳрвандони мамлакатҳо дар доираи Иттиҳод; 
-ҳалли осоиштаи масъалаҳои баҳсталаб ва ихтилофот дар байни давлатҳои аъзои 

Иттиҳод. 
Роҷеъ ба масъалаҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва фаъолияти гумрукӣ дар доираи 

ИДМ 10 созишномаю ҳуҷҷатҳои асосӣ қабул гардид: 
1. Созишнома «Дар бораи тартиби транзит» аз ҷониби сардорони ҳукуматҳо 8 

феврали соли 1992 дар Москва ба имзо расонида шуд. 
2. Созишнома «Дар бораи принсипҳои сиёсати гумрукӣ» аз ҷониби сардорони 

ҳукуматҳо 13 марти соли 1992 дар Москва ба имзо расонида шуд; 
3. Созишнома «Дар бораи шарту механизмҳои умумии дастгирии инкишофи 

кооператсияи истеҳсолии корхонаҳо ва соҳаҳои давлатҳои аъзои ИДМ» аз ҷониби 
сардорони ҳукуматҳо 23 декабри соли 1993 дар Ашқобод ба имзо расонида шуд; 

4. Созишнома «Дар бораи таъсиси минтақаи савдои озод» аз ҷониби сардорони 
давлатҳо 15 апрели соли 1994 дар шаҳри Москва ба имзо расонида шуд; 

5. Созишнома «Дар бораи ҳамкорӣ ва кӯмаки мутақобила дар корҳои гумрук» аз 
ҷониби сардорони ҳукуматҳо 15 апрели соли 1994 дар Москва ба имзо расонида шуд; 

6. Созишнома «Дар бораи ҳамкории хадамоти гумрукӣ дар масъалаҳои боздоштан ва 
баргардонидани сарватҳои фарҳангии ғайриқонунии ворид ва содиршаванда» аз ҷониби 
сардорони ҳукуматҳо 15 апрели соли 1994 дар шаҳри Москва ба имзо расонида шуд; 

7.Созишнома «Дар бораи реэкспорти мол ва тартиби додани иҷозатномаҳо барои 
реэкспорт» 15 апрели соли 1994 аз ҷониби сардорони ҳукуматҳо дар шаҳри Москва ба 
имзо расонида шуд; 

8. Усули ягонаи омори гумрукии тиҷорати хориҷии ИДМ, ки 9 декабри соли 1994 аз 
ҷониби сардорони ҳукуматҳои ИДМ дар шаҳри Москва ба имзо расонида шуд; 

9. Асосҳои қонунгузории гумрукии ИДМ, ки 2 феврали соли 1995 аз ҷониби 
сардорони давлатҳо дар Алмаато ба имзо расонида шуд; 

10. Созишнома «Дар бораи номгӯи ягонаи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии 
ИДМ» бошад 3 ноябри соли 1995 дар шаҳри Москва ба имзо расонида шуд. 
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Ҳамаи созишномаҳои номбаршуда, ки дар сатҳи сарварони давлатҳо ва ҳукуматҳои 
ИДМ имзо гардидаанд, барои нигоҳ доштан ва таҳкими фазои ягонаи иқтисодӣ, ҳаракати 
озоди мол, ҳавасмандгардонии инкишофи робитаҳои иқтисодии хориҷӣ замина гузошта, 

ҷараёнҳои гумрукии дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҷойдоштаро танзим сохта, 
боиси умумияти муносибат дар ташкили фаъолияти гумрукӣ ва ҳамоҳанг сохтани 
қонунгузории гумрукӣ ва расмиёти гумрукӣ дар доираи Иттиҳод гардиданд. Барои 
мамлакатҳои ҷавону тозаистиқлоли ИДМ асоси ин тамоюлро истиқлолияти рӯзафзун дар 
соҳаи иқтисодиёт ташкил менамояд. Дар натиҷаи мунтазам амалӣ гаштани истиқлолият 
бо роҳи татбиқи робитаҳои иқтисодии хориҷӣ, иқтисодиёти давлатҳои мухталиф ба 
хоҷагии ҷаҳонӣ муттаҳид мегарданд. 21 октябри соли 1994 дар ҷараёни вохӯрии навбатии 
роҳбарони давлатҳои аъзои Иттиҳод дар Москва, бо мақсади бунёди низоми самарабахши 
пардохт дар доираи кишварҳои Иттиҳод, ки шарти зарурии фаъолияти мӯтаъдили 
Иттиҳоди иқтисодӣ, ҳаракати озоди молу хизматҳо мебошад, таъмини тавозун дар 
муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ, роҳбарони ҳукуматҳо ба афзун гардидани иқтидори 
иқтисодиёти миллӣ дар асоси робитаҳои муфиди кооператсионӣ ва робитаҳои дигари 
хоҷагидорӣ кӯшида, Созишномаи бунёди Иттиҳоди пардохтии иштирокчиёни Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақилро ба имзо расониданд. Бунёди Иттиҳоди пардохт пеш аз ҳама бояд 
дар асоси риояи принсипҳои зерин амалӣ мегардид: 

- эътироф намудани соҳибистиқлолии асъори миллӣ ва мавқеи бонкҳои миллӣ ҳамчун 
маркази эмиссионӣ ва сохтори танзимкунандаи пулию қарзӣ ва асъорӣ аз тарафи ҳамаи 
давлати аъзои Иттиҳод; 

- дар доираи давлатҳои аъзои ИДМ пешгирӣ намудани маҳдудият дар қабул ва 
истифодаи асъори миллӣ ба сифати пардохт дар муносибатҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ 
истифодашаванда; 

- тасдиқ намудани низомномаи танзими давлатии тиҷорати хориҷӣ ва асъорӣ, ки дар 
ҳудуди давлатҳои аъзои ИДМ пешрафти фаъолияти бозорҳои асъориро вобаста ба хариду 
фурӯши асъори миллӣ бо асъори дигар давлатҳо кӯмак менамоянд; 

- таъмини ваколати ивази асъори миллӣ ва асъори дигари давлатҳои аъзои ИДМ 
вобаста ба пардохтҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла: нафақа, ёрдампулии давлатӣ, пардохт, ҷуброн 

ва ғайра; 
- пешниҳоди ҳуқуқи бевоситаи ҳисоббаробаркунӣ амалиёти пардохти байналхалқӣ ба 

намояндаи ваколатдори бонки тиҷоратӣ, ба бонк-корреспондентҳо ва ғайрирезидентҳо-
иштирокчиёни робитаҳои иқтисодии хориҷӣ додани қарзҳои бонкӣ; 

- аз байн бурдани маҳдудиятҳои маъмурӣ дар интихоби асъори пардохт дар ҳолати 
бастани созишнома байни ду хоҷагии давлатҳои аъзои Иттиҳод; 

- пешниҳоди ҳуқуқи доштани асъори хориҷӣ ва истифодаи он барои харид, 
пардохтҳои хизматрасонӣ ва ғайра ба ғайрирезидентҳо. 

Мутаассифона, аз таъсиси аксарияти созмонҳое, ки байни мамлакатҳои собиқ 
Иттиҳоди Шӯравӣ ба вуҷуд омадаанд, беш аз 15 сол гузашта бошад ҳам, онҳо то ҳол 
марҳилаи ташаккули худро сипарӣ накардаанд ва асосан бо ба расмият даровардани 
сохторҳои худ ва инчунин қабули санадҳо машғул мебошанд. Барои ҳамин ҳанӯз 
фаъолияти онҳо дар раванди ҳамгироии давлатҳои минтақа самараи дилхоҳ наовардааст. 
Аз ин лиҳоз, баррасии кӯшишу тадбирҳое, ки мамлакатҳои узви ин созмонҳо мекунанд ва 
меҷӯянд, дар мисоли сарнавишти созмони ИДМ басо омӯзанда ва ибратбахш аст ва 
натиҷаҳое ҳам, ки аз чунин баррасӣ ҳосил мешавад, бе истисно, ба ҳамаи онҳо дахл дорад. 
Дар марҳилаи ҳозира вазъияти воқеии созмони ИДМ дар қаламрави давлатҳои аъзои он 
чунон аст, ки сарнавишт ва дурнамои инкишофи он кайҳост зери савол ва мавриди баҳсу 
талошҳои тӯлонӣ дар байни сиёсатмадорон, сиёсатшиносон, коршиносон ва 
намояндагони воситаҳои ахбори омма қарор гирифтааст. Ҳангоми арзёбии танқидии 
мақом ва нақши ИДМ набояд ба он чашм пӯшид чунки ба ҳар ҳол, ин созмон ҳамчун 
воқеияти геосиёсӣ вуҷуд дорад ва ташаккул ҳам ёфтааст. Ин созмон, бидуни шак, дар 
ташаккули давлатҳои нави соҳибистиқлол дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ нақши 
мусбат бозида аст, ки онро наметавон ба ҳеҷ ваҷҳ инкор кард. Ҳамчунин, дар вазъияти 
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босуръати тамом ҷаҳонишавии муносибатҳои байналмилалӣ ва афзоиши ҳамбастагии 
давлатҳо бо якдигар дар низоми феълии хоҷагидории ҷаҳонӣ ИДМ ба ҳайси як созмон 
вақте рушд хоҳад ёфт, ки агар дар қолаби он равандҳои ҳамгироии мутақобилан судманд 

шакл гиранд. Аммо мутаасифона бояд иқрор шуд, ки ИДМ натавонист ин гуна равандҳои 
ҳамгироиро дар миёни давлатҳои аъзои худ ташаккул диҳад. Бояд қайд намуд, ки дар 
давоми 17 соли фаъолияти он аксарияти санадҳои имзогардида амалӣ нагардидаанд. 
Ҷаласаҳои Шӯрои Сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва вазоратҳои гуногуне, ки дар 
чаҳорчӯбаи ИДМ баргузор мегардиданд ва то ба имрӯз ҳам идома доранд, ба клубҳои 
мубоҳисавӣ шабоҳат дошта, тасмимҳое, ки дар онҳо гирифта мешуданд ва мешаванд, чун 
қоида, хусусияти машваратӣ доранд ва иҷроишашон ҳатмӣ намебошад. 

Бори аввал оғози баҳси ошкороро дар бораи сарнавишти ИДМ ва нақши он 
мулоқоти Сарони кишварҳои ИДМ дар моҳи марти 1997 гузошт. Баъдан ин баҳсҳо дар 
вохӯрии Кишенов дар октябри ҳамон сол идома ёфтанд ва таконе ба раванди ислоҳоти 
ИДМ бахшиданд. Сарфи назар аз он Иттиҳоди мазкур боз вақти зиёде дар ҳамин вазъияти 
ҳасту нест қарор дошт. То он вақте ки дар мулоқоти Сарони давлатҳои Иттиҳод дар 
Остона рузи 16 сентябри 2004 бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Н. 
Назарбоев аз нав масъалаи такмил ва ислоҳоти мақомоти ИДМ бардошта шуд ва оид ба 
ин дар Шӯрои Сарони давлатҳо Қарори махсусе қабул гардид. Вохӯриҳои бисёрҷонибаи 
намояндагони вазоратҳои корҳои хориҷии давлатҳои аъзои ИДМ ба хотири иҷрои 
Қарори Шӯрои Сарони давалатҳои ИДМ аз 16 сентябри 2004 оид ба такмил ва ислоҳоти 
мақомоти Иттиҳод, ҳамчунин ҷаласаи Шӯрои вазирони корҳои хориҷии ИДМ дар 
таърихи 18 марти 2005 дар ш. Минск, “Пешниҳодҳо” дар ин ҷамъомадҳо омода гардида, 
бори дигар муҳим ва саривақтӣ будани гузориши ин масъаларо тасдиқ намуда, дар 
баробари он ба таври возеҳ мавҷуд будани ихтилофоти ҷиддиро дар байни давлатҳои 
иштироккунандаи алоҳида ва ё гурӯҳе аз онҳо оид ба ин ва ё он масъала ошкор намуданд. 
Барои мисол, ҳайатҳои Гурҷистон, Украина, Озарбайҷон ва Молдова дар ин мавридҳо ё 
зид буданд ё баёни мавқеашонро ба таъхир меандохтанд ва ё назари ба худ хосро доро 
буданд. Айни замон ИДМ дар марҳилаи чархиш қарор дорад ва санадҳои асосии он бо 
назардошти воқеиятҳои нав зарурат ба таҷдиди назари фаврӣ дорад. Ё мамлакатҳои 
шомили Иттиҳод бо кӯшишҳои дастаҷамъӣ ба такмил ва ислоҳоти куллии мақомоти ИДМ 
муваффақ мешаванд ва ё мисли пешина дар ҳамон ҳолате, ки қарор дошт, яъне ҳасту нест, 
боқӣ хоҳад монд. Сухан аз будан ё набудани ИДМ меравад. Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон Н. Назарбоев дар мулоқоти ғайрирасмии Сарони давлатҳо 1 марти соли 2002 
дар ш. Алмаато айнан чунин гуфта буд: “ Ё бояд ИДМ-ро бубаст ва ба ҳамкориҳои 
дуҷониба гузашт, ё чуноне, ки ҳаст, боқӣ гузошт дар ҳолати ҳасту нест ва ё ба равандҳои 
ҳамгироии омутом, монанди аврупоиҳо гузашт” . В.В. Путин дар ин хусус 19 июли 2004 
дар ҷаласаи Шӯрои амнияти Руссия ибрози назар карда буд: “ Ё мо ба тақвияти сифатии 
ИДМ муваффақ мешавем, дар асоси он сохтори воқеии амалкунанда ва бонуфуз дар дунё 
месозем, ё моро ҳатман маҳви ин фазои геосиёсӣ мунтазир аст ва дар натича таваҷҷӯҳи 
мамлакатҳои иштироккунанда ба кори Иттиҳод ба тамом коста мегардад”. Сабабҳои 
асосие, ки давлатҳои аъзои ИДМ ба инкишофи равандҳои ҳамгироӣ ноил нагардидаанд 
чунин аст: 

1. Аз аввал ҳар як мамлакат дар доираи Иттиҳод манфиат ва ҳадафҳои худро дошт. 
Баргузории бисёр гуфтушунидҳои ҷудо-ҷудо ва дарёфти мувофиқатҳои пасипардагӣ 
ҳамзамон бо қабули санадҳои расмии анъанавӣ ва изҳори ният карданҳои аъзои ИДМ, ки 
ба онҳо худи иштироккунандагонаш чандон бовар надоштанд, гувоҳи он буданд, ки ин 
Иттиҳод ба клуби манфиатҳо табдил гаштааст. Қисме аз давлатҳои аъзои ИДМ аз худхоҳӣ 
хоҳиши ба инобат гирифтани манфиатҳои ҳамиттиҳодҳои худро надоранд ва барои ин 
кӯшиш ҳам намекунанд. Дар чунин вазъият инкишофи ҳамгироии воқеӣ ва фаъолро дар 
доираи ин созмони минтақавӣ ва дигар созмонҳо бовар кардан душвор аст. Маҳз ҳамин 
чиз боис гаштааст, ки бисёре аз давлатҳои ИДМ ҳамкориҳои иқтисодӣ бо мамлакатҳои 
дури хориҷӣ ва ҳамгироии гуногунсуръат ва гуногунқолаб дар қаламрави ИДМ ва таъсиси 
иттиҳодияҳои ҳамгироии гуногуни субминтақавӣ (Иттиҳоди Россия ва Белоруссия, 
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ЕврАзЭс Фазои ягонаи иқтисодӣ ва ғ) афзал мешуморанд, ки ин дар навбати худ асосҳои 
ҳамкориҳои байнидавлатиро дар доираи ИДМ халалдор месозад. 

2. Дигар сабаби беэътиноии давлатҳо ба равандҳои ҳамгироӣ дар доираи ИДМ он 

буд, ки масъалаҳои ҳалталаб ҳам дар дохили ин давлатҳо ва ҳам дар байни онҳо вуҷуд 
дорад. Набаромадани ИДМ аз уҳдаи ҳалли қазияҳои арманиҳою озарбойҷониҳо, 
гурҷиҳову абхазиҳо, гурҷиҳою осетинҳо дар қаламрави пасшӯравӣ ва ҳам бефаъолиятии 
сохторҳои ин Иттиҳод дар давраи ҳамлаҳои террористӣ ба хоки Узбекистону Қирғизистон 
давлатҳои аъзои онро ноумед гардонд. 

3. Ҳамчунин, давлатҳои ИДМ сабабро дар он диданд, ки аз ибтидо давлатҳои аъзо 
сатҳи рушди иқтисодии гуногун дошта, баъзе аз онҳо дучори бӯҳронҳои молиявӣ ва 
иқтисодианд, заминаҳои ҳуқуқии ҳамкорию ҳамгироӣ байни онҳо ҳамоҳанг нагардидааст. 
Пеш аз ҳама, роҳбарони ИДМ аз гуногунии дараҷаи рушди иқтисодӣ ва ислоҳот дар 
давлатҳои Иттиҳод нороҳат мебошанд. Ба гумони онҳо гӯё дар вазъияти ҷойдошта 
ҳамкориҳои наздик дар доираи ИДМ бефоида мебошад, ҳол он, ки “таҷрибаи ҷаҳонӣ 
кайҳо боз исбот намудааст, ки ҳамагуна ҳамгироии иқтисодӣ қодир аст имкониятҳои 
мавҷударо агар чандинкарата набошад ҳам ба ҳар ҳол, ба маротиб бештар афзояд. 
Ҳамгироии иқтисодии якчанд давлатҳо барои он ки қисми таркибии робитаҳои 
хоҷагидории ҷаҳонӣ шаванд, бояд ба ҳодисаҳои манфие, ки натиҷаи ҷаҳонишавӣ 
мебошанд ва, ғолибан, рақобати ғайриоқилона дар бозори мол ва сармоя муқобилият 
нишон диҳанд. Алалхусус, ҳамгироии минтақавии мисли ИДМ, ки аз 12 давлат дар як 
қаламрави фаррох ташаккул ёфтааст ва бозори бағоят пурғунҷоиш, фазои барои ҳаракати 
озоди сармоя ва имкони дастрасии он ба кашф ва истифодаи захираҳои бойтарини 
маъданию ашёи хом ва қувваи кории арзонро доро мебошад. Аз ин ҳақиқат бисёре аз 
мамлакатҳои дунё барвақт огоҳӣ доранд. Исботи он Иттиҳоди Аврупо мебошад, ки 
бозори умумӣ, асъори ягона, фазои ягонаи иқтисодӣ ва ғайро доро мебошад”. 

4. Сабаби асосии заифии равандҳои ҳамгироӣ дар доираи ИДМ дар чизи дигар аст. 
Роҳбарони ин Созмон, пеш аз ҳама ва бештар аз ҳама, маълум аст, ки аз таъсиси ҳамагуна 
мақомоти фавқулмиллӣ меҳаросанд. Онҳо гумон доранд, ки он ба манфиатҳои миллии 
онҳо халал ворид месозад. Агарчи дар замина таҷрибаи бобарори Иттиҳоди Аврупо бо 
мақомоти фавқулмиллии худ, мисли парламенти муштарак ва ғ. барои ҳамаи онҳо маълум 
аст. Сарфи назар аз ин, бисёре аз давлатҳои аъзои ИДМ аз бархӯрдҳои Россия нисбат ба 
Белоруссия, Гурҷистон, Украина ва Молдова нигаронӣ зоҳир менамоянд. Мутаассифона, 
роҳбарони Руссия ҳанӯз ҳам дар муносибатҳои давлатӣ аз усули кӯҳна яъне фишору 
таҳдид даст накашидаанд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори фаъолияти созмонҳои минтақавиии ба монанди 
ИДМ, ЕврАзЭС, СҲШ ва ғайра мебошад. Ба шарте, ки ин созмонҳо фаъолияти худро 
тавре ба роҳ монанд, ки ба равандҳои ҳамгироӣ дар минтақа ва ҳамкориҳои судманд 
миёни давлатҳои аъзои он сабаб гардад. Кӯшишҳои ҷоннок кардани ИДМ, ислоҳ ва 
такмил додани сохторҳои он ба шарте барор хоҳанд гирифт ва натиҷа хоҳанд дод, ки 
давлатҳои аъзои он ба ҳамгироӣ беқайду шарт ва чораҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ғайра омода 
бошанд. Мо гуфта метавонем, ки Иттиҳод ҳамин хел қудрати бузург дорад, ки ҳар гуна 
масъаларо ҳал намояд. Мамлакатҳои аъзои ИДМ дорои захираҳои бои ашёи хом, саноати 
тараққикарда, иқтидорҳои илмӣ ва технологияи замонавӣ мебошанд ва ин имконият ба 
давлатҳои алоҳидаи аъзои ИДМ шароит фароҳам меоварад, ки пешрафти иқтисодии 
мамлакати худро таъмин намоянд. Албатта, пӯшида нест, ки ҳоло аз чунин шароитҳои 
мавҷуда пурра истифода бурда наметавонем, чунки ҷараёни ҳамгироӣ бо вуҷуди маҳдуд 
будани вақт бо суръати паст инкишоф ёфта истодааст ва то ҳол на ҳамаи давлатҳои аъзои 
ИДМ аз ҳолати таназзули иқтисодӣ баромадаанд. 
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ИНКИШОФИ ЊАМГИРОИИ ГУНОГУНСУРЪАТ ДАР ФАЗОИ БАЪДИШЎРАВЇ 

Дар шароити муосир дар миќёс ва шаклњои байналмиллалишавии соњањои гуногуни њаёти хољагї 

тағйироти куллї ба миён омадаанд. Пеш аз њама, наќши алоќањои хољагии љањонї дар њамаи даврањои 
такрористењсоли љамъияти баланд шуданд. Амал кардан дар шароити дар иќтисодиёти озод ба он меоварад, 
ки манфиатњои милли - иќтисодии мамлакатњо, дар бисёр њолат, ногузир шакли манфиятњои иќтисоди 
хориљиро мегирад. Ќонеъсозии онњо муттањид кардани саъю кушиши давлатњои гуногунро талаб мекунад. 
Сабаб он, ки доираи бозори дохилї мањдуттар шуда, баъзан дар њаќиќат њалокатовар барои истењсоли 
самараноки иќтисодии мамлакатњои бисёри мањсулоти саноатї, хусусан мураккаби техникї ва илмталаби 
соњањои муосир мегардад.  

Калидвожањо: њамгирої, иќтисодиёт, проблемањо, содирот, воридот, муњољират, бозор. 

 

РАЗВИТИЕ МНОГОМЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В современных условиях коренным образом изменились масштабы и формы интернационализации 

различных секторов экономической жизни. Во-первых, возросла роль мировой экономики на всех этапах 

воспроизводства общества. Действия в условиях свободной экономики означают, что национальные 

экономические интересы стран во многих случаях неизбежно принимают форму внешнеэкономических интересов. 

Для их удовлетворения требуются совместные усилия разных стран. Это связано с тем, что объем внутреннего 

рынка уже, а иногда он действительно губителен для экономически эффективного производства многих 

промышленных товаров, особенно в технически сложных и наукоемких отраслях. 

Ключевые слова: интеграция, экономика, проблемы, экспорт, импорт, миграция, рынок. 

 

DEVELOPMENT OF MULTIDIMENSIONAL INTEGRATION IN THE POST-SOVIET AREA 

In modern conditions, the scale and forms of internationalization of various sectors of economic life have radically 

changed. First, the role of the world economy has increased at all stages of the reproduction of society. Actions in a free 

economy mean that the national economic interests of countries in many cases inevitably take the form of foreign economic 

interests. Their satisfaction requires joint efforts of different countries. This is due to the fact that the volume of the 

domestic market is narrower, and sometimes it is really destructive for the economically efficient production of many 

industrial goods, especially in technically complex and knowledge-intensive industries. 

Keywords: integration, economics, problems, export, import, migration, market. 

 

Сведения об авторе: Рахмонов Сомон – Таджикский национальный университет, магистр 2 курса мировой 

экономики. Телефон: 937434445. E-mail: rsomon@mail.ru 

 

Information about the author: Rakhmonov Somon – Tajik National University, second-year master`s student of world 

economics. Phone: 937434445. E-mail: rsomon@mail.ru  

 

 

НАҚШИ МИНТАҚАҲОИ ТАБОБАТИЮ ИСТИРОҲАТЇ ДАР РУШДИ СОҲАИ 

САЙЁҲИИ ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ризоев С.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои зудрушдёбандаи иқтисодиёти 
кишвар ба ҳисоб рафта, сол аз сол дар таркиби хољагии миллї маќоми пешбарандаро касб 
намуда истодааст. Воќеъан њам Љумњурии Тољикистон кишварест, ки табиати бою 
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сарватњои бебањо дошта, ќисми зиёдашро баландтарин ќаторкуҳҳои ИДМ ишѓол 
кардаанд. Аз рӯи тадќиќотҳои олимон муайян карда шудааст,ки дар њудуди кишвар зиёда 
аз 947 геокомплексњои табиї, бо 40- намуди ландшафтҳо (манзараҳо) мавҷуд мебошанд. 

Тољикистон бо чашмањои шаффофу - гарми табобатӣ ва олами растанињои шифобахш ба 
оламиён машњур гаштааст. Бо дарназардошти омилҳои зикршуда Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон соҳаи сайёҳиро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон 
намудааст. Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон дар паёми худ иброз доштанд: “Тоҷикистони 
биҳиштосои мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари дорои 
меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, 
пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва 
урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳат мебошад. 
Бинобар ин, зарур аст, ки бо мақсади боз ҳам васеъ намудани соҳаи сайёҳӣ, истифодаи 
самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ, беҳтар 
намудани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии 
сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар ин самт ва омода кардани 
кадрҳои болаёқат, соли 2017 дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори алоҳида 
оид ба ин самт таъсис дода шавад” [1]. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки барои истфодаи самараноки имкониятҳо, 
беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби сармоя 
дар ин самт ва омода намудани кадрҳои болаёқат замина мегузорад.v Барои вусъат 
бахшидан ва бо дарназардошти зарурати инкишофёбии инфрасохтори деҳот Пешвои 
миллат солҳои 2019-2021-ро солҳои “Рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон 
намуданд, ки дар натиҷа як қатор чорабиниҳою барномаҳо барои рушди соҳа мунтазам 
гузаронида мешуданд. Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2018-2020 бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои амалисозии сиёсати 
давлат дар бахши сайёҳӣ ва баланд бардоштани рақобатнокии бозори сайёҳии кишвар дар 
минтақа, инчунин хориҷаи дуру наздик таҳия гардидааст [2]. Имрӯзҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 65% муассисаҳои туристию истироҳатї барқарор шудааст ки он қариб 35 
минтақаи истироҳатию фароғатиро ташкил медињад [3]. Дар ин робита самтҳои зерини 
сайёҳӣ афзалиятнок ҳастанд: 

-кӯҳнавардӣ, сайёҳии манотиқи кӯҳӣ ва экологӣ; 
-рафтинг, паридан бо парашют ва лижаронӣ; 
-сайёҳии манотиқи таърихӣ ва этнографӣ; 
-шикори омехта; 
-табобати санаторию истироҳатӣ. 
Барои рушду равнақ додани самтҳои зикршуда, бехатарии сайёҳонро пурра ҳам аз 

тарафи ҷисмонӣ ва ҳам аз тарафи зеҳнӣ ба инобат гирифта, ҳалли масъалаҳои зерин 
зарураст: омузонидани сайёҳон бо қоидаҳои бехатарӣ, назорати риояи қоидаҳо ва 
меъёрҳои бехатарӣ, беҳтар кардани фаъолияти субъектҳои хоҷагидории соҳаи сайёҳӣ, 
ҷиҳати хизматрасонии сайёҳон ва таъмини маълумотнокии сайёҳон оид ба масъалаҳои 

бехатарии онҳо ҳангоми ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ. Мувофики тадқиқотҳои илмӣ дар 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 200-то чашмаҳои шифобахш мавҷуданд. Чашмаҳои 
шифобахш вобаста бо гуногунии релефи маҳал нобаробар ҷойгиранд, аксарияти онҳо дар 
қисматҳои кӯҳҳии Тоҷикистон дида мешаванд. Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таркиби 
обҳои чашмаҳои Хоҷа Обигарм, Шоҳамбарӣ, Гармчашма то андозае омӯхта шудааст [4]. 
Барои ҷалби сайёҳон ба ин минтақаҳо, сараввал мутахассисони ин соҳа бояд хусусиятҳои 
чашмаҳоро омӯхта, ҷиҳати шифобахшию иқтисодии онҳоро муайён намуда, истифодаи 
пурраи онҳоро бароҳ монанд. Чашмаҳои шифобахши Тоҷикистон дар таркибашон 
натанҳо модаҳои гуногуни кимёвӣ балки аксарияти онҳо дорои њарорати баланд буда то 
95-97 дараҷа гармӣ низ доранд, ки ин таъсири табобатии онҳоро барои ҳаргуна касалиҳо 
зиёд мекунад.  
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Олимон муайян кардаанд, ки чашмаҳои шифобахши Тоҷикистон дорои тамоми 
хусусиятҳои табобатӣ буда, ҳар як ноҳияи Тоҷикистон ва дараҳои он барои сохтани 
санатория ё хонаҳои истироҳатӣ шароити хуб фароҳам меорад. Дар давраи ҳозира 

мувофиқи тараққиёт ва ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда аксар чашмаҳое, ки ба 
марказҳои аҳолинишин наздиканд, бо пуррагӣ омӯхташуда, аз ҷиҳати иқтисодӣ бояд 
асоснок карда шаванд. Хусусан, он чашмаҳое, ки дар дараҳои Варзоб, Кофарниҳон, 
Қаратоѓ, ки ба пойтахти ҷумҳурӣ наздиканд, боядба пуррагӣ омӯхта шаванд. Инчунин, 
тарзи дурусти истифодабарӣ аз обҳои минералӣ, сохтани корхонаҳои коркардӣ об ва 
содир намудани об ба мамлакатҳои хориҷа, ки дар шароити имрӯзаи иқтисоди бозорӣ, 
арзиши 1- литр об ба 50-60 дирам баробар мебошад. Яке аз омилхои дигари ҷалби сайёҳон 
ба мамлакат ин истифодабарии дурусти ёдгориҳои таърихӣ, меъморӣ ва фарҳангию 
маъданӣ мебошад. Объектҳои қадима ва диққат ҷалбкунанда бештар дар шаҳрҳои 
Панҷакент, Хуҷанд, Исфара, Истаравшан ва Кӯлоб ҷойгир мебошанд. Бо таваҷҷӯҳ ба ин 
захираҳои бойи таърихию фарҳангии кишвар, Созмони Миллали Муттаҳид оид ба 
масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ва Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ Тоҷикистонро ба 
рӯйихати "Таркиби мероси таърихии давлатҳои Шоҳроҳи Абрешим" шомил намуданд. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда сол то сол ташрифи 
сайёҳони хориҷӣ зиёд шуда истода буд. Имсол хуруҷи коронавирус COVID-19, ки ба 
пандемия табдил шудааст, чолише барои тамоми инсоният гардид. Пандемия натанҳо ба 
соҳаи сайёҳӣ, балки ба ҳамаи соҳаҳои иқтисоди ҷаҳонӣ ва тарзи зиндагии аҳолии курраи 
замин хисороти калоне овард. Айни ҳол барои барқарорсозии соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби 
саӣёҳон таваҷҷуҳи бештар зоҳир намудан ба омӯзиш, ҳифз ва барқарорсозии мероси 
фарҳангӣ табиӣ ва таърихӣ, аз худкунии ҳарчи бештари онҳо ва бунёди инфрасохтори 
соҳаи сайёҳӣ лозим аст. 
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НАҚШИ МИНТАҚАҲОИ ТАБОБАТИЮ ИСТИРОҲАТЇ ДАР РУШДИ СОҲАИ САЙЁҲИИ 

ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Мавзӯи сайёҳӣ натанҳо дорои моҳияти минтақавию ҷумҳуриявӣ, балки дорои моҳияти байналмиллалӣ 

мебошад. Дар мақола тарзи дуруст истифода бурдан аз сарватҳои табиї, ёдгориҳои таърихӣ, фароҳам 
овардани фазои мусоид ва беҳтар гардонидани хизматрасонӣ сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 
Чашмаҳои шифобахши минтаќањои гуногуни Тоҷикистон дорои тамоми хусусиятҳои табобатӣ буда, ҳар як 

ноҳияи Тоҷикистон ва дараҳои он барои сохтани санатория ё хонаҳои истироҳатӣ шароити хуб фароҳам 
меорад. Дар давраи ҳозира мувофиқи тараққиёт ва ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда аксар чашмаҳое, 

ки ба марказҳои аҳолинишин наздиканд, бо пуррагӣ омӯхта шуда, аз ҷиҳати иқтисодӣ бояд асоснок карда 
шаванд. Хусусан, он чашмаҳое, ки дар дараҳои Варзоб, Кофарниҳон, Қаратоѓ, ки ба пойтахти ҷумҳурӣ 
наздиканд, бояд ба пуррагӣ омӯхта шаванд. 

Калидвожаҳо: сайёњї, санатория, куњнавардї, сайёњии экологї, шикори, Фарњанг, лижаронї. 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ И РЕГИОНОВ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Сфера туризма имеет не только региональное и национальное значение, но и международное. В статье 

рассматриваются вопросы правильного использования природных ресурсов, исторических памятников, создание 

благоприятной среды для улучшения туристических услуг. Целебные источники в разных регионах Таджикистана 

обладают всеми лечебными свойствами, и в каждом районе Таджикистана и его ущельях созданы хорошие условия 

для строительства санаториев или домов отдыха. В настоящее время, в соответствии с развитием и расположением 

производительных сил, большая часть источников вблизи населенных пунктов должна быть полностью изучена и 

экономически обоснована. В частности, следует полностью изучить те источники в ущельях Варзоб, Кофарнигон, 

Каратаг, которые находятся недалеко от столицы. 

Ключевые слова: Туризм, санатория, альпинизм, экотуризм, интер охота, культура, лыжа: 
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THE ROLE OF MEDICAL AND RECREATIONAL REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The tourism sector is not only of regional and national importance, but also international. The article discusses the 

issues of the correct use of natural resources, historical monuments, the creation of a favorable environment for improving 

tourist services. Healing springs in different regions of Tajikistan have all medicinal properties, and in every region of 

Tajikistan and its gorges, good conditions have been created for the construction of sanatoriums or rest homes. At present, 

in accordance with the development and location of the productive forces, most of the sources near settlements must be 

fully studied and economically justified. In particular, one should fully study those sources in the gorges of Varzob, 

Kofarnigon, Karatag, which are located not far from the capital. 

Keywords: Tourism, sanatorium, mountaineering, ecotourism, inter-hunting, culture, skiing: 
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МЕХАНИЗМИ ИДОРАИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ ДАР ДОИРАИ ИДМ ВА 
САМТЊОИ ТАКМИЛИ ОН 

 
Рањмонов С.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил – яке аз иттињодияи интегратсионии бузург нисбати 

масоњати ишѓолнамуда ва шумораи ањолї дар љањон ба шумор меравад. Иттињод дар 
охири соли 1991 аз тарафи 12 мамлакати собиќ шуравї ташкил ёфта буд, аммо баъди 
қариб 30-соли мављудияти худ Иттињод буњрони сахтро аз сар гузаронида истодааст. Бо 
баробари ин дар њамаи давлатњои аъзои Иттињод самтњо ва бартариятњои дурнамои 
тараќќиётро муайян карда истода хуб дарк кардаанд, ки якум – аз байн бардоштани 
таќсимоти мењнати дар байни Љумњурињои собиќ иттифоќ љой дошта имконнопазир аст, 
дуюм – дар алоњидагї ягон аз ин мамлакатњо имконияти бартараф сохтани буњрони 
системавї ва таъмини тараќќиёти љамъиятро надоранд, сеюм – тамоили пешбаранда ва 
муайянкунандаи тараќќиёти муосири љањонї интегратсияи иќтисодии байналхалќї 
мебошад, гарчанде дар ин љода масоилњо ва душворињои хеле зиёд љой доранд. Мувофиќи 
Низомнома маќсади Иттињод аз инњо иборат мебошад: 

-ба роњ мондани њамкорињои сиёсї, иќтисодї, экологї, башардўстї, фарњанг ва ѓайра; 
-таъмини њаматарафа ва мувозини пешрафти иќтисодї-иљтимоии давлатњои аъзо дар 

доираи фазои умумииќтисодї, кооператсияи байнидавлатї ва њамгарої; 
-таъмини њуќуќ ва озодии инсон мувофиќи принсипњои эътирофи умум, меъёрњои 

њуќуќи байналмиллалї; 
-њамкории давлатњои аъзо дар љодаи амният; 
-таъмини робита ва њаракати озоди шањрвандони давлатњо дар њудуди Иттињод; 
-њалли осоиштаи масъалањои бањсталаб ва ихтилофот байни давлатњои аъзои 

Иттињод.  
Бояд ќайд кард, ки дар инкишофи равандњои њамгироишавї як ќатор омилњои 

объективие вуљуд доранд, ки њамгироии байни мамлакатњои иттињодро хеле мушкил 
гардонида истодаанд: 

▪ дар њамгироии фазои баъди шўравї мамлакатњое ширкат мекунанд, ки аз рўи 
неруи иќтисодиашон аз якдигар тафовути калон доранд; 

▪ њамгирої дар ИДМ дар шароити буњрони чуќури иќтисодї оғоз карда шуда 
идома дорад; 

▪ дар мамлакатњои ИДМ азнавсозињои бозорї ба итмом нарасидааст ва то ба 
имрўз дар усулњо оид ба суръат ва роњњои пешбурди он гуногунфањмї љой дорад; 

▪ муќобилияти муайяни мамлакатњои бузурги љањон ба инкишофи равандњои 
интегратсионии мамлакатњои ИДМ вуљуд дорад. 
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Доир ба масъалањои фаъолияти иќтисодии хориљї ва фаъолияти гумрукї дар доираи 
ИДМ зиёда аз 10 созишномаю њуљљатњои асосї ќабул карда шудаанд. 

Ин Созишномањо барои нигоњ доштан ва тањкими фазои ягонаи иќтисодї, њаракати 
озоди мол ва њавасмандгардонии инкишофи робитањои иќтисодии хориљї замина 
гузошта, љараёнњои гумрукии дар ќаламрави собиќ Иттињоди Шўравї љойдоштаро танзим 
сохтанд ва боиси умумияти муносибатњои ташкили фаъолияти гумрукї ва якхела сохтани 
ќонунгузории гумрукї гардиданд. Аз рўи бањои экспертњои байналмилиалї иќтидори 
истењсолии давлатњои аъзои Иттињод дорои иќтидори калони иќтисодї ва табии 
мебошанд, ки барои онњои бартарияти раќобатиро пешнињод намуда, имконият медињад, 
ки дар ТБМ мавќеи намоёнро ишѓол намоянд. Дар ин давлатњо 16,3%-и ҳудуди љањонї, 5-
%-и ањолї, 25%-и захирањои табиӣ, 10%-и истењсолоти саноатї, 12%-и иќтидори илмию 
техникї ва 10%-и молњои захиравї љойгир мебошанд. Масоњати умумии ИДМ аз ду як 
њиссаи материки Осиё ва Аврупоро ишѓол менамояд. Давлатњои иттињод дорои њама 
намуди манъбањои табиї мебошанд, ки аз он љумла Љумњурии Тољикистон ин манбањоро 
доро мебошад. Ин марњила низ марњилаи фаъолгардидани сиёсати ду ва бисёрљониба дар 
соњаи иќтисоди хориљии кишвар буд. Воситаи асосии ба амал баровардани маќсадњои 
Љумњурии Тољикистон ба сатњи ДМТ муносибатњои дутарафа мебошанд, ки танзими 
рушди њамкорињои дутарафаро таъмин менамоянд. Иттињод моњи декабри соли 1991 
таъсис дода шудааст, ки њоло дар њайати он давлатњои зерин: Арманистон, Белорусия, 
Ќазоќистон, Ќирғизистон, Молдова, Озарбойљон, Русия, Тољикистон, Туркманистон, ва 
Узбекистон муттањид шуда, аз руи принсипњои эњтироми мустаќилият ва баробарии том 
бо њам њамкории иќтисодиву тиљopaтиpo идома дода истодаанд. Сарони давлатњои 
Иттињод сентябри соли 1993 ќарордодро дар бораи таъсис додани Иттифоќи иктисодї ба 
маќсади ташаккул додани фазои умумии иќтисодї, њаракати озодонаи мол, хадамот, 
ќуввањои корї ва сармоя, якљоя кор карда баромадани сиёсати пуливу ќарзї, андозбандї, 
нарх ва нархгузорї, фаъолияти гумрук, робитањои иќтисодии хориљї, ба њам наздик 
намудани усулњои танзими фаъолияти хољагї, бунёд ва роњњои самарабахши робитањои 
мустаќими истехсолї ва ғайра ба тасвиб расониданд. Пеш аз дида баромадани 
муносибатњои берунитиљоратии ЉТ бо мамлакатњои ИДМ, бояд таркиби љуғрофии 
содиротї ва воридотии мамлакатњоро аз назар гузаронем. Таркиби љуғрофии содирот дар 

бархе аз мамлакатњои ИДМ ба тағйиротњои куллї дучор гардидааст. Масалан, 
Ќазоќистон содироташ бо Русия зиёд, вале бо Озарбойљону Украина кам шудааст; 
Ќирғизистон содироташ бо Ќазоќистону Украина то андозае коста шуда бошад, њам вале 
бо Русияву Ўзбекистон хеле бењтар гардидааст; Озарбойљон бошад, њарчи бештар ба 
Гурљистон ва камтар ба Русияву Украина мол тањвил дода истодааст. Дар айни њол 
таркиби молии амалиётњои содиротї дар дохили Иттињод он ќадар њам ба тағйиротњои 
куллї рў ба рў нагардидаст. Асосан он аз нурињои маъданї, мањсулоти фулузоти сиёњ ва 
ранга, саноати кимиё ва нафт, мањсулоти мошинсозї ва молњои истеъмолї иборат аст. 
Русия дар њаљми зиёд нафт, газ, ва мањсулоти коркарди онњоро содир мекунад. Белорусия 
бошад, автомобилњои боркашонї, тракторњо, ќисмњои эњтиётї, нахи кимиё; Ќазоќистон – 
ангишт, нафт, фулузоти сиёњ ва ғалла; Ќирғизистон – спирти ғизої, тамоку; Молдова – 
љуворимакка, тамоку, шароб; Тољикистон – мањсулоти алюминий, нахи пахта, тамоку, 
гилем; Туркманистон – гази табиї; Ўзбекистон – нахи пахта, гази табииро содир мекунад. 

Нисбатан, њиссаи зиёди содироти мањсулоти мошинсозї ба души Белорусия, Ќирғизистон, 
Молдова, ва Русия рост меояд. Дар марњалањои муосири инкишофи иќтисодиёти љањон 
раванди глобализатсияи робитањои хољагї байни мамлакатњо дида мешавад. Дар бисёр 
давлатњо инкишофи иќтисодї аз њисоби афзоиши босуръати тиљорати байналмилалї ва 
њаљми сармоягузорї таъмин карда мешуд. Масъалаи асосие, ки дар назди љомеаи љањонї 
меистод, ин чї гуна баамалбарории интегратсияи њамоњангшудаи иќтисодњои миллї дар 
сатњи глобалї ва бе афзун гардидани фарќият байни давлатњои бойу камбаѓал ба њисоб 
мерафт. Ин проблема ба Тољикистон низ дахл дошт. Њамроњшавї ба системаи 
иќтисодиёти љањонї ва зарурияти махсусгузаронии иќтисодиёт талаботи замон мебошад. 
Интегронидани иќтисоди миллї бо љањонї аз рўи дараљаи рушд ва муносибатњои 
иќтисодии љумњурї бо љомеаи љањонї муаян карда мешавад. Дар ваќти бањодињии 
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њамкории иќтисодии байналмиллалї на аз бисёр тарафњо, балки яктои онро ба њисоб 
гиирфтан лозим аст. Њадафњои муњим ва њалкунандаи иќтисодї барои Тољикистон онњое 
ба њисоб мераванд, ки пешрафти љумњуриро дар ояндаи наздик таъмин менамоянд. Имрўз 
дурнамои њаёти иќтисодии љумњуриро таъмини иќтисодиёти рушди устувор бояд муайян 
намояд. Барои њамин њам, омили њамкории иќтисодии байналхалќии Тољикистон 
метавонад ба устуворгардонии рушди иќтисодї мусоидат намояд. Дар ин љо сухан дар 
бораи наќши инкишофи њамкории иќтисодии байналхалќї дар афзоиши ММД, МММ, 
ДМ ва дигар нишондињандањои макроиќтисодии мамлакат меравад. 

Глобализатсияи иќтисодї њамчун инъикоси ягонагии њокимияти давлатї ва 
мустаќилияти иќтисодї дар равандњои интегратсионї зоњир мешавад. Њар ќадар њолати 
нав ва сатњи баландтари рушди иќтисодї босифат бошад, њамон ќадар гароиши 
иќтисодиёти мамлакат ба иќтисодиёти љањонї хубтар хоњад шуд. Равандњои 
демократизатсияи муносибатњои иќтисодї дар самтњои ба он додани характери бозорї 
дар инњо ифода меёбад: 

▪ озодии соњибкорї, њаракати сармоя ва ќувваи корї; 
▪ озодии интихоби шаклу усулњои идораи хољагї ва номенклатураи мањсулотњои 

истењсолшуда ва хизматњои расондашуда; 
▪ фаъолгардонии фаъолияти иќтисодии хориљї ва ѓайрањо. 

Равандњои мазкур барои самаранок таќсим намудан ва истифодаи амалњои 
истењсолот мусоидат менамоянд. Барои баромадан аз буњрони иќтисодї диќќати махсусро 
ба бартараф кардани тањдиди хатар дар самтњои танзими ќарздории хориљї, пасту 
баландшавии баланси пардохт ва вазъи системаи миллии асъор додан зарур аст. Доирањои 
аввалияе, ки ќарзи хориљї равона карда мешавад, набояд сармояталаб бошанд, инчунин 
лоињањои бузурги технологї низ набошанд. Балки ба соњањое равона карда шаванд, ки ба 
коркарди ашёи хоми худї, истењсолоти ивазкунандаи воридот, сектори кишоварзї, 
комплекси сўзишворию барќї ва таёрии кадрњо машѓул мебошанд. Манфиатњои 
таъѓирёбии хатарњои ба њамвобастаи иќтисодї зарурияти диверсификатсияи сохтори 
содирот ва ташкили захирањои стратегиро пеш меорад. Барои он ки раванди оѓозёфтаи 
интегратсияи иќтисодї Љумњурии Тољикистонро ба сарчашмаи ашёи хоми давлатњои 
тараќќикарда табдил надињад, сиёсати миллиро вобаста ба рушди иќтисодї кор карда 
баромадан лозим аст, ки принсипњои раќобатпазири бартариятдошта ва мубориза барои 
мавќеи хосро ишѓол кардан дар љомеаи љањонї дар бар мегирад. Муносибатњои 
беруниќтисодї дар якќатор њолатњо бо барќарорнамоии иќтисоди бозории мутамаддин 
миќёс ва динамикаи раванди дохилшавии Љумњурии Тољикистонро ба фазои таќсимоти 
байналхалќии мењнат ба сифати субъекти робитањои хољагии љањонї дар бар мегирад ва 
барои њамин сиёсати берунииќтисодии љумњурї бояд масъалањои ташкилї-иќтисодии 
зеринро њал намояд: 

⚫ интихоби доирањои нисбатан самаранок ва самтњои фаъолияти байнињамдигарии 
иќтисодиёти љумњурї бо хољагии љањонї; 

⚫ муќаррарнамоии чунин механизми идораи робитањои беруниќтисодї, ки 
имконияти марњала ба марњала љалб намудани иќтисодиёти љумњуриро бо хољагии љањонї 
аз њисоби омили таъмини бехатарии иќтисодї фароњам овард; 

⚫ шароит фароњам овардан барои комилан таѓйир додани механизми шомилшавии 
љумњурї ба таќсимоти байналхалќии мењнат дар макро ва микросатњњо (давлатї, 
минтаќавї ва мавќеї).  

Интегратсияи иќтисодиёти мамлакати алоњида ва ё гурўњи мамлакатњо ба иќтисоди 
љањонї корњои маќсадноки омодагиро дар бар мегирад, ки муњимтаринашон ислоњоти 
иќтисодї барои башаклдарории муносибатњои бозорї, истифодаи максималии омилњои 
муфид, дастрас будани инфраструктураи истењсолї ва иљтимоии кифоятан инкишофёфта, 
базаи њуќуќї дар соњаи муносибатњои иќтисодї. Дар раванди интегратсияи иќтисодиёти 
Тољикистон ба системаи хољагии љањонї ба њисоб гирифтан зарур аст, ки интегратсия 
бояд ќувваи бузурги њавасмандкунандаи рушди иќтисодї ва гулгулшукуфии мамлакат ба 
шумор равад. Шомилшавї ба системаи хољагии љањонї бояд дар шароити баробарвазнї 
ба амал ояд. Шарти баробарвазнї, раќобатпазирии иќтисодиёти миллиро дар соњањои 
гуногуни иќтисодиёт пешбинї менамояд. Барои ин консепсияи рушди инкишофи миллии 
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стратегиро кор карда баромадан зарур аст. Ин консепсия бояд талаботњои амнияти 
миллиро ба назар гирад ва ба тамоили инкишофи љањонї муќобил набошад. 
Раќобатпазирии иќтисодиёт дар бозорњои љањонї на дар як соат, балки дар натиљаи 
корњои дарозмуддат ва бисёрнаќшагї ба амал меояд. Шиори асосии маркетинг дар 
шароити њалли масъалањои раќобатпазирии иќтисодиёт - «на он чизеро фурўхтан лозим 
аст, ки истењсол мешавад, балки он чизеро истењсол бояд кард, ки фурўхта мешавад», 
мебошад. Тобеъияти иќтисодиёт ба принсипњои ин шиор мунтазам баамалбарории 
сиёсати васеъи илмї-техникї ва технологї, ташкилї-идоравї ва иќтисодиро пешбинї 
менамояд. Раќобатпазирии иќтисодиёт, инчунин тадриљан азхудкунии бозорњои молии 
минтаќа, континент ва ѓайрароо пешбинї менамояд. Тољикистон бўњрони иќтисодии 
амиќу вазнинро аз сар мегузаронад. Камшавии истењсолот ќариб дар њамаи соњањои 
иќтисодиёт ба амал омад, вале аз њама њолати вазнин дар саноат, хусусан дар соњањои 
базавї ва коркардшавандаи он ба назар мерасид. Тољикистон њангоми гузаштан ба 
иќтисоди бозорї сатњи оѓозии аз њама пастро доро буд. Њиссаи Тољикистон дар 
нишондињандањои умумии собиќ ИЉШС яке аз љойњои намоёнро ишгол мекард. Бо ќабул 
гардидани Стратегияи миллии рушди Љумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва 

муайян гардидани чор ҳадафи стратегӣ – таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ ва ба 
кишвари содиркунандаи қувваи барқ табдил ёфтан; баромадан аз бумбасти 
коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил гардидан; таъмини амнияти озуқаворӣ 
ва дастрасӣ ба гизои хушсифат; саноатикунонии босуръати мамлакат ва ба кишвари 
индустриалию аграрӣ мубаддал гардонидани мамлакат, дар саросари ҷумҳурӣ 
таѓйиротҳои куллӣ амалӣ гардида истодааст. 
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МЕХАНИЗМИ ИДОРАИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ ДАР ДОИРАИ ИДМ ВА САМТЊОИ ТАКМИЛИ 

ОН 
Дар маќолаи мазкур интегратсияи иќтисодии собиќ мамлакатњои Шуравї ба иќтисоди љањонї, ки бо 

номи Иттињоди Давлатњои Мустаќил ташкил карда шуда, корњои маќсадноки омодагиро дар бар мегирад, 
ки муњимтаринашон ислоњоти иќтисодї барои башаклдарории муносибатњои бозорї, истифодаи 
максималии омилњои муфид, дастрас будани инфраструктураи истењсолї ва иљтимоии кифоятан 
инкишофёфта, базаи њуќуќї дар соњаи муносибатњои иќтисодиро дар бар мегирад, тањлил карда шудааст. 
Њамроњшавї ба системаи иќтисодиёти љањонї ва зарурияти махсусгузаронии иќтисодиёт талаботи замон 
мебошад. Интегронидани иќтисоди миллї бо љањонї аз рўи дараљаи рушд ва муносибатњои иќтисодии 
љумњурї бо љомеаи љањонї муаян карда мешавад. 

Калидвожањо: иќтисоди љањонї, ислоњоти иќтисодї, муносибатњои бозорї, омилњои муфид, 
инфраструктураи истењсолї, базаи њуќуќї, муносибатњои иќтисодї. 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ В РАМКАХ СНГ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В этой статье описывается экономическая интеграция бывшего Советского Союза в мировую экономику, 

организованную под названием Содружество Независимых Государств, и включает подготовительную работу, 

наиболее важными из которых являются экономические реформы для формирования рыночных отношений, 

максимальной доступности, разработана, включает нормативно-правовую базу в сфере экономических отношений. 

Интеграция в мировую экономическую систему и необходимость экономической специализации - требования 

времени. Интеграция национальной экономики с миром определяется уровнем развития и экономических 

отношений страны с мировым сообществом. 

Ключевые слова: мировая экономика, экономическая реформа, рыночные отношения, благоприятные 

факторы, производственная инфраструктура, правовая база, экономические отношения. 
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THE MECHANISM FOR MANAGING ECONOMIC INTEGRATION WITHIN THE CIS AND DIRECTIONS 

FOR ITS IMPROVEMENT 

This article describes the economic integration of the former Soviet Union into the world economy, organized under 

the name of the Commonwealth of Independent States, and includes preparatory work, the most important of which are 

economic reforms for the formation of market relations, maximum accessibility, developed, includes a regulatory 

framework in the field of economic relationships. Integration into the world economic system and the need for economic 

specialization are the demands of the times. Integration of the national economy with the world is determined by the level 

of development and economic relations of the country with the world community. 

Keywords: world economy, economic reform, market relations, favorable factors, production infrastructure, legal 

framework, economic relations. 
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ТАЉРИБАИ НИЗОМИ АНДОЗИ ХОРИЉА ОИД БА ТАНЗИМИ НИЗОМИ 
АНДОЗБАНДЇ 

 
Давлатов Д.С., Садуллоев М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Истифодаи фишангҳои андозӣ дар танзими давлатии рушди митақавӣ дар 
кишварҳои пешрафтаи иқтисодӣ низ тӯлонӣ буд. Дар солҳои 60-ум, 70-уми асри ХХ 
бештари кишварҳо стратегияи сиёсати минтақавиро пазируфтанд ва барномаҳои ташкил 
ва рушди минтақаҳоро ба роҳ монданд. Назарияҳои минтақавӣ дар ду самт ҷараён пайдо 
карданд: 

- тадбиқи стратегияи кӯмак ба минтақаҳои қафомонда; 
- ҷудо ва муайян кардани марказҳои рушд бо шароити мусоид барои фаъолият.  
Низоми андоз дар баъзе кишварҳо чунон бунёд ёфтааст, ки андозсупоранда аз нисф 

зиёди даромади худро ба буҷети давлатӣ пардохт мекунад ва ин фаъолиятро барои рушди 
истеҳсолӣ дар ӯ хомӯш мекунад. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) барои ҷомеаи ҷаҳонӣ равандҳои ҳамгироӣ 
(интегратсионӣ) хос мебошанд ва ин равандҳо соҳаи андозбандиро низ дарбар мегиранд. 
Аксарияти кишварҳо принсипҳои умумии андозбандиро доранд. Дар давраи муосири 
рушд, ҳамкории байналмилалӣ дар низоми андозбандӣ дар кишварҳои Аврупо 
(кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо) ва кишварҳои узви Иттиҳоди гумрукӣ (ИДМ) ба роҳ 
монда шудааст. Дар ин кишварҳо, давлат аз ҳисоби маблағҳои андозӣ масъалаҳои зиёди 
иқтисодӣ ва иҷтимоиро ҳал мекунад. Ин масъала дар аксари кишварҳои дигар аз ҳисоби 
фоидаи худи андозсупоранда, ки баъди пардохти ҳамаи андозҳо боқӣ мемонад, ҳаллу фасл 
мегарданд. Таҷрибаи кишварҳои дорои иқтисодиёти пешрафта тасдиқ мекунад, ки 
танзими андозбандӣ омили пуриқтидори таъсири давлат ба иқтисод ба шумор меравад ва 
боиси рушди сохтори самараноки соҳаҳои иқтисодӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои 
даромаднок мегардад. Буҳрони ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки таъсири он ба рушди иҷтимоӣ-
иқтисодии минтақаҳо маҳз дар натиҷаи гузаронидани танзими иқтисодии самаранок поён 
оварда шуд. Дар кишварҳое, ки дорои иқтисоди бозории пешрафта мебошанд, танзими 
андозбандӣ ба ҳалли масъалаҳои аввалиндараҷа, яъне рушди соҳаҳои муҳими иқтисод ва 
дастгирии хоҷагидории миллӣ равона гардидааст. Дар кишварҳои ғарб андозҳо ҳамчун 
фишанги коромад дар танзими рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба шумор мераванд. Дар ин 
кишварҳо дар баробари вазифаи фискалии андоз, вазифаи танзимкунӣ низ пурзӯр 
гардонида шуд. Ба воситаи ин вазифа, ислоҳоти андозбандӣ дар солҳои 50-ум, 60-ум, 80-
ум, 90-уми асри ХХ ба роҳ монда шуданд. Таҷрибаи низомҳои андозбандии кишварҳои 
хориҷӣ ба мисли ИМА, Аврупои ғарбӣ, Ҷопон, Чин ва ғайра нишон медиҳад, ки дар 
сиёсати андозбандӣ хусусиёти зиёди умумӣ вуҷуд доранд. Дар ҳамаи ин кишварҳо барои 
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рушди иқтисодӣ ҳукумат соҳаҳои афзалиятдоштаро бартарӣ медод, аз ин рӯ ба чунин 
соҳаҳо сармоягузорӣ бештар мегардид ва ба онҳо ҳамчунин имтиёзҳои андозӣ дода мешуд. 
Барои мисол, дар солҳои 50-уми асри ХХ, дар Аврупои Ғарбӣ соҳаҳои афзалиятдошта 

сохтмони роҳҳои оҳан, иншоотҳои энергетикӣ ва обёрикунонӣ, инчунин нақлиёт ва алоқа 
ба шумор мерафтанд. Дар кишварҳои Осиёӣ бошад, масалан дар Чин, ислоҳоти хоҷагии 
қишлоқ, саноати хӯрока, мошинсозӣ амалӣ гардонида шуд, дар солҳои 90-ум истеҳсоли 
микросхема, компютер, телевизорҳо ва ғайра афзалият пайдо карданд. Дар ИМА, Канада, 
Ҷопон, Иттиҳоди Аврупо ва як қатор кишварҳои дигар роҳандозии сиёсати 
ҳавасмандкунии андозӣ ва паст намудани меъёри андоз боиси рушди илмӣ - техникӣ 
гардид ва ММД- ро афзоиш дод. Танзими давлатӣ бо ёрии механизми андозбандӣ, барои 
рушди иқтисодиёти ҳар кишвар имконоти васеъ фароҳам мекунад. Масалан, низоми андоз 
яке аз воситаҳои самарабахши ҳавасмандкунии давлат барои таҳқиқоти илмӣ дар саноат 
мебошад. Механизми танзими андозбандӣ дар кишварҳои либералӣ рушди иқтисодӣ 
дошта, мисли ИМА, Англия ва якқатор кишварҳои дигар, дар чаҳорчӯбаи қонунҳои 
иқтисоди бозорӣ амалӣ мегардад ва давлат ба иқтисод танҳо бо мақсади дастгирии 
амнияти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ таъсир мерасонад. Дар ин кишварҳо танзими андозбандӣ 
тавассути Кодекси андоз ва қонунгузории андоз, ки бисёр устувор мебошанд, амалӣ 
мегардад. Дар танзими давлатии иқтисодиёт дар кишварҳое, ки модели рушди суръатноки 
иқтисодиро истифода намудаанд, масалан Ҷопон баъди Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, усулҳои 
танзими соҳаҳое, ки иқтидори рушди бештари иқтисодиро таъмин мекарданд, васеъ 
истифода мегардиданд. Кишварҳое, ки стратегияи рушди босуръатро истифода 
менамоянд, хусусиятҳои зерин доранд: 

- миқдори зиёди андозҳо; 
- дараҷаи нисбатан баланди гаронии низоми андозситонии шахсони воқеӣ. 
Сиёсати андозбандӣ, ки дар он танзими андозбандии иқтисодиёт амалӣ мегардад, яке 

аз масоили мубрам дар кишварҳои зиёд боқӣ мемонад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, 
ҳамгироии (интегратсияи) иқтисодиётҳои миллӣ ва рақобати сахт барои сармояҳо, баланд 
бурдани гаронии андоз ба фирори сармоя оварда расонида, пояи низоми андозбандии 
давлатро ихтисор медиҳад ва воридотҳои андозиро ба буҷети давлатӣ кам мекунад. 

Усулҳои танзими андозбандӣ дар сатҳи микроиқтисод инҳо ба шумор мераванд: 
- имтиёзҳои андозӣ; 
- пурра ё қисман озод намудан аз пардохти андоз (андозҳои ҷудогона); 
- тафриқабандии меъёрҳои андозӣ ва кам кардани онҳо; 
- таъхир дар пардохт, аз эътибор соқит кардани қарздории андозӣ;  
- истифодаи таҳримҳои ҷаримавӣ барои таъхир дар пардохти саривақтии андозҳо, 

вайрон кардани қонунгузории андозӣ; 
- додани қарзи сармоягузории андозӣ ба корхонаҳо, ки ба сармоягузории маблағҳо 

ба рушди истеҳсолоти дохилӣ машғуланд. 
Танзими андозбандии минтақаҳо тавассути фишангҳои андозӣ ва ҳавасмандкунии 

андозӣ амалӣ мегардад. Дар кишварҳои хориҷӣ усулҳои танзими андозбандӣ бисёр 
пешрафтаанд. Махсусан, дар Белгия, Олмон, Дания, Испания, Канада, Норвегия, 
Голландия, Шветсия ва дигар давлатҳо, тахфифҳои андозӣ ба шахсонӣ воқеӣ мавриди 

истифода қарор мегиранд. Ба онҳо имкони кам кардани андоз аз фоида ба бузургии фоизи 
пардохтгардида аз рӯи қарзҳое, ки барои лоиҳаҳои сармоядорӣ гирифта шудаанд, дода 
мешавад. Тахфифи андозӣ нисбати фоизи қарзҳое, ки шахсони воқеӣ барои тиҷорат 
гирифтаанд, дар Австралия, Фаронса, Туркия, ИМА ва Ҷопон ворид карда шудааст. 
Бинобар ин, дар кишварҳои зиёд, усулҳои танзими андозии захираҳои қарзӣ истифода 
мегарданд. Корхонаҳо ва ташкилотҳо тамоми маблағи фоизи қарзҳои барои рушд 
гирифтаашонро ба дохили хароҷоташон ворид мекунанд. Дар ИМА ва Фаронса ва як 
қатор кишварҳои дигар лоиаҳои давлатии дастгирии давлатии рушди соҳибкории хурд ва 
миёна қабул карда шудаанд. Дар ИМА ҳавасмандкунии андозӣ барои онҳое, ки ба 
соҳибкории хурд ва миёна машғуланд, ҷорӣ карда шудаанд. Пардохти андоз аз фоида бо 
меъёрҳои паст амалӣ мегардад, корхонаҳои хурд ва миёна аз андоз аз фоида, ки бо сабаби 
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афзоиши сармоя, яъне фурӯши саҳмияҳо ба даст овардаанд, озод карда мешаванд. 
Механизми танзими андозбандӣ дар кишварҳои Фаронса, Олмон, Австрия, Испания, 
Голландия ва Япония низ бисёр тараққӣ кардааст. Танзими андозбандӣ дар кишварҳои 

пешрафта, барои ҷалби сармояи хусусӣ, рушди фаъолияти соҳибкорӣ равона гардидааст. 
Дар ин кишварҳо ба василаи имтиёзҳои андозӣ, сармоягузориро ба рушди иқтисоди 
кишвар ҳавасманд мекунанд. Дар як қатор кишварҳо (ИМА, Фаронса, Англия) дар соли 
1986 ислоҳоти андозӣ гузаронида шуд ва меъёри андоз аз фоида ва сармоя кам карда 
шуданд. Таҳлили андозбандии ватанӣ ва хориҷӣ ҷустуҷӯи доимии низоми самараноки 
андозро бо бартарияти андозҳои мустақим ва ғайримустақим гувоҳӣ медиҳад. Дар 
иқтисодиёти муосир андозҳои ғайримустақим, ки асоситаринашон андоз аз арзиши 
иловашуда ба шумор меравад, дар низомҳои андоз нақши аввалиндараҷа доранд ва ба 
равандҳои нархгузорӣ, таркиб ва истеъмол таъсир мерасонанд (ҷадвали 1). 

 
Ҷадвали 1. Мамлакатҳое, ки дар ҷаҳон меъёрҳои баланди андозҳоро доранд (бо%)20 

Мамлакатҳо 
 

Андоз аз 
фоида 

Мамлакатҳо Андоз аз 
арзиши 

иловашуда 

Мамлакатҳо Андоз аз 
даромади 

шахсони воқеӣ 
ИМА 39,00 Венгрия 27,00 Шветсия 56,90 
Аргентина 35,00 Хорватия 25,00 Португалия 56,50 

Малта 35,00 Дания 25,00 Дания 55,60 

Ҳиндустон 34,1 Норвегия 25,00 Белгия 53,70 

Бразилия 34,00 Шветсия 25,00 Нидерланд 52,00 
Венесуэла 34,00 Финляндия 24,00 Испания 52,00 

Фаронса 33,30 Исландия 24,00 Финляндия 51,50 

Япония 33,06 Руминия 24,00 Япония 50,84 
Белгия 33,00 Греция 23,00 Фаронса 50,30 

Камерун 33,00 Ирландия 23,00 Австрия 50,00 
Намибия 33,00 Полша 23,00 Изроил 50,00 
Покистон 33,00 Португалия 23,00 Словения 50,00 

 

Маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда нишон медиҳад, ки аз ҳама меъёри баланд дар 
байни андозҳо инҳо андоз аз даромади шахсони воқеӣ меъёраш аз 50% то 56,9%, андоз аз 
фоида меъёраш аз 33% то 39% ва андоз аз арзиши иловашуда бошад меъёраш аз 23% то 
27% ба шумор мераванд.  

Дар бисёри мамлакатҳои ҷаҳон гаронии баланди андоз вуҷуд дорад. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар байни 27 мамлакати бори гарони андоз дошта, ҷойи 3-юмро ишғол 
мекунад (ҷадвали 2).  

 
Ҷадвали 2. Мамлакатҳое, ки бори гарони андозро ба душ доранд21 

№ Мамлакатҳо % ба ММД № Мамлакатҳо % ба ММД 

1 Аргентина 137, 3 15 Гамбия 63,3 
2 Боливия 83,7 16 Бенин 63,3 

3 Тоҷикистон 80,9 17 Тунис 62,4 

4 Колумбия 75,4 18 Ҳиндустон 61,7 

5 Алҷазоир 72,7 19 Испания 58,2 

6 Мавритания 71,3 20 Коста-Рика 58 
7 Бразилия 69,0 21 Белгия 57,8 

8  Гвинея 68,3 22 Шри - Ланка 55,6 
9 Фаронса 66,6 23 Украина 52,9 

10 Никарагуа 65,8 24 Австрия 52 

11 Венесуэла 65,5 25 Кот -д- Ивуар 51,9 
12  Италия 65,4 26 Мексика 51,8 
13  Хитой 64,6 27 Япония 51,3 

14  Чад 63,5    
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Аз ҳама бори гаронии андозро Аргентина доро мебошад, ки ҷойи аввалро ишғол 
мекунад 137% нисбати ММД, ҷойи дуюмро бошад аз рӯи гаронии андоз Боливия ишғол 
мекунад 83,7% нисбати ММД. Танҳо як намуди андоз, андоз аз гардиш дар Аргентина 

90%-и фоидаи ширкатро мегирад. (Ҷадвали 3). 
 

Ҷадвали 3. Таъсири гаронии андоз дар самаранокии рушди иқтисодиёт 
Мамлакатҳо Гаронии андоз (бо % ММД) Сатҳи зиндагӣ бо долл. 
Шветсия 51,0 25710 
Финляндия 43,7 23240 
Белгия 46,6 26440 

Фаронса 41,1 26270 
Австрия 42,8 28110 
Олмон 39,3 28870 
Мексика 39,3 3600 

Испания 35,8 14350 
ИМА 31,8 28020 
Туркия 22,2 2830 
Канада 16,0 19020 

 
Дар аксари мамлакатҳо бисёр меъёрҳои баланди андозҳо вуҷуд доранд. Масалан, дар 

Шветсия меъёри андоз аз даромад 56, 9%, дар ИМА 59,9%, дар Португалия 56,5% ва 
ғайраҳо пардохт мегарданд.  

Дар ин мамлакатҳо меъёри андозҳо баланд мебошанд. Аммо ба ин баландии меъёри 
андозҳо нигоҳ накарда аз ҳама сатҳи баланди зиндагӣ дар Олмон, Австрия, ИМА, Белгия, 
Швеция ва Фаронса мебошад. Аз ҳама сатҳи пасти зиндагӣ дар Туркия, Мексика ва 
Испания ҷой дорад.  

Дар кишварҳои пешрафта ба фишангҳои асосии танзими андозбандӣ ин: 
- паст намудани меъёри андоз; 
- қарзҳои андозии сармоягузорӣ. 
Корхонаҳои хурд ва миёна метавонанд қарзҳои махсуси андозиро барои 

сармоягузорӣ дарёфт кунанд, дохил мешаванд. Масалан, барои шаклҳои муайяни 
фаъолиятҳои илмие, ки сармоягузорӣ мегарданд, имтиёзҳои махсуси андозӣ дода 
мешаванд. Дар баъзе кишварҳо ба монанди ИМА ва Англия чораҳои махсус барои кам 
кардани қарздории андозӣ дар назар гирифта шудаанд. Ба ин чораҳо кам кардани 
ҷаримаҳо, фоизҳо, қарзи андозии корхонаҳои хурд ва миёна, паст намудани меъёри андоз, 
ба таъхир мондани пардохти андоз ва ғайра дохил мешаванд. Истеҳлоки суръатнок 
бештар дар кишварҳои аврупоӣ, масалан дар Олмон, Италия ва як қатор кишварҳои дигар 
мавриди истифода қарор дода шудааст. Ин усул ба андозсупоранда имкон медиҳад, ки 
миқдори муайяни сармоягузориашро дар муддати кӯтоҳ ба арзиши аслӣ аз ҳисоб барорад.  

Дар бештари кишварҳои хориҷӣ имтиёзҳои андоз дар шакли кам кардани меъёрҳои 
андоз ҷорӣ гардидаанд мисли Австралия, Канада, Кореяи Ҷанубӣ, ИМА ва Англия ба 
андозсупорандагон таъхир дар пардохти андоз дода мешавад. Истеҳлоки суръатнок дар 
Олмон, Австралия, ИМА ва ғайра истифода мегардад. Дар Фаронса ва Англия маблағҳое, 
ки ба сармоягузории истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ равона гардидаанд, аз 
супоридани андоз озоданд. Дар аксари мамлакатҳои хориҷӣ имтиёзҳои андозӣ дар намуди 
паст намудани меъёрҳои андозҳо ҷорӣ шудаанд. Дар Австралия, Канада, Кореяи Ҷанубӣ 
ва дигар мамлакатҳо. Дарозкунии мӯҳлати пардохти андоз дар ИМА ва Бритониёи Кабир 
ба роҳ монда шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳо, чун дар мамлакатҳои хориҷӣ ва чун дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи асосии ташаккулёбии буҷетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби 
андозҳои маҳаллӣ мебошанд. Дар мамлакатҳои хориҷӣ андозҳои маҳаллӣ дар 
ташаккулёбии буҷетҳои маҳал вазни баланди қиёсӣ доранд. Масалан, ҳаҷми умумии 
андозҳои маҳаллӣ дар даромадҳои андозии буҷети маҳал чунин нишондодҳоро ташкил 
медиҳанд: Дар Австрия - 72%, Япония - 55%, Фаронса - 48%, Швеция - 61%, ИМА - 66%, 
Дания - 51%, Олмон - 46%, Британиёи Кабир - 37% ва ғайраҳо. Зикр намудан ҷоиз 
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мебошад, ки шумораи андозҳо ва пардохтҳои маҳаллӣ дар мамлакатҳо гуногун мебошанд. 
Дар бисёри мамлакатҳои рушдёфта шумораи зиёди андозҳои маҳаллӣ ба роҳ монда 
шудааст: Дар Фаронса беш аз 40 номгӯй, дар Олмон – 55 номгӯй, дар Белгия – наздики 100 

номгӯй. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки андозҳоро метавон ба се гурӯҳ ҷудо намуд: 
- андозҳо аз молумулки ғайриманқул; 
- андозҳои мустақим; 
- андозҳои ғайримустақим. 
Гурӯҳи якум ин - андозбандии молумулки ғайриманқули шахсони воқеӣ ва шахсони 

ҳуқуқӣ; 
Гурӯҳи дуюм ин - андоз аз даромад ва андоз аз фоида; 
Гурӯҳи сеюм ин - андоз аз гардиш, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фурӯши 

чаканна. 
Пурзӯр кардани танзими давлатии андозбандӣ дар кишварҳои хориҷӣ ба поён 

рафтани меъёри андозбандӣ мусоидат кард ва оқибат ба: 
- афзудани фаъолияти соҳибкорӣ; 
- ҳавасмандгардонии меҳнат; 

- афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, боло рафтани ҳосилнокии меҳнат; 
- афзоиши истеъмол, дар натиҷаи афзоиши фоидаи аз андоз озодшуда;  
- камшави сатҳи тавварум; 
- кам шудани иқтисоди сиёҳ (соявӣ) оварда расонид. 
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ТАЉРИБАИ НИЗОМИ АНДОЗИ ХОРИЉА ОИД БА ТАНЗИМИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДЇ 

Дар мақолаи мазкур таҷрибаи мамлакатҳои хориҷии дуру наздик мавриди таҳқиқот қарор дода шуда, 
оварда шудааст, ки дар шароити љањонишавї барои љомеа равандњои њамгирої хос мебошанд ва ин 
равандњо соњаи андозбандиро низ дарбар мегиранд. Дар давраи муосир, њамкории байналмилалї дар 
низоми андозбандї дар аксари кишварњо ба роњ монда шудааст. Дар аксарияти ин кишварњо, давлат аз 
њисоби воридотњои андозї вазъи иќтисодї ва иљтимоиро таъмин менамояд. Таљрибаи мамлакатњое, ки аз 
љињати иќтисодї пешрафта мебошанд нишон медињад, ки танзими андоз яке аз омилњои таъсиррасони 

давлат ба иќтисодиёт ба њисоб меравад. Дар таҳқиқоти илмии мазкур оварда шудааст, ки мамлакатњое, ки аз 
љињати иќтисоди бозорї пешрафта мебошанд, дар ин мамлакатњо танзими андоз ба њалли масъалањои 
аввалиндараља равона карда шудааст, аз ќабили рушди соњањои энергетика, кишоварзї, саноатикунонї ва 
ѓайрањо. Дар ин гуна мамлакатњо дар баробарї вазифаи хазинавии андоз, вазифаи танзимкунї низ пурзўр 
гардонида шудааст. Кори илмие, ки мавриди тањќиќ ва тањлил ќарор ёфтааст аз он гувоњї медињад, ки дар 
аксарияти давлатњои хориљї меъёрњои баланди андозњои мустаќим андоз аз фоида, андоз аз даромад ва 
андозњои ѓайримустаќим андоз аз арзиши иловашуда амал мекунанд.  

Калидвожањо: низоми андози мамлакатњои хориљї, маќомотњои мањаллї, андозњои мањаллї, гаронии 
андоз, меъёрњои андоз, низоми андоз, андозњои мустаќим, андоз аз фоида, андозњои ѓайримустаќим, андоз 
аз арзиши иловашуда, вазифаи фискалии андоз, имтиёзњои андоз, њавасмандгардонии андоз. 

 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ В РЕГУЛИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

В условиях глобализации мировое сообщество характеризуется интеграционными процессами, в том числе в 

сфере налогообложения. Во многих странах общие принципы налогообложения являются общими. На 

современном этапе развития международное сотрудничество налажено в налоговой системе европейских стран 

(государств-членов Европейского союза) и стран-участниц Таможенного союза (СНГ). В этих странах государство 

http://elib.crimea.edu/index.php?option=comcontent&task=view&id=74
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решает многие экономические и социальные проблемы за счет налогов. В большинстве других стран эта проблема 

решается за счет собственной прибыли налогоплательщика, которая остается после уплаты всех налогов. Опыт 

развитых стран подтверждает, что налоговое регулирование является мощным фактором государственного 

воздействия на экономику и приводит к развитию эффективной структуры секторов экономики и привлечению 

капитала в прибыльные отрасли. Мировой кризис показывает, что его влияние на социально-экономическое 

развитие регионов уменьшилось в результате эффективного экономического регулирования. В странах с развитой 

рыночной экономикой налоговое регулирование направлено на решение приоритетных вопросов: развитие 

ключевых секторов экономики, поддержка национальной экономики. На Западе налоги являются мощным 

инструментом регулирования экономического и социального развития. 

Ключевые слова: налоговая система зарубежных стран, местные органы власти, местные налоги, налоговая 

нагрузка, налоговые ставки, налоговая система, фискальная функция, налоговые льготы. 

 

EXPERIENCE OF FOREIGN TAX SYSTEMS IN REGULATING THE TAX SYSTEM 

In the context of globalization, the world community is characterized by integration processes, including in the field 

of taxation. In many countries, the general principles of taxation are common. At the present stage of development, 

international cooperation has been established in the tax system of European countries (member states of the European 

Union) and member states of the Customs Union (CIS). In these countries, the state solves many economic and social 

problems through taxes. In most other countries, this problem is solved at the expense of the taxpayer's own profit, which 

remains after all taxes have been paid. The experience of developed countries confirms that tax regulation is a powerful 

factor of government influence on the economy and leads to the development of an efficient structure of economic sectors 

and the attraction of capital to profitable industries. The global crisis shows that its impact on the socio-economic 

development of regions has diminished as a result of effective economic regulation. In countries with developed market 

economies, tax regulation is aimed at addressing priority issues: the development of key sectors of the economy, support 

for the national economy. In the West, taxes are a powerful tool for regulating economic and social development. 

Keywords: tax system of foreign countries, local authorities, local taxes, tax burden, tax rates, tax system, fiscal 

function, tax incentives. 
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ИМКОНИЯТҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ МАВҶУДАИ ЭКОЛОГИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ПЕШБУРДИ ПРИНСИПҲОИ “ИҚТИСОДИ САБЗ” 
 

Сайдализода С. А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар айни замон рушди иқтисод ба вазъи муҳити атроф таъсири манфӣ мерасонад. Аз 
ин рӯ, зарур аст, ки робитаи экология ва иқтисодиёт баррасӣ шуда, усулҳо ва воситаҳои 
дастгирии рушди ҳарду соҳа муайян карда шаванд. Барои ин, мо бояд вазифаҳои зеринро 
иҷро кунем: 

- Таърифи мафҳумҳои "иқтисодиёт" ва "экология"; 
- Муайян кардани нишондиҳандаҳое, ки ба вазъи экологӣ таъсир мерасонанд; 

- Изҳороти мушкилоти робитаи иқтисод ва экология; 
- Муайян кардани чораҳо оид ба беҳтар намудани вазъи экологӣ; 
- Баррасии консепсияи " Иқтисоди сабз" дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Бояд қайд карда шавад, ки проблемаи асосии ҳамкории иқтисодиёт бо муҳити табиӣ 

дар он аст, ки афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодӣ бо зарари ҳадди аққал ба экологияи 
ҷаҳонӣ таъмин карда шавад. Чунин натиҷа танҳо дар сурати таҷдиди глобалии фаъолияти 
истеҳсолӣ имконпазир аст. Дар заминаи ин мавзӯъ, иқтисодиёт ҳамчун иқтисодиёти 
идоракунии муҳити зист баррасӣ карда мешавад. Идоракунии муҳити зист ба маънои 
васеъ як самти махсуси фаъолиятест, ки ба ҳалли ба ҳам алоқаманди масъалаҳои 
таъминоти захиравӣ барои иқтисодиёт, ҳифзи захираҳо, ҳифзи муҳити инсон ва ҳифзи 
гуногунии табиат нигаронида шудааст. Иқтисоди экологӣ як соҳаи иқтисод аст, ки асосан 
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масъалаҳои баҳодиҳии иқтисодии захираҳои табиӣ ва зарар аз ифлосшавии муҳити 
атрофро меомӯзад. Иқтисоди идоракунии табиат шаклҳои муносибатҳои истеҳсолиро, ки 
дар ҷараёни истифода, такрористеҳсоли захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист ташаккул 

меёбанд, инъикос мекунад. Мавзӯи омӯзиши иқтисодиёти идоракунии муҳити зист 
муносибатҳои иқтисодии байни одамон ва сохторҳои гуногуни миллӣ, давлатӣ ва хусусӣ 
дар раванди ҳамкории ҷомеа ва табиат, оқибатҳои иқтисодии фаъолияти иқтисодӣ ва 
усулҳои танзими истифодаи оқилона мебошад. Объекти иқтисодиёти идоракунии табиат 
системаҳои иҷтимоию экологии миқёс ва сатҳҳои гуногун, яъне тамоми системаи экологӣ-
иқтисодӣ ва муносибатҳои экологӣ-иқтисодии дохили ин система мебошанд. Иқтисоди 
идоракунии муҳити зист бояд ба татбиқи консепсияҳои миллии рушди устувори экологӣ 
ва механизми таъмини он мусоидат намояд. Яке аз паҳлӯҳои рушди устувор гузариш аз 
рушди васеи иқтисодӣ ба рушди интенсивӣ (муассир) мебошад. Ҳамин тавр, дар доираи 
иқтисодиёти идоракунии табиат синтези илмҳои табиӣ, иҷтимоӣ ва техникӣ натанҳо барои 
омӯхтани қолабҳо, тамоюлҳо ва хусусиятҳои ҳамкории ҷомеа бо табиат, балки пешгӯии 
оқибатҳои иқтисодӣ ва экологӣ низ зарур аст ин ҳамкорӣ. Рушди иқтисодиёт ва ҳолати 
муҳити табиӣ бо ҳам зич алоқаманданд ва ба ҳам таъсири назаррас мерасонанд. 
Муносибати ҷомеа ва табиат дар марҳилаи кунунӣ ба тавре тараққӣ мекунад, ки 
истеъмоли афзояндаи захираҳои табиӣ тадриҷан ба камшавӣ ва дар айни замон, ба 
афзоиши партовҳои истеҳсолот ва фаъолияти одамон ба муҳити атроф оварда мерасонад. 
Ҳамзамон, бад шудани вазъи экологӣ боиси афзоиши хароҷоти истихроҷи захираҳои 
табиӣ ва гузаронидани чорабиниҳои барқароркунии табиат мегардад. Потенсиали 
истеҳсолӣ ба муҳити зист таъсири хеле шадид мерасонад, зеро дар натиҷаи рушди 
иқтисодӣ маҳсулоти умумӣ меафзояд, ки ин ба ифлосшавии шадиди муҳити зист бо 
партовҳо ва аз ин рӯ, ба бадшавии мустақими муҳити зист оварда мерасонад. Аз ҷиҳати 
дараҷаи ифлосшавӣ, таъсири асосиро ба муҳити зист корхонаҳое истеҳсол мекунанд, ки 
маъданҳои фоиданок, саноати кимиёвӣ, нафту кимиё ва селлюлозаю коғаз истихроҷ 
мекунанд, инчунин воситаҳои нақлиёт. Инчунин, бояд қайд кард, ки афзоиши маҳсулоти 
умумӣ на танҳо ба ифлосшавии сарватҳои табиӣ, балки ба кам шудани онҳо оварда 
мерасонад. Ин аз он сабаб ба амал омадааст, ки бисёр корхонаҳо захираҳои табииро 
бебозгашт истифода мебаранд. 

Яке аз муҳимтарин сабабҳои коҳиш ва ифлосшавии захираҳои табиӣ аз ҳад зиёд 
истеъмол кардани захираҳо мебошад. Аз ин рӯ, барои пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи 
ифлосшавии муҳити зист ва кам шудани захираҳои табиӣ васеъ ҷорӣ намудани 
технологияҳои сарфакунандаи захираҳо зарур аст. Барои муайян кардани имконоти 
оптималии равандҳои технологии ба истеҳсолот воридшуда, методологияи баҳодиҳии 
маҷмааи саноатиро аз нуқтаи назари экологӣ истифода бурдан лозим аст. [2] Ҳамин тавр, 
таъсири маҷмуи саноатиро ба вазъи экологӣ бо нишондиҳандаҳои зерин арзёбӣ кардан 
мумкин аст: 

- сатҳи ифлосшавии ҷузъҳои табиӣ (атмосфера, об ва захираҳои замин); 
- Ҳаҷми умумии моддаҳои зарароваре, ки дар ҷараёни фаъолияти иқтисодӣ тавлид 

мешаванд; 
- Таркиби миқдорӣ ва сифатии партовҳои зараровар ба муҳити зист; 

- Саривақтӣ ва дурустии ҳисоботи корхонаҳо дар бораи партовҳои хавфнок; 
- Рушди сармоягузории асосӣ барои ҳифзи муҳити зист; 
- Унсурҳои муҳити табиӣ, бештар аз ҳама ба таъсири манфии фаъолияти антропогенӣ 

дучор меоянд; 
- Муносибат ва вобастагии байни унсурҳои табиӣ; 
- Тамоюли рушди табиии унсурҳои табиӣ; 
- Таъсири антропогенӣ ба тағйирёбии сифати унсурҳои табиӣ ва таснифи он; 
- Ҳолатҳои танқидӣ, муноқишавӣ (дараҷаи таназзули ҷузъҳои табиӣ); 
- Зарари аз ифлосшавии муҳити атроф расонидашуда. 
Мушкилоти ифлосшавии ҳама ҷузъҳои муҳити атроф, инчунин боиси шиддат ёфтани 

мушкилоти иқтисодӣ мегардад, агар танҳо аксари майдонҳои фоиданок, аксар вақт барои 
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мақсадҳои кишоварзӣ, партовгоҳҳо бошанд; маблағҳои калон барои дафн, нобудсозӣ ва 
нигоҳдории партовҳо сарф карда мешаванд. Рушди технологияҳои бидуни партов роҳи 
ҳалли ҳам мушкилоти экологӣ ва ҳам иқтисодӣ мегардад. Дар баёни проблемаи "экология 

ва иқтисодиёт" унсури мухолифати ин ду самти фаъолияти инсон бо дарназардошти ду 
тарафи муҳити ҷаҳонии инсон мавҷуд аст. Масъалаи муносибати оптималии ҳифзи табиат 
бо иқтисодиёт ва имконияти рушди бидуни муноқишаи инсоният дар муносибати он бо 
табиат ҳал карда мешавад, агар мо хусусиятҳои рушди инсониятро ба ёд орем, дар 
муқоиса бо эволютсияи дигар намудҳои зинда. Ҳар як намуд ба як системаи муайяни 
экосистема ё якҷояшавии онҳо дохил мешавад, бо онҳо таҳаввул меёбад ва бо иқтидори 
муҳити атроф ва инчунин омилҳои дохилии намуд вобаста ба зичии аҳолӣ маҳдуд аст. 
Инсоният дар биосфера дар саросари ҷаҳон сабт шудааст ва ба туфайли фаъолияти 
оқилона, ҳамчун як системаи беандоза рушдкунанда зоҳир мешавад. Маҳдудияти афзоиши 
инсоният дар сатҳи биологӣ тавассути бӯҳронҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 
иҷтимоию экологӣ сурат мегирад [3]. Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид мекунанд, ки дар замони кунунӣ яке аз роҳҳои 
ноилшавӣ ба рушди устувор тавсеаи рушди «Иқтисоди сабз” ва истифодаи босамар аз 
захираҳои энергияи таҷдидшаванда ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдори 
иқдомҳои ҷаҳонии “Энергияи устувор барои ҳама” буда, дар ин раванд ба нафъи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ амалҳои созанда анҷом медиҳад [1]. 

Имрӯзҳо Ҳукумати мамлакат нисбат ба мушкилоти экологию иқтисодии сайёра 
батараф набуда доир ба ин масъалаҳои дар шаҳри Душанбе чандин конфронсу 
Симпозиумҳои байналмилалиро роҳандози намудааст. Имкониятҳои қонунгузории 
мавҷудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи экология васеъ буда ба монанди қонуни ҶТ 
«Дар бораи маърифати экологии аҳолӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
таъмини амнияти экологии нақлиёти автомобилӣ”, Қонуни ҶТ “Дар бораи маниторинги 
экологӣ”, инчунин Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “Тартиби арзёбии 
таъсиррасонї ба муҳити зист аз рӯи гурӯҳҳо вобаста ба хусусияти таъсиррасонии онҳо ба 
муҳити зист, инчунин меъёрҳое, ки дараҷаи хатарнокии объектҳои фаъолияти 
банақшагирифташударо барои муҳити зист муайян мекунад” - равандҳои масъалаҳои 
экологиро ба расмият медароранд. Стратегияи милли рушд барои давраи то соли 2030, ки 
аз се марҳила иборат аст, ҳамакнун марҳилаи дуюми он оғоз гардид, ки солҳои 2021-2025-
ро дар бар мегирад. Яке аз ҳадафҳои асосии миёнамӯҳлат дар ин барнома ин баланд 
бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои миллӣ ва имкониятҳои ҷуғрофию 
инфрасохтории кишвар тавассути роҳандозии принсипҳои иқтисоди “сабз” мебошад. Бояд 
қайд карда шавад, ки вазифаҳои асосие, ки иқтисоди сабз онҳоро дар бар мегирад ба 
экология алоқамандии зич дорад, зеро мақсади асосии рушди иқтисоди сабз ин иқтисоди 
аз ҷиҳати экологӣ тоза, ки хатари нобудшавии табиатро аз байн мебарад ва самари 
баланди истеҳсолотро ба роҳ мемонад дар натиҷа ба рушди устувори иқтисодӣ ноил 
мегардонад. Дар натиҷаи ин кор, мафҳумҳои «экология» (илми биологӣ, ки ташкил ва 
фаъолияти системаҳои супраорганикии сатҳҳои гуногунро меомӯзад) ва «иқтисодиёти 
муҳити зист» (бахши иқтисодиёт, ки асосан масъалаҳои баҳодиҳии иқтисодии табииро 
меомӯзанд захираҳо ва зарар аз ифлосшавии муҳити атроф) муайян карда шуданд. 
Муайян карда шуд, ки синтези илмҳои табиӣ, иҷтимоӣ ва техникӣ барои омӯхтани 
қоидаҳо ва хусусиятҳои ҳамкории ҷомеа бо табиат, инчунин пешгӯии оқибатҳои иқтисодӣ 
ва экологии ин ҳамкорӣ зарур аст. Сабабҳои пайдоиши рушди экологии соҳа муайян 
карда шуданд: 

Арзёбии арзиши иқтисодии захираҳои табиӣ; 
Ҳуқуқҳои номуайян ба моликият ба захираҳои табиӣ; 
Набудани стратегияи дарозмуддати иқтисодии мутавозин; 
Ноустувории иқтисодиёт; 
Мавҷудияти ҳавасмандкунии самарабахш дар шакли фоидаи калон аз истифодаи аз 

ҳад зиёди захираҳои табиӣ. 
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Инчунин, масъалаҳои иқтисодиёт, экология ва робитаи байниҳамдигарии онҳо 
таҳлил карда шуданд; Ҳама зарурати ҳалли мушкилоти экологиро медонанд. Проблемаи 
ҳамкории иқтисодӣ ва экология актуалӣ буда, муддати тӯлонӣ омӯхта шудааст. Санадҳои 

гуногун баррасӣ ва тасдиқ карда мешаванд, эъломияҳо оид ба дастгирии муҳити зист ба 
имзо мерасанд, равандҳои истеҳсолӣ, навсозӣ ва ҳифзи муҳити зист тақвият дода 
мешаванд. Ҳамаи ин ба хотири таъмини рушди иқтисодӣ бидуни зарар ба муҳити зист 
мебошад. 
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ИМКОНИЯТҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ МАВҶУДАИ ЭКОЛОГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 

ПЕШБУРДИ ПРИНСИПҲОИ ИҚТИСОДИ САБЗ 

Бояд қайд карда шавад, ки проблемаи асосии ҳамкории иқтисодиёт бо муҳити табиӣ дар он аст, ки 
афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодӣ бо зарари ҳадди ақал ба экологияи ҷаҳонӣ таъмин карда шавад. Чунин 

натиҷа танҳо дар сурати таҷдиди глобалии фаъолияти истеҳсолӣ имконпазир аст. Дар заминаи ин мавзӯъ, 
иқтисодиёт ҳамчун иқтисодиёти идоракунии муҳити зист баррасӣ карда мешавад. Идоракунии муҳити зист 
ба маънои васеъ як самти махсуси фаъолиятест, ки ба ҳалли ба ҳам алоқаманди масъалаҳои таъминоти 

захиравӣ барои иқтисодиёт, ҳифзи захираҳо, ҳифзи муҳити инсон ва ҳифзи гуногунии табиат нигаронида 
шудааст. 

Калидвожаҳо: иқтисоди сабз, экология, сарватҳои табиӣ, муҳити зист, иқтисоди экологӣ, табиат, 

энергияи сабз, рушди интенсивӣ.  
 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

ПРОДВИЖЕНИИ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Следует отметить, что основная проблема экономического сотрудничества с природной средой - 

обеспечение роста экономических показателей с минимальным ущербом для глобальной окружающей среды. 

Такой результат возможен только в случае глобальной реструктуризации производственной деятельности. В 

контексте этой темы экономика рассматривается как экономика управления окружающей средой. Экологический 

менеджмент в самом широком смысле – это особое направление деятельности, направленное на решение 

взаимосвязанных вопросов ресурсного обеспечения экономики, ресурсосбережения, защиты окружающей среды и 

сохранения природы. 

Ключевые слова: Зеленая экономика, экология, природные ресурсы, окружающая среда, экологическая 

экономика, природа, зеленая энергия, интенсивное развитие. 

 

EXCEPTIONAL ECOLOGICAL LEGISLATIONOF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN PROMOTING THE 

RINCIPLES OF THE GREEN ECONOMY 

Annotation: It should be noted that the main problem of economic cooperation with the natural environment is to 

ensure the growth of economic indicators with minimal damage to the global environment. Such a result is possible only in 

the case of a global restructuring of production activities. In the context of this topic, economics is seen as the economics of 

environmental management. Environmental management in the broadest sense is a special area of activity aimed at solving 

interrelated issues of resource provision of the economy, resource conservation, environmental protection and nature 

conservation.  

Keywords: Green economy, ecology, natural resources, environment, ecological economy, nature, green energy, 

intensive development. 
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МЕЪЁРЊОИ ИНТИХОБИ РОЊЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ СОДИРОТ 
 

Сафаров А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Барои њавасмандгардонии содирот дар ин ё он сатњ дар таљрибаи муосир аз тарафи 

давлатњои гуногун меъёрњои мухталиф истифода мешаванд. Аммо моњияти њар яке аз ин 
меъёрњо дар даврањо ва таљрибаи гуногуни давлатњои алоњида дар марњилањои гуногуни 
тараќќиёт як хел ба назар намерасанд. Њамин тавр, барои мисол суѓуртакунии ќарзњои 
содиротї дар шароити муосир васеъ пањн гаштааст, ки њамин тавр чанд сол пеш 
субсидиякунонии содирот хеле муњим буд. Моњияти баъзе меъёрњои истифодашудаи 
њавасмангардонии содирот дар зери таъсири фишори фискалї ва меъёрњои зиддидемпингї 
ва љубронї (компенсасионї) оњиста - оњиста кам карда мешаванд. Дар ин љо таъсири 
калони Созмони умумиљањонии савдо ва дигар ташкилотњои байналхалќї хеле намоён аст. 
Аммо ин аз он шањодат намедињад, ки давлатњо пурра аз истифодаи чунин меъёрњо даст 
мекашанд. Аммо имконияти истифодаи онњо кам гардид ва барои баъзе давлатњо 
зарурият пайдо гардид, ки дигар роњњоро љустуљў намоянд ва онњо бояд барои мисол 
созишномањои байналхалќиро дар бар нагиранд ва ба он тайёр бошанд, ки 
амалигардонии онњо аз паси худ басњои гуногун ва дигар номусоидињоро бартараф 
намоянд. Ба ќатори меъёрњо, ки моњияташон оњиста - оњиста кам карда мешавад, 
субсидияи содиротї тааллуќ дорад. Дар доираи Созмони умумиљањонии савдо мафњуми 
субсидия кор карда баромада шуда, шаклњои онњо ва меъёрњо оиди кам кардани онњо 
муайян карда шудаанд. Дар алоњидагї Созмони умумиљањонии савдо субсидиякунонии 
мустаќими содиротро манъ кардааст. Чунин меъёрњо ба сифати дар якќатор њолатњо 
вайронкунии шароитњои тиљорат ва монеањои инкишофи тиљорат бо дигар давлатњои 
аъзои Созмони умумиљањонии савдо (СУТ), инчунин ба сифати шаклњои гуногуни 
мањдудиятњо ѓайритарифї дида баромада мешаванд. Онњо ба гурўњї «Иштироки давлат 
дар амалиётњои тиљорати берунї (субсидиякунонии содирот ва содироти молњо) дохил 
карда мешаванд». Дар ин маврид дар СУС сатњи муайяни озодї дар муносибати 
истифодаи чунин меъёрњо арзи вуљуд доранд. Чунин меъёрњо, чи хеле ки ба мо маълум аст, 
бояд дар лањзаи дохилшавии давлатњо ба СУС, барои мисол дар тиљорати хадамот дар 
уњдадорињои махсуси он мустањкам карда шаванд. Дар љараёни гуфтушунидњо бо дигар 
аъзоёни СУС ва дигар органњо чунин меъёрњо ба таври васеъ мустањкам карда мешаванд, 
ки интихоби намебошанд. Барои мисол, СУС субсидияро њамчун њамкории давлат ё ин ки 
органњои давлатї дар њудудї территорияи давлати худ се намуди субсидияро људо 
менамояд: а) манъшуда, б) бартараф кардани даъво, в) ба таври гуногун танзимкунанда. 
Объекти асосии танзимкунї субсидияи манъшуда мебошад, ки дар муносибати ду намуди 
дигар давлат метавонад фаъолияти пурра озодро истифода намояд. Ба субсидияи 
манъкунанда дар навбати аввал субсидияњои содиротї дохил мешаванд ё ин ки бо 
истифодаи молњои ањолї бар зарари молњои воридотї алоќаманд мебошанд. Аммо 
меъёрњои субсидияњои манъкунанда фаќат дар њолатњое ќабул карда мешаванд, ки агар 
онњо «махсус» бошанд, инчунин барои корхонањои соњањои гуногуни истењсолот 
пешнињод карда мешаванд, ё ин ки корхонњое, ки дар минтаќањои махсуси љуѓрофї љойгир 
њастанд, истифода бурда мешаванд. 

Субсидияи васеъ пањнгашта дар љањонї муосир, чи хеле ки аз адабиётњои гуногун ба 
мо маълум аст ин истењсол ва содироти мањсулоти хољагии ќишлоќ мебошад. Дар 
созишномањо доир ба хољагии ќишлоќ, ки ќисми њатмии созишномаи СУС мебошанд, 
дастгирии истењсолкунандагони миллї аз њисоби паст кардани нишондињандањои 
ченкунии умумї танзим карда мешаванд. Уњдадории давлат бо афзоиш ва мўњлати паст 
кардани ин нишондињанда дар вобастагї бо он ки давлат ба гурўњи тараќќикарда ё ин ки 
рубаинкишоф дохил карда мешавад дида баромадан мумкин аст. Баъзе соњањои 
дастгирикунанда дорои чунин созишномањо намебошанд. Баъзе мањдудиятњои миќдорї, 
аз он љумла бо содирот алоќамандбуда, ба СУС дар доираи созишномаи ГАТС, ки 
тиљорати хизматрасониро танзим мекунад, манъ карда шудаанд, ё ин ки дорои мањдудият 
мебошанд. Тањлили таљрибаи давлатњои гуногун нишон медињад, ки интихоби ин ё он 
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схемаи њавасмандгардонии содирот аз тарафи давлат дар асоси чунин критерияњо 
гузаронда мешавад: 

• интихоби самтњои стратегии сиёсати содирот дар асоси сиёсати макроиќтисодии 
умумии аз тарафи давлат гузарондашуда, (танзимкунии давлатї, ќуввањои бозорї) амалї 
гардонда мешавад; 

• муайян кардани мањдудиятњои дохилї дар роњи инкишофи содирот; 

• бартараф кардани дигар монеъањо барои содирот; 

• муайян намудани сектори иќтисодиёт, ки аз нуќтаи назари содирот афзалиятнок 
бошад; 

• ба пуррагї муайян кардани имкониятњо барои њавасмандгардониии содирот ва 
њамин тавр усулњои алоњидаи њавасмандгардонии содирот; 

• муќоиса намудани даромад аз њавасмангардонии содирот дар афзалият бо 
харољотњое, ки бо чунин њавасмандкунї алоќаманд њастанд ( дар як ќатор њолатњо 
давлатњо барои гузаронидани сиёсати њавасмандгардонии содирот ягон восита надоранд); 

• муайян намудани давлат, молњо, минтаќањо, ки нисбати онњо схемањои даќиќи 
њавасмандгардонии содирот истифода карда шаванд; 

• муайян кардани меъёрњои даќиќи њавасмандгардонї. 
Давлатњо метавонанд, схемаи муракабби њавасмандгардонии содиротро истифода 

баранд. Њамин тавр, барои мисол, дар Бразилия њавасмандгардонии содирот аз тарафи 
Вазорати Саноат, Тиљорат ва Туризм ва Вазорати Муносибатњои Берунї амалӣ гардонда 
мешавад ва фаъолияти онњо барои содиркунандагон пешнињод кардани иттилооти 
тиљоратї ва ѓайра, њамкории содирот бо фирмањои хурд ва миёна, инкишофи соњањоим 
нави фаъолияти содиротї, гуногуншаклии содирот, боло бардоштани раќобатпазирии 
мањсулот мебошад. Дар Кореяи Љанубї дар солњњои 1961-1973 сиёсати агрессиви њамкори 
дар содирот дар як муддати муайян ба њимояи соњаи воридот оварда расонд. Назорати 
мустањкам аз болои тиљорат ва мубодилаи асъор ба натиљањои молиявї ва сиёсати саноат 
якљо карда шуд. Сиёсати тиљоратї ба самти њавасмандгардониии содирот равона карда 
шуд, ки дар оянда нисбат сохтори содирот ба таври манфї кифоя мебошад. 
Содиркунандагон ба воситаи ќурби асъори гуногун, таъсироти мустаќими молиявї, 
иљозат додан барои истифодаи асъори коркардашуда барои воридоти молњои зарурї, 
имконияти гирифтани ќарз бо асъори хориљї дастгирї карда мешаванд. Дар баробари ин, 
барои содиркунандакони кореягї дар муносибат ба назорати воридотї аз истеъмол 
баровадани баъзе молњо ва инчунин имтиёзњои андоз васеъ пањн гаштаанд. Дастгирї ба 
воситаи низоми бонкии аз тарафи давлат назораткунанда амалї гардонда шуд. Давлат 
намудњои фаъолият ва соњањои саноатиро, ки ба ќарзи бонкї мўњтољ буданд муайян кард. 
Чунин намуди ќарзњо одатан имтиёзї буданд. Фаъолияти содиротї њамчун воситаи 
таъминкунандаи пардохтпазирии ќарздоро хизмат мекунад. Дар баробари ин, якќатор 
элементњои стратегияи бомувафаќќият њавасмандгардонии содирот аз тарафи давлат 
истифода бурда мешаванд. Шарти якуми сиёсати самаранок њавасмандгардонии содирот 
ин барои содиркунандагон дасрас будан барои воридот аз рўи нархњои љањонї. Сиёсати 
њимояи бозор аз воридот бо њавасмандгардонии содирот ба таври манфї ба роњ монда 
мешавад. Дар ин њолат содиркунандагони давлати додашуда аз аввал дорои шароити 
номусоиди раќобатї нисбат ба содиркунандагони дигар давлатњо мебошанд, ки дар 
шароити умумибашаригардонии иќтисодиёт ва истењсолот барои дохил шудан ба бозори 
љањонї ањамияти зиёд дорад. Барои њамин, дар њолати мављудияти мањдудиятњои зиёд, ё 
ин ки тарифњои баланд одаттан ташкили шароитњои махсус барои содиркунандагон талаб 
карда мешаванд, ки набошад онњо метавонанд бартариятњои содиротии худро барои 
таъмини имконияти воридотї бо нархњои љањонї гум мекунанд (ба монанди минтаќањои 
махсуси содиротї, бартараф намудани тарифњо ва ѓайра.). Шарти њатмии дуюми 
бомувафаќќияти сиёсати содиротї ин мављудияти молиякунонии миќёсии њаракати 
содирот мебошад. Сарчашмањо ва усулњо дар ин њолат аз имкониятњои давлат, интихоби 
донорњо вобастагї доранд. Њамин тавр давлат пешравии содиотро ба зарари дигар соњањо 
ва истењсолот, ки ба бозори дохила равона карда шудаанд маблаѓгузорї мекунад. Ё ин ки 
онњо метавонанд барои ин маќсадњо воситањои буљетро дар вобастагї бо зудњаракатии 
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васеи сарчашмањои хусусии молиякунонї истифода баранд. Дар охир ба маќсади 
њавасмандгардонии содирот сарчашмањои берунї ба монанди; заёмњо, кумакњо, ќарзњо ва 
ѓайра васеъ истифода мешаванд. Шарти сеюми њавасмандгардонии содирот ин кӯмаки 
давлат барои дохил шудани содиркунандагон ба бозори миллї мебошад. Чунин сиёсат 
дар бисёр вариантњои сиёсати њавасмандгардонии содирот арзи вуљуд дорад, њатто дар 
њолатњое, ки агар давлат аз њал намудани проблемањои содиротї даст кашидани онњоро ба 
назорати бозор гузорад. Аммо дар ин њолат комёбињои содиротро ташкил намудани 
иќлими мусоиди инвестисионї барои сармоягузорони хориљї ва ватанї, 
истењсолкунандагон ва содиркунандагон таъмин менамояд, ки ин яке аз вазифањои 
муњимтарини иќтисодии њар давлат ба шумор меравад. Ба сифати омили чорум сиёсати 
чандирии њавасмандгардонии содирот баромад мекунад. Бисёр давлатњои нави саноатї 
барои њавасмандгардонии содирот якчанд маротиба меъёрњои худро дар љараёни 
тараќќиёти содирот иваз намуда, меъёрњои барои онњо самаранокро интихоб карданд. 
Дар ин наќша таљрибаи Аргентина хеле аљоиб ба назар мерасад, ки хеле њам чандир 
мебошад, аммо дар ин њолат фаќат меъёрњои макроиќтисодии њавасмандгардонии 
содирот ё ин ин ки гузарондани сиёсати њамкории тараќќиёти содирот мањдуд карда 
нашуданд, аммо як ќатор чорабинињо оиди инкишофи самаранок ва ќобилияти раќобати 
доштани мањсулоти миллї амалї гардонда шуданд. Ислоњотњо дар соњаи фаъолияти 
иќтисодии берунии Љумњурии Тољикистон дарозмуддат мебошанд ва фаќат марњилавї 
шуда метавонанд. Дар марњилањои алоњида кумаки бевоситаи давлат ба содиркунандагон 
ва истењсолкунандагони мањсулоти содиротї компоненти муњими чунин ислоњотњо шуда 
метавонад. Дар шароити муосир сохтори содиротии Љумњурии Тољикистон бисёр гуногун 
намебошад, аммо дар муддати чанд соли охир проблемаи муккамалгардонии он дар 
дохили давлат њалли худро наёфтааст. Паст кардани содирот нисбат ба воридот ва 
конюктураи номусоиди содиротї дар шароити муосир яке аз проблемањои муњими 
њавасмандгардонии содирот ба шумор меравад. Ташкили меъёрњои махсус доир ба 
дастгирии истењсолоти содиротї ва инкишофи содирот воситањоро талаб мекунад ё ин ки 
бо гум шудани афзалиятњои дарозмуддат ва кутоњмуддати буљетї алоќаманд мебошад. 
Чунин шароит зарурияти мављуд будани воситањо барои ин маќсадњо ба буљаи давлат 
(ќарздињии мустаќим барои корхонањо ва содиркунандагон), ё ин ки устуворгардонии 
сарчашмањои хусусие, ки восиатњоро аз давлат талаб мекунанд, пешнињод карда 
мешаванд. Дар шароити мављуд набудани чунин воситањои давлатї барои ин маќсадњо, 
инчунин меъёрњои ѓайримустаќим барои њавасмандгардонии содирот пешнињод карда 
мешаванд. Ба ќатори чунин меъёрњо пеш аз њама, кафолати давлатии ќарзњои содиротиро 
ќайд кардан мумкин аст. Ин таљриба муќаррарї мебошад, ки ќариб дар тамоми давлатњои 
љањон пешравии содирот, аз он љумла дар давлатњои дорои иќтисодиёти гузариш 
истифода бурда мешавад.  

Агар Тољикистон њамаи имконияту усулњои дохилшавиро ба СУС аз нуќтаи назари 
суръати афзоиши самаранокии хољагидории миллї ба инобат гирад, дар он сурат чунин 
воридшавї дар њаёти иќтисодии мамлакат аз оѓози сањифањои нави босозии воќеии 
иќтисодиёти мамлакат муждаи тозае хоњад расонид.  
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МЕЪЁРЊОИ ИНТИХОБИ РОЊЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ СОДИРОТ 
Усули мустаќим амалиётњои савдо нисбатан ба усули ѓайримустаќим то андозае дар истифодаи 

вобастањои молиявї дорои афзалият ва нисбатан камхарљ мебошанд. Аз нигоњи дигар, он маблаѓе, ки барои 
њаќќи хизмати миёнарав њамчун мукофотпулї пардохт карда мешавад, сарфа хоњад шуд. Баъзан фаъолияти 
миёнаравњо, њам аз нуќтаи назари фаъолияти касбї ва њам аз љињати сифатнокї то андозае ба њадафи асосї 
мувофиќат намекунад. Усули мазкур дар худ њамаи талаботу дархостњои бозорро таљљасум менамояд ва дар 
он бештар таѓйироту иловањои љолиб мавриди тадќиќу омўзиш ќарор дода мешаванд. Ба ѓайр аз ин, 
истифодаи ин усул, аз таљрибаи пешќадами савдо ва тахассуси касбии он кормандони ин соња гувоњї 
медињад. 

Калидвожањо: содирот, воридот, сиёсат, иќтисодиёт, маблаѓгузорї, танзимнамої, тиљорат. 
 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СПОСОБОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА 

Прямой метод торговли имеет некоторые преимущества перед косвенным методом использования 

финансовых зависимостей и является относительно недорогим. С другой стороны, будет сохранена сумма, 

уплаченная в качестве бонуса за услуги посредника. Иногда работа посредников как с точки зрения 

профессиональной деятельности, так и с точки зрения качества в той или иной степени не соответствует основной 

цели. Этот метод отражает все потребности и запросы рынка, а также наиболее интересные изменения и 

дополнения, которые изучаются. Кроме того, использование этого метода свидетельствует о передовом опыте и 

профессионализме торговых работников в этой сфере. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, политика, экономика, финансирование, регулирование, торговля. 

 

CRITERIA FOR EXPORT PROMOTION OPTIONS 

The direct method of trading has some advantages over the indirect method in the use of financial dependencies and 

is relatively inexpensive. On the other hand, the amount paid as a bonus for the services of an intermediary will be saved. 

Sometimes the work of intermediaries, both in terms of professional activity and in terms of quality, to some extent does 

not meet the main goal. This method reflects all the needs and demands of the market, and it is the most interesting changes 

and additions, which are studied. In addition, the use of this method testifies to the best practices and professionalism of 

trade workers in this field. 

Keywords: export, import, politics, economics, financing, regulation, trade. 
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ЗАХИРАҲОИ САЙЁҲЇ-РЕКРЕАТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА 
НАЌШИ ОНЊО ДАР ТАШКИЛИ КОМПЛЕКСЊОИ САЙЁЊЇ  

 
Сафаров Ш. 

Донишгоњи миллии Тоҷикистон  
 

Табиати Тоҷикистон басо мухталиф буда, аз самти шимол ба ҷануб ва аз самти ғарб 
ба шарқ ба андозаи равшан тафовут доранд. Ин тафовутро мо дар сохти геологӣ, 
геоморфологию релйеф, хусусиятҳои иқлим, ҷойгиршавии пиряхҳо, дарёҳо, кӯлҳо, обҳои 
зеризаминию маъданӣ, хок, олами набототу ҳайвонот ва ландшафтҳои табиию 
инсонсириштӣ дида метавонем. Ҳар яке аз ин унсурҳои табиӣ-географӣ бо аломатҳои хоси 

худ бо ин ё он андоза қимати рекреатсионӣ доранд. 
Мутаассифона, мавҷуд набудани маркази ягонаи тадқиқот, сарҷамъ набудани 

муҳаққиқон, нақшаи ягонаи рушд ва самтҳои асосии тадқиқот муайян нагаштааст, 
муҳаққиқон мувофиқи табъу хоҳиши худ ба таҳқиқи ин ё он масъала машғул мешаванд, 
масъалаҳои асосӣ ва аввалиндараҷа дар канор мондаанд. Мо ин ҷо унсурҳои табиию - 
географии Тоҷикистонро дар назар дорем. Вазифа пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки ба ҳар 
як унсури табиию географӣ аз қабили сохти геологию релйеф, хусусияти обу ҳаво ва 
иқлим, обҳои сатҳию зеризаминӣ, унсурҳои биогеографию (хок, наботот, олами ҳайвонот) 
ландшафтҳои табиӣ (экосистемаҳо), мавзеҳои махсуси ҳифзшаванда баҳои рекреатсионӣ 
дода, тарафҳои мусбату манфии онҳо ошкор ва баҳри истифодаи оқилонаю ҳифзи онҳо аз 
харобшавӣ таклифу дархостҳои асосноки илмӣ пешниҳод карда шаванд. Дар асоси ин 
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маводҳо Ҳукумати Тоҷикистонро лозим аст, ки вобаста ба мавҷудияти захираҳои 
рекреатсонӣ ва шароитҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар ин ё он маҳал муассисаҳои 
рекреатсионӣ ҷойгир карда шаванд. Захираҳои табиӣ яке аз омилҳои асосӣ ва заминаи 

боэътимоди истифодаи рекреатсионӣ ва сайёҳии ин ё он марзи мамлакат мебошанд, вале 
истифодаи воқеии онҳо тавассути омилҳои шароити табиӣ ба ташаккул ва рушди 
маҷмааҳои (комплексҳои) рекреатсионӣ таъсири ҷолиб мерасонад, зеро захираҳои табиӣ 
боиси интихоби истироҳаткунандагон ва сайёҳон мегарданд. Мо ин ҷо тасмим гирифтем, 
ки оид ба захира ва имкониятҳои истифодаи сохти сатҳи Тоҷикистон аз қабили унсурҳои 
геологию геоморфологӣ ва иқлимӣ баҳри рушди рекреатсия ва сайёҳӣ андешаронӣ намоем 
ба ин унсурҳо баҳои рекреатсионӣ ва сайёҳӣ диҳем. Барои рушди хоҷагии рекреатсионӣ 
сохти сатҳи ин ё он музофоти табиию географӣ аҳамияти муайян доранд ва дар навбати 
худ, бояд ба инобат гирифт, ки ин объектҳо низ тарафҳои муқобил доранд. Масалан, 
мураккабии релйефи кӯҳӣ, зуд-зуд иваз шудани ландшафтҳои табиӣ диққати 
истироҳаткунандагонро бештар ба худ ҷалб мекунанд, ба ваҷд меоваранд, манзараҳои 
зебову дилкаш, ҳавои тозаи кӯҳ, имконияти ба сайёҳӣ, кӯҳнавардӣ, шикор, сайди моҳӣ ва 
ғайра машғул шуданро фароҳам меоварад. Мо чунин хосиятҳоро дар кӯҳистони Фон, 
Балҷувон, Муъминобод, Раштонзамин ва Помири Ғарбӣ ба хубӣ эҳсос карда метавонем. 
Аз ҷониби дигар мураккабии релйефи музофотҳои кӯҳӣ як қатор мушкилотҳои техникиро 
оиди созмони объектҳои коммуникатсионӣ, алоқа, нақлиёт, хизматрасонии техникӣ, 
тиббӣ, таъминоти хӯрока ва ғайраро ба миён меоварад, аз ин хотир хароҷоти иловагиро 
пеш меоварад. Зимнан, қайд менамоем, ки ба амал омадани инфрасохтори комил ин 
хароҷотҳо ба зудӣ пӯшонида метавонад. Таҷрибаи мамлакатҳои дар соҳаи иқтисоду 
иҷтимоиёт аз ҷумла рекреатсия пешрафта аз қабили Австрия, Шветсария, Италия, 
Франсия, мамлакатҳои Ќафкоз Қриму Олтойи Федератсияи Россия ва ғайра андешаҳои 
болоро тақвият мебахшанд. Дар ќисми шимолии минтақаи субтропикии хушк ҷойгир 
шудани Тоҷикистон, барои бошандагони шимол, яъне минтақаи миёнаи Россия ва 
давлатҳои дигари Аврупо басо мароқовар мебошад, зеро дар як маҳалли кӯчак аз 
ҳамвориҳо ба кӯҳ баромадан ҳам иқлим ва ҳам унсурҳои дигари табиию географӣ зуд 
тағйир меёбанд, боиси андешаю эҳсосоти наҷиб мегарданд. Воқеан, Тоҷикистон кишвари 
кӯҳист, 93%-и ҳудуди онро кӯҳҳо фаро гирифтаанд, ҳамвориҳо ҳамагӣ 7%-и марзи 
мамлакатро ташкил медиҳанд. Кӯҳҳои қадимаи Қурамаю Муғул шохаҳои силсилаи 
Тиёншон, дар мобайн силсилакӯҳҳои Ҳисору Олой, дар шарқ кӯҳистони ҷавони Помир, 
дар ҷанубу ғарбии мамлакат пасткӯҳҳо ҷойгир шудаанд. Дар шимол байни ҷанубии 
қаторкӯҳи Қурамаю шимолии қаторкӯҳи Туркистон ҳамвории ғарбии Фарғона, дар ҷанубу 
ғарби кишварамон ҳамвориҳои Вахш, Ҳисор, Кофарниҳон ва Кӯлоб доман густурдаанд. 
Баландии мутлақи сатҳи Тоҷикистон аз 300 м то ба 7495 м мерасад. Дар кӯҳҳо ва 
қаторкӯҳҳои Тоҷикистон, ки аз ҷинсҳои таҳшонӣ иборатанд даҳҳо ғору мағораҳо аз 
қабили Хоҷағор, Кониғут, Хоҷатакровут, Берданкӯлу Кизилҷар, кони Конҷол дар 
Тоҷикистони Шимолӣ, Хоҷа Исҳоқ, Нуруддин, Гургон, ғорҳои Моғиёну Марғзор, Эсиз 
дар Кӯҳистони Зарафшон, ғору мағораҳо дар ҳавзаи Ширкент, ғорҳо дар гумбазҳои 
Хоҷамуъмину Хоҷасартез дар Ҷанубу Ғарбии Тоҷикистон, ғорҳои Мататош, Салактош, 
Чироғтош ва даҳҳо дигарҳо дар Помир маълуманд, қимати калони рекреатсионӣ ва сайёҳӣ 
доранд. Мутаассифона, то ба имрӯз оиди истифодаи босамари рекреатсионию сайёҳӣ 
чораҳои зарурӣ андешида нашудаанд. Шахсони алоҳида ба ин мавзеъҳо баҳри тамошо ва 
ё ҳамчун ҷойи «муқаддас» ташриф меоваранд. Аз ёдгориҳои геологӣ изи пой динозаврҳо 
дар мавзеи Работ (ноҳияи Айнӣ) ва дараи Ширкент, Чилдухтарон (дар Муъминободу 
Тоҷикобод), шахи Хоҳарон (деҳаи Вешаб), Сангманори Анзоб, Сӯхтори кӯҳи Малик 
(ноҳияи Айнӣ), лағжиши кӯҳпораҳо дар водии Яғноб, Варзи Манор, Зосун (ноҳияи Айнӣ), 
Ҳоит, Уссой, Яшилкӯл, Саргазон ва ғайра аҳамияти маърифатӣ – сайёҳӣ доранд. Чунин 
ёдгориҳои геологию геоморфологӣ дар дигар музофотҳои кишвар ниҳоят бисёр 
мебошанд. Мутаассифона, чунин ашёҳо ҳанӯз ошкор ва ба доираи илм кашида 
нашудаанд. Бисёре аз ғорҳои мамлакат низ тадқиқ, омӯзиш ва баррасиҳои илмиро 
металабанд. Дар ин кори хайр бояд муаллимону хонандагон, донишҷӯёни мактабҳои олӣ 
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ва зиёиёни ноҳияҳо саҳмгузорӣ намоянд, ба олимону мутахассисон робитаю ҳамкорӣ 
барқарор намоянд. Дар натиҷа, сайрхатҳои нави рекреатсионӣ – сайёҳӣ кушода мешавад, 
одамон ба корҳои муваққатӣ ва доимӣ ҷалб мегарданд. (Аброров Ҳ.Д. 2016, с.110). Омили 

муҳиме, ки ба ҳамаи маҷмуъҳои рекреатсионии марзӣ таъсир мерасонад, иқлим мебошад. 
Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб ҳамаи типҳои иқлиме, ки дар кураи замин дучор 
мешаванд (истисно иқлими тропикию экваторӣ) ба мушоҳида мерасанд. Тоҷикистон дар 
минтақаи субтропикии хушк ҷойгир шудааст, тӯли сол миқдори калони гармӣ ва равшанӣ 
қабул мекунад. Омилҳои асосии иқлим, аз қабили партавафканиии офтоб, ҳарорат, 
рутубат, абрнокӣ, бориш, суръати бод ва ғайра барои баҳо додан ба захираҳои 
рекреатсионӣ ва сайёҳӣ басо муҳиманд. Барои баҳо додан ба қимати рекреатсионии обу 
ҳаво ва иқлим пойгоҳҳои обуҳавосанҷӣ хизмати хубро ба ҷо меоваранд. Дар ҳудуди 
кишвар чунин пойгоҳҳо нобаробар ҷойгир шудаанд. Аксарияти онҳо дар ҳамвориҳо, 
миёнакӯҳҳо тақсим шудаанд, вале дар баландкӯҳҳо чунин пойгоҳҳо каманд. Аз ин хотир, 
масъалаи баҳо додан ба омилҳои иқлимӣ ва минтақаҳои варзии (амудии) иқлимиро 
мураккаб мегардонад. Сарфи назар аз ин ноқисиҳо дар асоси пойгоҳҳои мавҷудаи 
обуҳавосанҷӣ ба омилҳои иқлимии Тоҷикистон баҳои рекреатсионӣ ва сайёҳӣ додан 
мумкин аст. Дар ҳудуди Тоҷикистон рӯзҳои беофтоб хеле кам мебошанд. Дар музофотҳои 
кӯҳии кишварамон чунин рӯзҳо ба 30-54 рӯз, дар пиряхи Федченко – 79, дар водиҳо – 30-
40, дар Помири Шарқӣ то ба 20-30, вале дар Қароқӯл – 7 рӯзро ташкил медиҳад. Аз ин 
лиҳоз, партавафшонии Офтоб тӯли сол ба ҳисоби миёна 2500-3000 (3166) соатро ташкил 
менамояд. Аз ин ҷиҳат аз Ҷумҳурии Озорбойҷон 200 соат бештар аст. Шумораи соатҳои 
партавафкании офтоб дар водию дараҳои танг, нишебиҳои ростфаромадаи кӯҳ, шаклҳои 
ҳамгаштноки релйеф коҳиш меёбад. Баъзан дар чунин ҷойҳо нурҳои офтоб намерасанд. 
Барои ҳамин ҳам дар чунин ҷойҳо дар фасли тобистон ҳам ҳавояшон салқин ва тоза 
мебошад. Давомнокии аз ҳама бештари партавафшонии офтоб дар канори ҷанубии 
ҷумҳурӣ (Панҷ -3029 соат), вале камтарин барои водиҳои Ҳисор, Вахш, Зарафшон ва 
ҳамвориҳои Тоҷикистони Шимолӣ 2600-2800 соатро дар як сол ташкил медиҳад. 
(Таджикистан: - Д. 1982, с.135-136). Радиатсияи офтоб ба Замин равшанӣ ва гармӣ 
мебахшад, он барои ҳаёт дар рӯйи Замин басо муҳим аст. Ҳамаи ҳодисаю равандҳои 
метеорологӣ, ки дар сатҳи замин ва атмосфера рух медиҳанд ба радиатсияи офтоб 
вобастаанд. Ҷамъи миқдори солонаи радиатсия аз 150 дар водиҳо ва то 185-190 
ккал/см2 дар маҳалҳои кӯҳии ҷумҳурӣ тағйир меёбад. Нисбат ба сатҳи ҳамвор, нишебиҳои 
шимолии қаторкӯҳҳо, ки моилиашон 100-ро ташкил медиҳад 10-15% камтар радиатсия 
қабул менамоянд, дар ҳолати 300 будани нишебиҳои шимолии қаторкӯҳҳо, нисбат ба 
ҳамвориҳо дар фасли тобистон 15-200 камтар радиатсия қабул мекунанд. Нишебиҳои 
ҷанубии қаторкӯҳҳо, ки моилиашон 300-ро ташкил медиҳад дар фасли тобистон 5-8% 
камтар, вале дар моҳҳои зимистон нисбат ба ҳамворзаминҳо қариб ду маротиба бештар 
радиатсия қабул мекунад. Барои ҳамин ҳам ҳайвоноти вуҳуш дар фасли тобистон дар 
нишебиҳои шимол, вале дар фасли зимистон дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳо бештар 
ҳаёт мегузаронанд. Радиатсия офтоб аҳамияти саломатӣ бахшандагӣ дорад. Ҳангоми 
абрнокии атмосфера радиатсияи офтоб коҳиш меёбад. Реҷаи равшанӣ ба вазъи санитарию 
– гигиенӣ таъсири калон мерасонад. Аз баландии нисфирӯзии офтоб дар уфуқ давомнокии 
фаъолияти биологӣ ва радиатсияи ултрабунафш вобаста мебошад. Муқаррар карда 
шудааст, ки дар ҳолати баландии офтоб нисбат ба сатҳи замин 450 будан, қобилияти 
эритема (сурх шудани бадан), пигмент ва витаминҳосилшавӣ аз ҳама баланд мешудааст 
(Котляров Е.Л. М. 1978, с.48).  

 
Ҷадвали 1. Ҳарорати миёнаи моҳона ва солонаи ҳаво 

№ 
т.р 

Маҳалҳо Баланди аз сатҳи 
баҳр, м 

Январ 
(бо градус0) 

Июл 
(бо градус0) 

Солона 
(бо градус0) 

1. Панҷ 362 1,1 29,1 16,0 

2. Хуҷанд 410 -2,0 29,0 14,1 

3. Қурғонтеппа 428 0,9 28,3 15,7 
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4. Кӯлоб 604 1,4 30,3 16,4 

5. Душанбе 803 0,8 27,0 14,2 
6. Истаравшан 1004 -2,6 24,6 11,2 
7. Тавилдара 1616 -6,3 21,6 8,7 

8. Хоруғ 2075 -7,9 22,8 8,7 

9. Булункӯл 3744 -25,5 11,2 -5,4 
Манбаъ: Таджикистан: природа и природные ресурсы. Душанбе. 1982, с.154. 
 

Чуноне ки аз ҷадвали 1 дида мешавад ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ҳудуди 15-160 дар ҳамвориҳо (Панҷ, Кӯлоб, Бохтар), дар водӣ ва 
пешкӯҳҳо – 8-140 (Тавилдара, Истаравшан, Душанбе), инчунин дар баландкӯҳҳо минус 5,4 
то пилус 8,70 (Булункӯл, Хоруғ) тағйир меёбад. Агар ҳарорати миёнаи моҳи январ дар 
Булункӯл – 25,50 бошад, пас дар Душанбе, Бохтар, Панҷ ва Кӯлоб аз 00 С баланд 
мебошад. Ҳарорати миёнаи моҳи гармтарин июл дар ҳамвориҳо аз + 28,3 то ба + 30,3С 
тағйир меёбад. Дар водиҳо ва пешкӯҳҳо 21,6 то 27,0С, дар баландкӯҳҳо бошад ба 11,2С 
баробар аст. Ҳарорати аз 0-5 то 10-150С субмӯътадил ба ҳисоб меравад. Давомнокии 
давраи ҳарораташ бо ҳузуру ҳаловат аз 16,50С то 24,50С ҳисоб мешавад. Аксарияти шаҳру 

ноҳияҳои кишвар дар ҳудуди ҳарорати ҳузуру ҳаловат ҷойгир мебошанд (истисно 
Қурғонтеппа, Хуҷанд, Панҷ, Кӯлоб). Ҳарорати тобистонаи баландкӯҳҳои Помири Шарқӣ 
бо сабаби паст буданашон чандон созгор нестанд. 
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ЗАХИРАҲОИ САЙЁҲЇ-РЕКРЕАТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР 
ТАШКИЛИ КОМПЛЕКСЊОИ САЙЁЊЇ 

Дар ташкилу ташаккули сайёњии рекреатсионї наќши захираҳои табиӣ хеле бузург буда, он яке аз 
омилҳои асосӣ ва заминаи боэътимоди истифода бо маќсади рекреатсия ва сайёҳии ин ё он марзи мамлакат 

мебошад, вале истифодаи воқеии онҳо тавассути омилҳои шароити табиӣ ба ташаккул ва рушди маҷмааҳои 
(комплексҳои) рекреатсионӣ таъсири ҷолиб мерасонад, зеро захираҳои табиӣ боиси интихоби 

истироҳаткунандагон ва сайёҳон мегарданд. Дар маќола оид ба захира ва имкониятҳои истифодаи сохти 
сатҳи Тоҷикистон аз қабили унсурҳои геологию геоморфологӣ, иқлимӣ, захирањои чашмањои гарму 
шифобахш баҳри рушди рекреатсия ва сайёҳӣ тањлили илмї оварда шуда, ба ин унсурҳо баҳои рекреатсионӣ 

ва сайёҳӣ дода шудааст. Ќобили ќайд аст, ки барои рушди хоҷагии рекреатсионӣ сохти сатҳи ин ё он 
музофоти табиию географӣ аҳамияти муайян доранд ва дар навбати худ, бояд ба инобат гирифт, ки ин 
объектҳо низ тарафҳои муқобил доранд. Масалан, мураккабии релефи кӯҳӣ, зуд-зуд иваз шудани 

ландшафтҳои табиӣ диққати истироҳаткунандагонро бештар ба худ ҷалб мекунанд ва онњоро ба ваҷд 
меоваранд. Инчунин, манзараҳои зебову дилкаш, ҳавои тозаи кӯҳї, имконияти ба сайёҳӣ, кӯҳнавардӣ, 
шикор, сайди моҳӣ ва ғайра машғул шуданро фароҳам меоварад. 

Калидвожањо: сайёњии рекреатсионї, захираҳои табиӣ, маҷмааҳои (комплексҳои) рекреатсионӣ, 

чашмањои гарму шифобахш, кӯҳнавардӣ, геологию геоморфологӣ ва ѓ. 
 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИХ РОЛЬ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В формировании и организации рекреационного туризма роль природных ресурсов значительна, и оно 

является одним из основных факторов и надежной основой для организации отдыха и туризма той или иной части 

страны. Рациональное и целевое использование природных ресурсов положительно повлияет на организацию 

туристских комплексов, потому что природные условия являются основным фактором, влияющим на образование 

этих комплексов. В статье рассматриваются вопросы о природных ресурсах и возможностях их использования с 

целью туризма и рекреации, особенно даётся оценка геолого-геоморфологическим компонентам, климату, горячим 

и лечебным источникам, влияющим на развитие рекреации и т.д. Следует отметить, что на развития 
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рекреационных хозяйств, структура рельефа той или иной природно-географической зоны играют важную роль, но 

они имеют противоположенные стороны. Например, сложность горных дорог, с одной стороны привлекает 

туристов, но с другой стороны рождает опасность и т.д.  

Ключевые слова: рекреационный туризм, природные ресурсы, рекреационные комплексы, горячие и 

лечебные источники, альпинизм, геолого-геоморфологический и т.д.  

 

TOURIST AND RECREATIONAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THEIR ROLE IN 

ORGANIZING TOURIST COMPLEXES 

In the formation and organization of recreational tourism, the role of natural resources is significant, and it is one of 

the main factors and a reliable basis for organizing rest and tourism of a particular part of the country. The rational and 

targeted use of natural resources will have a positive effect on the organization of tourist complexes, because natural 

conditions are the main factor affecting the formation of these complexes. The article discusses issues of natural resources 

and the possibilities of their use in order to tourism and recreation, especially the assessment of geological and 

geomorphological components, climate, hot and therapeutic sources affecting the development of recreation, etc. It should 

be noted that on the development of recreational economies, the structure of the relief of a natural-geographical zone play 

an important role, but they have the opposite parties. For example, the complexity of mountain roads, on the one hand 

attracts tourists, but the sorcement of the side gives rise to danger, etc. 

Keywords: recreational tourism, natural resources, recreational complexes, hot and healing sources, 

mountaineering, geological and geomorphological, etc. 
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МУБОДИЛАИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИ АМАЛИГАРДОНИИ 
ИЌТИДОРИ ИЛМЇ-ТЕХНИКЇ 

 
Сафиев А. 

Донишгоњи миллии Тоҷикистон 
 

Технологияи њозиразамон (муосир) назорати техникии истењсолотро низ фаро 
мегирад. Вобаста ба соњањои истењсолот технологияи маъданканї, технологияи 
мошинасозї, технологияи њозиразамони сохтмонї ва аз рўи усулњои истењсол ва тањвили 
маводњо, технологияи ашёњо технологияи моддањои зањрдор, технологияи бофандагї ва 
ѓайра мављуданд. Дар натиљаи иљрои љараёни технологї объекти мењнат сифатан таѓйир 
меёбад, ин таѓйирёбиро аз рўи нишондодњои зерин тањлил кардан мумкин аст: 

• Сарфи хоси ашёи хом; 

• Моли нимхом (нимтайёр); 

• Энергияи саршуда барои њар як воњиди мањсулот; 

• Миќдор ва сифати мањсулоти тайёр; 

• дараљаи њосилнокии мењнат; 

• љараёни истењсолот; 

• њамаи харољотњои истењсолї. 
Арзиши аслии мањсулот, самаранокии техникию иќтисодии љараёни технологиро 

муайян мекунанд. Мо имрўз камчинии мошину таљњизоти њозиразамонро, ки барои 
бунёди корхонањо заруранд дар бозори дохилї мушоњида мекунем. Аввалан ин њолат 
воќеъияти оинии мост. Зеро шумораи корхонањои истењсолкунандаи мошину таљњизоти 
њозиразамон, дастгоњњое, ки таљассуми илму техникаи њозиразамон бошанд, дар 
љумњуриамон ангуштшуморанд, сониян чунин њолатро метавонем аз нуќтаи назари амали 
унсурњои механизми бозорї маънидод намоем. Арзаи молњои таъйиноти истењсолї ваќте 
афзоиш мекунад,ки дар таќозои бозорї ба онњо зиёд бошад. Мављудияти чунин таќозо ва 
нотавонии истењсолкунандагони дохилї оиди ќонеъсозии он боиси воридшавии чунин 
молњо аз хориљи кишвар мегардад ва сиёсати њавасмандсозандаи фаъолияти иќтисодии 
хориљӣ ба он кумак мерасонад. Мушоњидаи воридотї боз нишон медињад, ки њиссаи 
чунин молњо дар воридот ночизанд, њарчанд ба бозори мо аз хориља асосан мањсулоти 

mailto:somon_wars@mail.ru
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таъйиноти истењсолї техникї дохил мешавад. Мутаъдилшавии вазъияти сиёсї ва 
иќтисодї боз барои њалли масъалањои иќтисодї иљтимої шароити навро ба миён 
меоварад. Амалигардонии иќтидори илмию техникї бо истифода аз шаклњои муомилоти 
байналхалќии технологияњо сурат мегирад. Раванди муомилоти технологияњо аз якчанд 
давра иборат мебошад. Ин пеш аз њама:  

- интихоб ва харидани технология; 
- аз худ кардани технология ва аз санљиш гузаронидани технологияњои харидашуда; 
- такмил додани технология ва истифода будани он дар соњањои ба њам наздики илм 

ва техника; 
Муомилоти байналхалќии технология дар шаклњои гуногун ва бо роњу воситањои 

гуногун ба амал бароварда мешавад. 
Ба воситањои асосии доду гирифт кардани технология чунин роњњоро дохил кардан 

мумкин аст; 
1. Бо роњи савдои берунї додани технология якљоя бо мошину таљњизотњо. Масалан: 

ширкати амрикоии «Меткомедия интернешинл телекомионикэшнс» ба ширкати россиягии 
пейджингї «мобил телеком» тамоми технологияи пейджингии петели (стандарт) «феликс»-
ро додааст. Ширкати россиягї бо сармоядорони ИМА ба муносибатњои њамкори ворид 
шуда,дар як ваќт пейджерњо,таљњизотњои телекомуникатсионии ширкати «Моторола»-ро 
харида мегирад. 

2. Дохили фирмавї,технологияњои нав дар доираи иттињодияњои милли як давлат 
(ШФМ) ба шўъбањо ё ин, ки ширкатњои як иттињодия дода мешаванд. 

Аз рўи баъзе маълумотњои мављудбуда аз се ду њиссаи савдои байналхалќии 
иљозатномањо ба муомилоти дохиликорхонавї рост меоянд. Масалан, мувофиќи њисоботи 
СММ оид ба маблаѓгузорињои калон (соли 2005) 70 фоизи муомилотњои ба њам наздик дар 
соњаи технология ба њисоббаробаркунињои байни ширкатњои асосї (главнїе) ва шўъбањои 
хориљии онњо,рост меояд. Ин муомилотњо дар ИМА ва Британияи Кабир то 80 фисад ва 
дар Олмон бошад ин раќам то ба 90 фисад мерасад. Мубодилаи фаъолонаи (трансфертии) 
технология дар доирањои ширкатњои дохилї ба чунин вазъият имконият муњайё мекунанд: 

- истифодаи васеъи технологияњои нав бе тањдиди аз даст додани моликияти 
монополї ба дастовардњои илми техникї; 

- кам кардани њаљми харољотњои ба корњои илми тадќиќотї (НИОКР) ва таљрибавї 
озмоишї; 

-  афзоиши даромадњои ширкатњои асосї (материнские),зеро ки дар бисёр давлатњо 
пардохтњо аз технологияњои нав ба даст овардашуда,аз андозгузори озод карда мешаванд; 

Ѓайр аз ин, дар мавриди фурӯхтани технология ба ширкатњои фаромилли (ШФМ) 
имкониятњои бартараф кардани мамониятњои бозори мањдуди (закритый) дигар давлат 
муњаё мешаванд, зеро ки баъд аз технологияи ба тарафи технологияро ќабулкунанда, 
молњо ва хизматњо дохил мешаванд. 

3. Байнифирмавї. Дар зери ин мафњум додани технологияи бо шартномањои иљозатї, 
кооператсионї, идоракунї ва ѓайра бо фирмањои хориљӣ фањмида мешавад. Њамчун 
мисоли њамкории кооператсиони дар соњаи муомилоти технологияњо муносибатњои 
њамкории умедворкунандаи байни ширкати америкоии «Ксерокс» ва гурўњи «Оливетти»-
ро овардан мумкин аст. Бо сабаби иттифоќ бастан бо ширкати «Ксерокс»,«Оливетти» ба 
дастрас кардани технологияњои раќами ва лазерии амрикои имконият пайдо мекунад,бар 
ивази он ба ширкати «Ксерокс» ихтироъњои корхонаи худ «Лексикон»-ро дар соњаи 
таљњизоти идоравї пешнињод мекунад. Мубодилаи байналхалќии технологиро дар ду сатњ 
аз назар гузаронидан мумкин аст: 

- ба маънои васеъаш њамчун мубодилаи донишњои илми – техникї ва таљрибањои 
истењсолии байни давлатњо; 

- ба маънои мањдудаш бошад,њамчун додани донишњои илмї техникї ва таљрибае,ки 
ба аз нав истењсолкунии равандњои технологии аниќ,таалуќ доранд,фањмида мешавад. 

Технология бо роњи тиљоратї ва ѓайри тиљоратї аз як давлат ба давлати дигар ё 
якчанд давлат дода мешавад. Мубодилаи технологї дар маънои васеъи ин ифода, 
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маълулан дар шакли ѓайри тиљоратї, ба амал бароварда мешавад. Асосан чунин намудњои 
мубодилаи техникї вуљуд доранд: 

- нашрияњои илми техникї; 

- гуѓаронидани намоишњо, ярмаркањо ва симпозиумњо; 
- аз як љо ба љои дигар кучонидани мутахасисони баландихтисос; 
- фаъолияти ташкилотњои байналхалќї дар њамкорї дар соњаи илм,техника ва ѓайра 

буда метавонанд. 
Мубодилаи технологї дар маънои мањдудаш (тангаш),маъмулан дар намуди 

тиљоратї,ба амал бароварда мешавад. 
Ин шаклњо чунинанд: 
- аз рўи шартњои шартномањои байналхалќї додани (трансфер) њуќуќи истифода 

бурдани маълумотњои илми техникии ба маљмуъ (систематизированное) дароварда шуда, 
ба монанди дастовардњои ихтирокорї, патентњо, Ноу – хау,аломатњои молии ба ќайд 
гирифташуда намудњои молњои саноати ва ѓайра; 

- дар асоси ихтирокорињои нави техникї технологї сохтани мошин ва таљњизотњо; 
- тайёр кардани ќуввањои кории ихтисоснок; 

- хизматрасонињои мутобиќаткардашуда; 
- ќарордодњои роњбарикунї (идоракунї) ва ѓайра. 
Технология њамчун маљмўи донишњои илмї техникии ба низом овардашуда чизи 

ѓайри ашёї мебошад. Вале дар самтњои (каналї) муомилоти иќтисодии байналхалќӣ ва 
дар шакли муайяни молї – ашёї дохил мешавад. Вазифаи технология њамчун илм аз 
муайян намудани ќонуниятњои физикї, химиявӣ, механикї ва ѓайра иборат мебошад. Ин 
корњо бо маќсади муќаррар кардан ва истифодаи амалии равандњои истењсолии пурсамар 
ва камхарљ гузаронида мешаванд. Технология бо роњњои тиљорати ва ѓайри тиљорати аз як 
давлат ба давлати дигар ё якчанд давлат тањвил мешавад. Мубодилаи технологї дар 
маънои васеи ин ифода, маъмулан дар шакли ѓайри тиљоратї, ба амал бароварда 
мешавад. Чунин шаклњои мубодилаи љашни љараёни технологї вуљуд доранд: 

- нашрияњои ашёи техникї; 
-  гузаронидани намоишњо, ярмаркањо ва симпозиумњо; 
- аз як љо ба љои дигар кучидани (мигратсия) мутахасисон; 
- фаъолияти ташкилотњои байналхалќї дар њамкорї дар соњаи илм, технологӣ ва 

ѓайра. 
Мубодилаи технологї дар маънои мањдудаш, маъмулан дар намуди тиљоратї, ба 

амал бароварда мешавад. 
- аз рўи шартњои шартномањои байналхалќи додани (трансферт) њуќуќи истифода 

бурдани маълумотњои илми техникї ба маљмуъ (систематизированое) дароварда шуда, ба 
монанди дастовардњои ихтирокорї, патентњо, Ноу–хау, аломатњои молии ба ќайд 
гирифташуда; 

- намудњои молњои саноатӣ ва ѓайра; 
- дар асоси ихтироњои нави техникї, технологї сохтани мошина ва таљњизотњо ба 

мол мубаддал кардани технология; 
- тайёр кардани ќуввањои кории ихтисоснок; 

- хизматрасонињои мутобиќкардашуда; 
- ќарордодњо, шартномањои идоракунӣ ва ѓайра. 
Технология њамчун маљмўи донишњои илми – техникии ба низом даровардашуда 

(систематизирование) чизи ѓайри ашёи мебошад. Вале дар (канали) муомилоти иќтисодии 
байналхалќї вай дар шакли муайяни молї – ашёї арзи вуљуд мекунад. 

Тиҷорати литсензионї шакли асосии таҳвили технологияро ташкил мекунад. 
Мафҳуми тиҷоратӣ ифода мекунад, ки ин шакли таҳвили технология дар асоси тиҷорат 
амалӣ мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин ҳолат ҳуқуқ дар намуди литсензия 

барои истифодаи ихтироот, таҷрибаи технологӣ, сирҳои саноатӣ ва донишҳои тиҷоратӣ 
ташкил мекунад.  
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Литсензия – ин иҷозатнома барои истифодаи технология дар муддати вақти муайян 
ва бо ҳаққи муайян, ки фурушандаи технология (литсензиар) ба харидори литсензия 
(литсензиат) дар асоси созишномаи литсензионӣ медихад. 

Созишномаи литсензионї– ин қарордоди тиҷорати байналхалқӣ, ки мувофиҷи он 
соҳиби ихтироот ё ин ки донишҳои техникӣ ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи 
ҳуқуқи худро ба технология дар ҳудуди муайян медиҳад. Созишномаи литсензионӣ ё ин ки 
ҳуқуқи содироти озоди маҳсулоти литсензионӣ, ё қисман ва ё пурра манъ кардани онро 
дар назар дорад. Ба вай, инчунин шарте ворид карда мешавад, ки мувофиқи он литсензиар 
ҳатман ба литсензиат иттилоотро оид ба мукаммалнамоии технологияи литсензионӣ дар 
муддати амали созишномаи литсензионӣ пешниҳод менамояд. Ду намуди созишномаи 
литсензионӣ вуҷуд дорад: мустақил, - яъне хариду фуруши фақат ҳуқуқи литсензионӣ ва 
иловагӣ - яъне додани литсензия якбора бо бастани қарордод барои таҳвили лавозимот ва 
ё иҷро кардани хизматҳои инчиниринги. Дар ҳачми умумии тиҷорати литсензионӣ, дар 
шароити муосир, созишномаи мустаҷил 70-75% ва иловагӣ – 20-25%-ро ташкил мекунад. 

Объектҳои созишномаи литсензионї одатан аз патентҳо, ихтироот, формулаҳо, 
равандҳо, конструксияҳо, схемаҳо, тамғаҳои тиҷоратӣ, барномаҳо ва ғайра иборат аст. 

Вобаста ба андозаи ҳуқуқ, ки созишномаи литсензионї ба литсензиат ва литсензиар 
медиҳад, литсензияҳо ҷудо мешаванд ба литсензияи оддї, литсенизияи махсус ва 
литсенизияи пурра. Литсензияи оддї ба литсензиар ҳуқуқи додани хамин гуна литсензияро 
ба тарафи сеюм медиҳад. Литсензияи махсус ба литсензиат ҳуқуқи монополиро барои 
истифодаи ҳамин технология медиҳад, литсензиар дар ин ҳолат на мустақилона 
технологияи ба патент даровардаро истифода карда метавонад ва на ба нафари сеюм дар 
ин территория дода метавонад. Дар ҳолати литсензияи пурра литсензиар пурра аз ҳуқуқи 
истифодаи объекти литсензия маҳрум мешавад. Се шакли асосии пардохти литсензия ҷой 
дорад: 

а) пардохти паушалї - яъне пардохти якбораи литсензия то аз тарафи литсензиат 
гирифтани фоидаи иловагӣ аз истифодаи литсензия; 

б) рентаи харсолаи технологї (роялтї) – бо фоиз аз фоидаи иловагии аз тарафи 
литсензиат дар натичаи истифодаи предмети литсензия гирифта мукаррар мешавад. 
Одатан вай 3-5%-ро ташкил мекунад. 

в) пардохти омехта – дар ин холат созишномаи литсензиони, аз як тараф, 
барқароршавии нархи литсензияро дар заминаи роялти дар назар дорад, аз тарафи дигар, 
– пардохтҳои муқарраршударо дар бар мегирад, ки арзиши иттилоотро оид ба 
технологияи таҳвилшаванда (санади техникӣ, намунаи лавозимоти махсус ва таҷҳизот ва 
ғайра) пардохт мекунад. 

Умуман, нархи литсензия бо формула дар намуди зер ифода карда мешавад. 
P*O)-(C*Б*BA =  

дар ин чо:  
А – нархи литсензия 
В - арзиши воҳиди маҳсулоти дар натиҷаи истифодаи литсензия истеҳсолшуда (бо 

нархи ҷаҳонӣ); 
Б - ҳаҷми маҳсулоти литсензионӣ; 

С - муҳлати амали литсензия; 
О - давраи азхудкунии литсензия; Р – роялти. 
Аз рўи ин формула нархи литсензияро дар њолатњои пардохти литсензия муайян 

месозанд. Ин бештар њангоми пардохти яклухт намудани литсензия истифода мешавад. 
Њамин тавр, дар љањон мубодилаи технология аз рўи шаклњои гуногун сурат мегирад, ки 
њар яки он дар мутаносиби муайян истифода бурда мешавад. Бо баробари ин раванди 
бастани созишномаи литсензионї дар асоси меъёрњои байналхалќї ва байнидавлатї сурат 
мегирад. Љорї намудани ин меъёрњо дар амалигардонии иќтидори илмї-техникии љањон 
ањамияти хоса дорад. Дар соњањои саноати истењсоли мањсулот дар собиќ Иттињоди 
Шўравї махсусан мошинсозї ва асбобсозї аз соли 1975 шабакаи системаи ягонаи тайёрии 
технологии истењсолот (СЯТТИ), (ЕСТПП) љорї шуда буд. Татбиќи системаи ягонаи 
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тайёрии техникии истењсолот (СЯТТИ) дар баробари баланд бардоштани њосилнокии 
мењнат ва бењтар кардани сифати мањсулот, мўњлати тайёр намудани мањсулотро 2-2,5 
маротиба кам намуд. Раванди муомилоти технологияњо аз якчанд омилњо иборат 
мебошад. Пеш аз њама, ин омилњо чунинанд: 

- интихоб ва харидани технология; 
- аз худ кардан ва аз санљиш гузаронидани технологияњои харидашуда; 
- такмил додани технология ва истифода бурдани он дар соњањои ба њам наздики илм 

ва техника; 
Муомилоти байналхалќии технология дар шаклњои гуногун ва бо роњу воситањои 

гуногун ба амал бароварда мешавад. Ба воситањои асосии доду гирифт кардани 
(трансфер) технология чунин роњњоро дохил кардан мумкин аст: 

Бо роњи савдои беруни додани технология якљоя бо мошину таљњизотњо. Масалан, 
ширкати америкоии «Метномедия интернешнл», «Метномедия», «Помешилс» ба ширкати 
россиягии пейджингии «мобил телеком» тамоми технологияи пейджингии шакли стандарт 
«флож»-ро дода аст. Ширкати россияги бо сармоядорони ИМА ба муносибатњои њамкори 
ворид шуда, дар як ваќт пейджерњо ва таљњизотњои телекомуникатсионї ба якљоягии 
технологияшон аз ширкати «Моторола» харида мегирад. 

Дохили фирмавї. Технологияњои нав дар доираи иттињодияњои миллии як давлат ба 
шўъбањо ё ин ки ширкатњои як иттињодия дода мешаванд. Аз рўи баъзе маълумотхои 
мавчудбуда аз се ду хиссаи савдои байналхалқи ичозатномахо (литсензия ба муомилоти 
дохиликорхонавї рост меоянд. Масалан, мувофиќи њисоботи Созмони Миллали Мутањид 
оид ба маблағгузорињои калон (соли 2005) 70№ муомилотњои ба њам наздик дар соњаи 
технология ба њисоббаробаркунињои байни ширкатњои асосї ва шўъбањои хариди онњо 
рост меояд. Ин муомилотњо дар ИМА ва Британияи Кабир то 80 фисад ва дар Олмон то 
90 фисад мерасанд. Мубодилаи фаъолонаи технология дар доираи ширкатњои дохилӣ ба 
чунин вазъият имконият муњайё мекунанд: 

- истифодаи васеи технологияњои нав бе тањдиди аз даст додани моликияти монополӣ 
ба дастовардњои илмї – техникї; 

- кам кардани њаљми харољотњо ба корњои илми тадќиќотї ва таљрибавї озмоишї; 

- афзондани даромадњои ширкатњои асосї, зеро ки дар бисёр давлатњо пардохтњо аз 
технологияњои нав ба даст овардашуда, аз андозгузорї озод карда мешавад. 

Ғайр аз ин, дар мавриди фурухтани технология ва ширкатњои миллї имкониятњои 
бартараф кардани мамонияти бозорї мањдуди дигар давлат муњаё мешаванд, зеро, ки баъд 
аз технология ба тарафи онро ќабулкунанда, молњо ва ё хизматњо дохил мешаванд. 

Байнифирмавї. Дар зери ин мафњум додани (трансфер) технология бо шартномањои 
иљозатї (лиќензия), кооператсионї, идоракуни ва ғайра бо фармањои хориљи фањмида 
мешавад. Њамчун мисоли њамкории кооператсионї дар соњаи муомилоти технологияњо 
муносибатњои њамкории умедворкунандаи байни ширкати америкоии «Оливетти»-ро 
овардан мумкин аст. Бо сабаби иттифоќ бастан бо ширкати «Ксерокс», «Оливетти» ба 
дастраскардани технологияњои раќами ва лазери америкои имконият пайдо мекунад, дар 
ивази он дар ширкати «Ксерокс» ихтироњои корхонаи худ «Лексикон»-ро дар соњаи 
таљњизоти идоравї пешнињод мекунад. Шакли асосии додани технология ин ширкатњои 
рухсати (литсензиони) мебошад. Сарчашмаи талаботӣ ба технология ба миён омада, 
тараќќиёти илмї – техникї мебошад. Бисёр давлатњо ба сифати истифодабарандагони 
асосии технология худро нишон медињанд. Дар ин радиф низ аз њама Япония ба чашм 
мерасад, ки њиссаи вай дар бобати ба бозори љањонї баровардани литсензияњо зиёда аз 16 
фисадро ташкил медињад. Бо маќсади баланд бардоштани имкониятњои иќтисодии худ 
Германия низ аз бозори байналхалќии технология фаъолона истифода кардааст. Сегменти 
инкишофёбандаи бозори байналхалќии технология давлатњои ру ба тараќќи нињода 
мебошанд. Дар навбати аввал ин давлатњои саноати нав. Аз як љињат, агар онњо њамчун 
истеъмолкунанда ва ба иљорагирандагони технологияи муосир баромад кунанд, аз дигар 
тараф, онњо чун истењсолкунандагон ва ба бозори байналхалќї ба муомилот 
баровардагони технологияи нав мебошанд. Ба ин ќатор давлатњои Кореяи Љануби, 
Сингапур, Гонконг (Сянган), Тайван ва ғайра дохил мешаванд. Бояд ќайд кард, ки ба 
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муомилоти байналхалќї баровардани технология аввалан дар Япония ва байдан дар як 
ќатор давлатњои Осиёи Љанубу Шарќї ба азнавсозї ва дигаргунсозии истењсолоти ин 
давлатњо ва минљумла сохти идоракунии истењсолот имконият ба вуљуд оварда, боиси 
ќонеъ гардондани талаботи молии дохили гардида, барои гузаштан ва аз худкунии бозори 
байналхалќї шароит муњаё кард. Шиддат ёфтани муборизаи раќобатнок дар бозори 
байналхалќї ба зарурати ба тарзї васеъ истифода бурдани навигарињои технологї дар 
истењсоли молњои илмро фарогиранда ва баландтехнологї оварда расонд. Аз ин љо 
фањмида мешавад, ки вазъияти пешсафии њар як давлатро дар ин соња аз њама бештар 
мавќеи бартари доштани вай дар хољагии љањонї, таъмин мекунад. 

Хусусияти муњимтарини бозори љањонии технология онро азонихуд кардани 
(монополизатсия) ширкатњои калонтарини байналхалќї мебошад. Фаќат иќтидори онњо 
ба иљро кардани корњои илмї тадќиќотии дарозмуддат ва арзиашон ќимат мерасад. 
Харољотњои иттињодияњои пешсафи байналхалќї барои бурдани корњои илми – тадќиќоти 
соњаи технология (НИОКР) дар бисёр мавридњо аз харољотњои якчанд давлатњои хурд 
барои корњои илмӣ – тадќиќотӣ зиёдтар аст. 
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МУБОДИЛАИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИ АМАЛИГАРДОНИИ ИЌТИДОРИ ИЛМЇ-
ТЕХНИКЇ 

Бо назардошти муњиммияти масъалаи мазкур аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон чорањои 
мушаххас андешида шуда, дар ин њошия ќонунњои соњавї ва барномањои дахлдори рушди соњаи мазкур ба 
тавсиб расида истодаанд. Зеро ки ташаккули иќтисодиёти миллии том ва бозори миллии воќеї бе ташкили 
шароити мусоиди њамкорї бо нињодњои илмї ва татбиќи дастовардњои ин нињодњо дар пешбурди соњањои 
иќтисоди миллї ногузир аст. Бояд таъкид кард, ки элементњои алоњидаи минтаќањои озоди инкишофи илмї-
техникї дар шароити пурпечутобу мносибатњо бизнес инкубаторњо, паркњои технологї, бизнеспаркњо ва 
техномолисњоро дохил мекунанд. Мањз њамин элементњо мариди тањќиќ ќарор дода мешаванд.  

Калидвожањо: иќтисодиёт, содирот, маблаѓгузорї, сармоя, рушд, раќобат, стратегия. 

 

ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБМЕНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Принимая во внимание важность этого вопроса, Правительство Республики Таджикистан принимает 

конкретные меры, и в этом контексте принимаются отраслевые законы и соответствуюғие программы по развитию 

данной отрасли. Потому что формирование полноценной национальной экономики и реального национального 

рынка неизбежно без создания благоприятных условий для сотрудничества с научными учреждениями и 

внедрения достижений этих институтов в развитие секторов национальной экономики. Следует отметить, что к 

определенным элементам свободных зон научно-технического развития в сложной среде относятся бизнес-

инкубаторы, технопарки, бизнес-парки и технологии. Именно эти элементы являются предметом исследования. 

Ключевые слова: экономика, экспорт, инвестиции, капитал, развитие, конкуренция, стратегия. 

 

BASIS FOR INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL EXCHANGE FOR THE REALIZATION OF SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL POTENTIAL 

Taking into account the importance of this issue, the Government of the Republic of Tajikistan is taking specific 

measures, and in this context, sectoral laws and relevant programs for the development of this sector are being adopted. 

Because the formation of a full national economy and a real national market is inevitable without the creation of favorable 

conditions for cooperation with scientific institutions and the implementation of their achievements in the development of 
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sectors of the national economy. It should be noted that certain elements of free zones of scientific and technical 

development in a complex environment include business incubators, technology parks, business parks and technology. It is 

these elements that are the subject of research. 

Keywords: economy, export, investment, capital, development, competition, strategy. 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ТАШКИЛИ НАЗОРАТИ АНДОЗ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР 
АМАЛИЯИ НАЗОРАТИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ќаюмов С. Ш. Умаров Р. Н.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Имpӯзњо дap њaмaи мaмлaкaтњoи xopиљї мacъaлaи нaзopaт aз бoлoи дуpуcтии 
пapдoxти aндoзњoро дacтгoњи мaxcуc – xизмaтњoи aндoз њaл мекунaд, ки aз pўи coxтopи 
тaшкилї вa мacъулияти мaъмуpиaш дap дaвлaтњoи aлoњидa aз якдигap мувoфиќи 

тapаќќиёти иќтиcoдии дaвлaт вa caмтњoи cиёcaти oн фapќ мекунaнд. Қaйд кapдaн лoзим 
acт, ки дap биcёpи мaмлaкaтњoи ҷaҳoн мaъмуpият ё нoзиpoти aндoз oдaтaн ќиcми 
тapкибии Вaзopaти мoлияи мaмлaкaт мебoшaд. Ҳoзиpин њoлaт имкoн медињaд, ки биcёp 
вaќт oнњo дap тapкиби вaзopaтњo низ oиди иљpoиши вaзифaњoи xуд муcтaќилияти ниcбї 
дoшта бошанд. Дap ИМA дacтгoњи нaзopaти aндoз – Xизмaти дapoмaдњoи дoxилї (XДД), 
дap Фapoнca – Идopaи acocии aндoз (ИAA), дap Швейтcapия – Мaъмуpияти федеpaлии 
aндoзњo (МФA) ба ҳисоб мераванд. Xизмaти дapoмaдњoи дoxилии (XДД) ИМA дacтгoњи 
мapкaзї, 7 дacтгoњњoи минтаќавї вa 58 идopaњoи мaњaллии aндoзpo дapбap мегиpaд. XДД 
нaзopaти capивaќтии пapдoxти aндoз, дуpуcтии тaњияи эълoмияњoи aндoз, cитoнидaни 
ќapздopии aндoз, бapгapдoнидaни мaблaѓњoи изoфaи aндoз бa aндoзcупopaндaгoн, 
нигoњдopии љapимaву дигap чopaњoи мaъмуpиpo бa ўњдa дopaнд. Дap штaтњo вa мaњaлњo, 
нaзopaти aндoз тибқи вaзифaњoи мaќoмoти мaњaллї cуpaт мегиpaд. Шaкл вa нaмуди 
нaзopaт aз бoлoи дуpуcт пapдoxт кapдaни aндoз aз кaтегopияи aндoзcупopaндa вoбacтaгї 
дopaд. Љapимaњo дap њoлaти дap мўњлaтaш нaпapдoxтaни 89%-и мaблaѓи муќappapшудaи 
aндoзњo aз тapaфи кopпopaтcияњo тaтбиќ мегapдaнд. Дapoз кapдaни мўњлaти тaњияи 
эълoмия мaънoи oнpo нaдopaд, ки мўњлaти пapдoxти aндoз низ дapoз кapдa шуд, бaлки 
мувoфиќи мaблaѓњoи дap мўњлaт пapдoxтaнaшудa фoизњo њиcoб кapдa мешaвaнд, ки бoиcи 
бa дacт oвapдaни мaблaғҳoи илoвaгӣ мегapдaд. 

Дap ИМA cиcтемaи aндoз вa нaзopaти aндoз мувoфиќи пpинcипи xудaндoзбaндї 
cуpaт мегиpaд. Кopпopaтcияњo мaблaѓи aндoзњopo муcтaќилoнa њиcoб мекунaнд. Бaъди 
тapњи мaблaѓњoи имтиёзoти иљoзaтдoдaшудa эълoмияpo тaњия менaмoянд. Oнњo 
ўњдaдopaнд, ки бa мaќoмoти мoлиявї нишoндињaндaњoи њиcoби пешaкии aндoзpo 
пешнињoд нaмoянд. Дap ИМA тaъќиби љинoятњoи aндoз дap нaтиљaи њaмa гунa кўшишњoи 
aндoзcупopaндaгoн oиди мoнеa шудaн ё душвop coxтaни cитoнидани aндoзњo aз тapaфи 
мaќoмoти дaxлдop cуpaт мегиpaд. Ќaйд кapдaн зapуp acт, ки тaйи 50 coли oxиp cудњoи 
aмpикoї кoнcепcияи «cўиќacди aндoзpo» кop кapдa бapoмaдa, oнpo мукaммaл coxтaнд. 
Кoнcепcияи мaзкуppo «cўиќacди Клaйн» њaм менoмaнд, ки oн бap aлaйњи ќoнуншикaнoни 
aндoз paвoнa гaштaacт. Мaзмуни acocии кoнcепcия дap oн acт, ки кaдoм coзишнoмaе, ки 
ин ё oн дapaљa бapoи њиcoб ё cитoнидaни aндoз мaмoниaт кунaд, њaмчун cўиќacди aндoз 
мaънидoд гaштa, мутoбиќи ќoнун бapoи тaшкилкунaндaгoнaш љaзo муќappap мегapдaд. 
Системаи фискалии Британия дар сар то сари Британия татбиқ мешавад - Англия, 
Шотландия (гарчанде як қатор фарқиятҳои мушаххас бо системаи ягонаи ҳуқуқии 
Шотландия мавҷуданд), Уэлс, Ирландияи Шимолӣ ва бисёре аз ҷазираҳои хурд дар 
соҳили Британия. Ғайр аз он, платформаҳои пармакунии нафтиро дар обҳои 
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территориявии Британияро дар бар мегирад, гарчанде, ки он махсусан ҷазираи Манро 
истисно мекунад. Яке аз ҷанбаи ҷолиби андози Британия аз он иборат аст, ки он ба зану 
шавҳар ҳам чун субъектҳои алоҳида муносибат мекунад ва ба онҳо ҳамчун шахсони воқеӣ, 

ба истиснои ҳадди аққали маблағи андоз аз даромад, андозбандӣ карда мешаванд. Пеш аз 
он ки онҳо андозҳоро дар Британия пардохт кунанд, ба онҳо лозим аст, ки рақами 
суғуртаи миллиро дошта бошанд. Ғайр аз ин, ба онҳо лозим меояд, ки барои раводид 
зинаи 2-юмро дархост кунанд. 

То охири соли 2020, Британия ҳамчун як қисми кво (статус-кво) ҳамчун узви 
Иттиҳоди Аврупо боқӣ мемонад, аз ин рӯ шаҳрвандони минтақаи иқтисодии Аврупо дар 
ҳоли ҳозир ба ҳардуи ин ҳуҷҷат ниёз надоранд. Ҳарчанд Британияи Кабир расман 31 
январи соли 2020 Иттиҳоди Аврупоро тарк кардааст, аз эҳтимол дур нест, ки қоидаҳо дар 
соли молиявии 2020-21 тағйир дода шаванд. Низоми андози Британия дузинагӣ буда, дар 
зинаи якум андозҳои федералӣ ва дар зинаи дуюм андозҳои маҳаллӣ амалӣ карда 
мешаванд. Тaъpиxи тaшaккули нaзopaти aндoз дap Фapoнca бa oн oвapдa pacoнидaacт, ки 
дap ин мaмлaкaт меxaнизми мушaxxacи нaзopaт вa cитoнидaни aндoзњo кop кapдa 
бapoмaдa шудaacт. Coxтopи xизмaтњoе, ки дap paвaнди љaмъoвapї вa нaзopaти aндoз 
шиpкaт мевapзaнд, мутлaќaн мapкaзoнидa шудaacт, зеpo ин xизмaтњo coxтopњoи тapкибии 
Вaзopaти иќтиcoдиёт вa мoлиёти Фapoнca (ВИМ) мебoшaнд. Cиcтемaи иљpoиши ќoнунњoи 
aндoз дap ифшo кapдaни эълoмияњoи бapдуpўѓ ё нoпуppa acoc меёбaд. Бa нaзapи мo, ин 
cиcтемa дap шapoити Тoљикиcтoн aз фoидa хoлиcт, зеpo дap aмaл њaмaи aндoзњoи acocї 
дap зинaи фуpўш њиcoб вa cитoнидa мешaвaнд (AAИ, aндoз aз фуpўши чaкaнa вa ѓ.) вa 
ўњдaдopии тaњияи эълoмияњoи coлoнaи шaxcoни вoќеї дap Кoдекcи aндoз тaњия шудa 
бoшaд њaм, дap aмaл иљpo нaшудa иcтoдaacт. Мacaлaн, 1-уми aпpели coли 2012 тибќи 
мoддaи 173-и Кодекси андози Љумҳурии Тоҷикистон њaмaи aндoзcупopaндaгoн-шaxcoни 
вoќеї мебoиcт, ки эълoмияи aндoзpo дoиp бa њaмaи дapoмaдњoи aз тaмoми capчaшмaњo 
дap coли 2011 гиpифтaaшoн тaњия мекарданд. Aммo чунoне, ки дap Кoллегияи Кумитaи 
aндoз aз 6-уми июни 2017 ќaйд гapдид, дap шaњpи Душaнбе эълoмияњoи мaзкуppo њaмaгї 
198 coњибкop, дap вилoяти Cуѓд 83 нaфap пешнињoд кapдaaнд, дap вилoяти Xaтлoн бoшaд, 
31 нaфap пешнињoд нaкapдaacт. Бoяд ќaйд кapд, ки cиcтемaи нaзopaти aндoз дap Фapoнca 

aз њуќуќи тиљopaтї вa мoлиявї вoбacтaгї нaдopaд. Ќoнунгузopии aндoз бa мaќoмoтҳoе, ки 
қудpaти тaфтишкуниpo дopaнд, њуќуќ медињaд, ки coxтopњoи гунoгуни њуќўќиpo тaњтишу 
барќapop кардаa, ќapopњoи oнњopo capфи нaзap кунaд. Ин як aмaлиёти бo нoм «Тaъќиби 
cўииcтеъмoли њуќуќњoи шaњpвaндї» бaњиcoб меpaвaд. Бapoи aндoзcупopaндaгoне, ки 
бapќacдoнa aз cитoнидaни aндoз capкaшӣ мекунaнд, ќoнунгузopии Фapoнca љaзopo дap 
нaмуди aз oзoдї мaњpум нaмудaн бa муњлaти тo 5 coл вa љapимa бa мaблaѓи тo 500 000 
фpaнк муќappap кapдaacт. Дap тapкиби Идopaњoи acocии нoмбуpдa шўъбaњoи нaзopaтї 
фaъoлият мекунaнд, ки вoбacтa aз дapxocти мaќoмoтњoи назоратї мaшвapaтњoи дaxлдop 
мегузapoнaнд, pўйдoдњoи ниcбaтaн муpaккaби љинoятњoи aндoзpo дидa мебapoянд, 
уcулњoи мaxcуcpo бapoи ифшoи љинoятњoи aндoзии кaлoнњaљм иcтифoдa мебapaнд.  

Шўъбaњoи нaзopaтии Идopaњoи acocии МФA њaнгoми љaмъoвapии axбop ниcбaти 
aшxocи дap љинoяти aндoз гумoнбap чopaњoи мaъмуpї ё пoлиcиpo тaтбиќ кapдaн 
aметaвoнaнд, зеpo бa oнњo вaкoлaти дaxлдop дoдa нaшудaacт. Aммo њaнгoми capкaшӣ 
кapдaни aндoзcупopaндa aз пешнињoди њуљљaтњoи зapуpї вa гумoнбapшудaни ў дap 
пинњoн кapдaни мaнбaи aндoз ё гумoнбap шaвaд, ки мaблaѓњoи тaфтишшaвaндapo бa 
xopиљи Швейтcapия интиќoл нaмудa, мapзи мaмлaкaтpo тapк кapдaниcт, МФA вaзифaдop 
acт, ки чopaњoи зapуpиpo иcтифoдa бapaд, яъне aз ќaбили ѓacби њуљљaтњoи зapуpї, ѓaсби 
cуpaтњиcoбњoи бoнкї, кoфтукoв вa тaъќибу дacтгиp кapдaни шaxcи гумoнбap. 
Истифодабарии таљрибаи назорати андози давлатњои хориљї да Љумњурии Тољикистон 
дар шароити муосир ногузир ва муњим мебошад. Зеро ин давлатњо дар самти назорати 
андоз таљрибаи кофї дошта, он ба манфиати ин давлатњо мебошад. Чи хеле аз таљрибаи 
давлатњои Амрико ва Фаронса муайян мегардад дар ин давлатњо назорати супоридани 
андозњо пеш аз њама ба худи корпоратсияњо вогузошта шудааст. Онњо пешаки эъломияњои 
андозро ба маќомотњои дахлдор сариваќт ва пурра пешнињод менамоянд, ки он ба кори 
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маќомотњои назортї мусоидат мекунад. Аз тарафи дигар гузаронидани назорати андоз 
дар давлатњои иќтисодиёташон пурзўр шафофият љой дорад. 

Барои рушд ёфтани тамоми назоратњои молиявї дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон моро зарур аст, ки мутахасисони варзидаамонро барои омўзиши 
њуљљатгузорї, гузаронидани тафтишњои молиявї ва натиљагирии самараи он ба хориља 
фиристонем то таљрибањои пешќадами бурдани назоратро дар ин давлатњо омўзанд. 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ТАШКИЛИ НАЗОРАТИ АНДОЗ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР АМАЛИЯИ 
НАЗОРАТИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Имpӯзњо дap њaмaи мaмлaкaтњoи xopиљї мacъaлaи нaзopaт aз бoлoи дуpуcтии пapдoxти aндoзњoро 
дacтгoњи мaxcуc – xизмaтњoи aндoз њaл мекунaд, ки aз pўи coxтopи тaшкилї вa мacъулияти мaъмуpиaш дap 
дaвлaтњoи aлoњидa aз якдигap мувoфиќи тapаќќиёти иќтиcoдии дaвлaт вa caмтњoи cиёcaти oн фapќ 

мекунaнд. Қaйд кapдaн лoзим acт, ки дap биcёpии мaмлaкaтњoи ҷaҳoн мaъмуpият ё нoзиpoти aндoз oдaтaн 
ќиcми тapкибии Вaзopaтњoи мoлияи мaмлaкaт мебoшaд. Ҳoзиp ин њoлaт имкoн медињaд, ки биcёp вaќт oнњo 
дap тapкиби вaзopaтњo низ oиди иљpoиши вaзифaњoи xуд муcтaќилияти ниcбї дopaнд.  

Калидвожаҳо: назорати андоз, маъмурикунони, системаи андоз, сиёсати андоз. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ПРАКТИКЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Сегодня во всех зарубежных странах вопрос контроля за правильностью уплаты налогов решает 

специальный аппарат - налоговая служба, которая отличается друг от друга организационной структурой и 

административной ответственностью в соответствии с экономическим развитием государства и его политикой. 

Следует отметить, что в большинстве стран мира широкая общественность или налоговая инспекция обычно 

являются неотъемлемой частью финансовых обязательств страны. В настоящее время такая ситуация позволяет им 

быть относительно независимыми при выполнении своих обязанностей. 

Ключевые слова: налоговый контроль, администрирование, налоговая система, налоговая политика. 

 

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZATION OF TAX CONTROL AND ITS USE IN THE PRACTICE OF 

TAX CONTROL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Today, in all foreign countries, the issue of control over the correctness of tax payment is decided by a special 

apparatus - the tax service, which differs from each other in organizational structure and administrative responsibility in 

accordance with the economic development of the state and its policy. It should be noted that in most countries of the 

world, the general public or the tax office is usually an integral part of a country's financial obligations. Currently, this 

situation allows them to be relatively independent in the performance of their duties. 

Keywords: tax control, administration, tax system, tax policy. 
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СИЁСАТИ ГУМРУКЇ ЊАМЧУН ЌИСМАТИ ТАРКИБИИ СОХТОРИ КОРИ 
ГУМРУКЇ 

 
Файзуллоев У. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Сиёсати гумрукї ин фаъолияти маќсадноки давлат дар самти танзими мубодилаи 
берунииќтисодї (њаљм, сохтор ва шартњои содирот ва воридот) ба воситаи муќаррар 
намудани режими гумрукии мувофиќи интиќоли молу воситањои наќлиёт аз сарњади 
гумрукї мебошад. Амалӣ намудани ин чорабинињои стратегї њамеша бо сиёсати гумрукии 
дар мамлакат амалишаванда, ки он дар навбаи худ ќисмати таркибии сиёсати дохили ва 
хориљии давлат мебошад алоќамандии зич дорад. Гарчанде ки кодекси гумрукии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ба таври даќиќ моњияти сиёсати гумрукиро муайян 
намекунад ба таври умумї онро њамчун низоми чорањои давлатии иќтисодї ва гумрукию-
њуќуќии танзими тиљорати беруна, њимояи иќтисодиёти миллї ва њалли вазифањои 
фискалї пешнињод намудан мумкин аст.  

Маљмуи институтњое, ки дар ташаккулёбї ва амалисозии сиёсати гумрукї иштирок 
мекунанд, инчунин шаклњо ва усулњои амалисозии он, тартиби аз тарафи маќомоти 
ваколатдор истифода намудани воситањои танзимкунии гумрукї моњияти механизми 
сиёсати гумрукиро муайян мекунанд. Сиёсати гумрукї бояд ба таъмин намудани 
бехатарии иќтисодї мусоидат намояд, ки дар зери он њолати иќтисодие фањмида мешавад, 
ки сатњи кифояи њастии иљтимої, сиёсї ва мудофиавї ва тараќќиёти прогрессивии 
Љумњурии Тољикистон, дахолатнопазирї ва мустаќилияти манфитњои он нисбати 
хатарњои имконпазири дохилї ва берунї ва таъсирњо кафолат медињад. Сиёсати гумрукї 
ба фаъолияти хадамоти гумрукї такя мекунад, ки он заминаи институтсионалии 
амалисозии он мебошад. Дар баробари ин танзими гумрукиро танњо ба фаъолияти 
маќомотњои гумрукї шабоњат додан нодуруст мебошад. Ташаккулёбї ва амалисозии 
сиёсати гумрукї раванди мураккаб мебошад, ки дар дохили механизми идоракунии 
давлатї бо иштироки њамаи шохањои њокимият ќонунгузорї, иљроия ва судї, инчунин 
доирањои соњибкории њавасманд равнаќ мегирад. Сиёсати гумрукї ин ќисмати фаъолияти 
берунииќтисодии давлат ба шумор меравад. Таърихан онро ба сифати шакли аввали 
танзими давлатии тиљорати беруна пазируфтан мумкин мебошад. Моњияти сиёсати 
гумрукї дар ќонунгузории гумрукию-тарифї, ташкил намудани иттињодњои гумрукї, ба 
имзо расонидани конвенсияњои гумрукї, ташкил намудани минтаќањои озоди гумрукї ва 
ѓайрањо дидан ифода мегардад. Сиёсати гумрукї ин ќисмати људонашавандаи сиёсати 
иќтисодї ва берунитиљоратии давлат мебошд ва барои он аз маќсадњо ва вазифањои 
умумии стратегияи иќтисодии њукумат вобастагї дорад. Ташаккулёбии сиёсати гумрукии 
њамагуна мамлакат ду роњи муњим њангоми муайян намудани самтњои он протексионизм 
ва фритредериро пешбинї мекунад. Протексионизм ин сиёсате мебошад, ки њимояи 
саноати худї, хољагии ќишлоќ аз раќобати хориљї дар бозори дохилї мебошад. Сиёсати 
гумрукии протексионистї ба ташкил намудани шароитњои мусоид барои тараќќиёти 
истењсолоти ватанї ва бозори дохилї равона карда мешавад. Маќсадњои асосии он бо 
роњи муќаррар намудани бољбандии нисбатан баланди гумрукї барои молњои воридотї 
ва мањдудсозии воридот амалї карда мешаванд. Фритредирї ин сиёсати савдои озод 
мебошад. Он њамагуна монеъањоро дар муносибатњои берунитиљоратї бартараф намуда 
бо роњи минимизатсияи њамагуна мањдудиятњо барои гардиши тиљоратї таъмин карда 
мешавад. Ин бошад дар навбати худ ба рушди тиљорат, мусоидат намудан ба таќсимоти 
байналхалќии мењнати нисбатан фоиданок ва таъмин намудани талаботњои бозор 
меоварад. Дар фарќият аз протексионизм сиёсати савдои озод дараљаи минималии бољњои 
гумрукиро пешбинї намуда воридоти молњои хориљиро ба бозори дохилии мамлакат 
дастгирї мекунад. Воситањои асосии амалисозии сиёсати гумрукї бољњои гумрукї, 
хирољњо (танзимкунии тарифї ё иќтисодї), расмиёти барасмиятдарории гумрукї ва 
назорати гумрукї, мањдудиятњдои гуногуни гумрукї ва расмиётњое, ки таљрибаи 
литсензиякунонии тиљорати беруна ва квотакунонї (танзимкунии ѓайритарифї ё 
маъмурї) алоќаманд мебошанд.  
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Дар зери сиёсати гумрукии Љумњури Тољикистон бояд низоми чорабинињои васеъи 
сиёсию-њуќуќї, иќтисодї, ташкили ва дигарњо фањмида мешавад, ки ба њимояи 
манфиатњои иќтисодии дохилї ва берунии мамлакат, корхонањо, ташкилотњо ва 
шањрвандон фањмида мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон сиёсати ягонаи гумрукї 
гузаронида мешавад, ки ќисми таркибии сиёсати дохилї ва берунии мамлакат мебошад. 
Дар бештари мавридњо он њамчун пуркунандаи сиёсати дохилии мамлакат ба њисоб рафта 
барои њалли бисёр проблемањои дохилииќтисодї дар соњаи ташаккулёбї ва амаликунии 
муносибатњои бозорї мусодат мекунад. Идораи умумии кори гумрукї дар Љумњурии 
Тољикистон аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда мешавад. Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
ин самт сиёсати гумрукиро пеш мебарад ва маќомотњои асосии давлатиро дар ин самт 
ташкил менамоянд. Маќоми ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї бо 
маќсадњои гумрукї татбиќи мустаќими вазифањоро дар соњаи фаъолияти гумрукї ва 
истифодаи якранги ќонунгузории гумруки Љумњурии Тољикистон аз љониби њамаи 
маќомоти гумрук дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон таъмин менамояд. Тањияи сиёсати 
гумрукии Љумњурии Тољикистон ба зимаи Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон вогузор карда шуда, режимњо ва расмиёти гумрукї бо кодекси гумуркии 
Љумњурии Тољикситон ва дигар санадњои меъёрии аз тарафи њукумати мамлакат 
ќабулшуда муайян карда мешаванд. Бо назардошти зарурияти васеънамоии равандњои 
интегратсионї дар тайи чанд соли охир Тољикистон нишондињандањои худро нисбати 
чорањои бо созишномањои институтсионалї вобаста буда, аз љумла ташкил намудани 
кумитаи миллї оиди соддагардонии расмиётњои тиљорат дар соли 2016 Тољикистон 
сохтори тарифии худро содда намуда ду роњи тарифиро нигоњ дошт: аз 5 то 15% ва андоз 
аз арзиши иловашудаи 18% барои њамаи молњои воридотї. Соли 2012 Љумњурии 
Тољикистон ба таври расмї ба СУС ќабул шуда, аъзои 159-уми комилњуќуќї гардид. Дар 
робита бо ин дар мамлакат њамоњагсозии номеклатураи гумрукї гузаронида шуд. 
Маќсади асосии сиёсати гумрукии дилхоњ давлат таъмини манифиатњои иќтисодии он 
мебошад. Љумњурии Тољикистон дар ин маврид истисно намебошад ва ба сифати 
маќсадњои он људо намудан мумкин мебошад. 

- таъмини истифодабарии нисбатан самараноки воситањои назорати гумрукї ва 
танзими мубодилаи молњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон; 

- иштирок дар амалисозии вазифањои тиљоратию-сиёсї оиди њимояи бозори дохилї; 
- њавасмандсозии тараќќиёти иќтисодиёти миллї; 
- мусоидат намудан ба азнавсозии сохторї ва дигар вазифањои сиёсати иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон. 
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СИЁСАТИ ГУМРУКЇ ЊАМЧУН ЌИСМАТИ ТАРКИБИИ СОХТОРИ КОРИ ГУМРУКЇ 

Ин мақола сиёсати гумрукиро ҳамчун ҷузъи таркибии сиёсати давлатӣ дар соҳаи фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ баррасӣ мекунад. Сиёсати гумрукӣ қисми муҳими сохтори тиҷорати гумрукӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ҳамчун фаъолияти мақсадноки мақомоти гумрук дар танзими мубодилаи 
савдои хориҷӣ дарк карда мешавад. Доштани доираи васеи асбобҳо дар ихтиёри худ, мақомоти ваколатдор 

дар соҳаи гумрук метавонад ҳам ҳаҷм ва ҳам сохтори савдои хориҷиро ба танзим дарорад ва ба ин васила ба 
шароити савдо таъсир расонад. Бояд қайд кард, ки сиёсати гумрукӣ ҷузъи таркибии сиёсати иқтисодии 
дохилӣ ва хориҷии кишвар мебошад, ки ба ҳимояи манфиатҳои иқтисодии кишвар ва таъмини амнияти 

иқтисодӣ нигаронида шудааст. Дар робита ба ҳамгироии фаъоли кишвар ба равандҳои иқтисодии ҷаҳонӣ, 
ки дар иштироки кишвар дар блокҳои гуногуни минтақавии иқтисодӣ ва ташкилотҳои байналмилалии 
иқтисодӣ, аз ҷумла Созмони Умумиҷаҳонии Савдо зоҳир мешавад, аҳамияти сиёсати гумрукӣ меафзояд. 

Инчунин, дар ташаккули сиёсати гумрукӣ ба проблемаи тавозуни манфиатҳо ва афзалият ба сиёсати 
протексионизм ё тиҷорати озод дар барқарор кардани муносибатҳо бо ҷаҳони беруна аҳамияти калон дода 
мешавад. 
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Калидвожањо: сиёсати гумрукӣ, протексионизм, савдои озод, боҷи гумрукӣ, расмиёти гумрукӣ, 

танзими тарифҳо. 
 

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В данной статье рассматривается таможенная политика как составная часть государственной политики в 

сфере внешнеэкономической деятельности. Таможенная политика является наиболее значимой частью структуры 

таможенного дела в Республики Таджикистан, под которой понимаются целенаправленная деятельность 

таможенных органов в деле регулирования внешнеторгового обмена. Имея широкий круг инструментария в своем 

распоряжении, уполномоченный орган в области таможенного дела может регулировать как объем, так и 

структуру внешней торговли тем самим влияем на условия торговли. Необходимо отметить, что, таможенная 

политика является неотъемлемой частью внутренней и внешней экономической политики страны, которая 

направлена на защиту экономических интересов страны и обеспечение экономической безопасности. В связи с 

активной интеграции страны, в мирохозяйственные процессы проявляющиеся в участии страны в различных 

региональных экономических блоков и международных экономических организации, в частности Всемирной 

торговой организации, возрастает значимость таможенной политики. Также огромное значение при формировании 

таможенной политики отводится проблеме баланса интересов и предпочтения политики протекционизма или 

свободной торговли при построении взаимоотношения с внешним миром.  

Ключевые слова: таможенная политика, протекционизм, свободная торговля, таможенные пошлины, 

таможенные процедуры, тарифное регулирование. 

 

CUSTOMS POLICY AS AN INTEGRAL PART OF THE STRUCTURE OF THE CUSTOMS BUSINESS 

This article examines customs policy as an integral part of state policy in the field of foreign economic activity. 

Customs policy is the most significant part of the structure of the customs business in the Republic of Tajikistan, which is 

understood as the purposeful activity of customs authorities in the regulation of foreign trade exchange. Having a wide 

range of tools at its disposal, the authorized body in the field of customs can regulate both the volume and structure of 

foreign trade, thereby influencing the terms of trade. It should be noted that customs policy is an integral part of the 

country's domestic and foreign economic policy, which is aimed at protecting the country's economic interests and ensuring 

economic security. In connection with the active integration of the country into the world economic processes manifested in 

the country's participation in various regional economic blocs and international economic organizations, in particular the 

World Trade Organization, the importance of customs policy is increasing. Also, great importance in the formation of 

customs policy is given to the problem of the balance of interests and preference for the policy of protectionism or free 

trade in building relationships with the outside world. 

Keywords: customs policy, protectionism, free trade, customs duties, customs procedures, tariff regulation. 
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БОНКДОРИИ МОБИЛӢ ВА РУШДИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ҳамидов Э. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Мафҳумҳои “иқтисодиёти электронӣ” ва “ҳисоббаробаркуниҳои электронӣ” ҳарчанд 
муосиру навгонӣ ба ҳисоб раванд ҳам, дар иқтисодиёти ҷаҳон, хоса кишварҳои рушдкарда 
чандон чизи муқаррарӣ нест. Аз интишору ҷорӣ кардани аввалин корти бонкӣ дар 
иқтисодиёти ҷаҳон имрӯз беш аз 100 сол пушти сар гашта, интернет-банкингу дигар 
ҳисоббаробаркуниҳои электрониро башарият анқариб ним аср боз истифода мекунанд. 
Таърихи муомилаҳои пулии аз мӯҳраҳои шишагию тангаҳои тилло оғоз шуда, бо ворид 
шудани интернет ва технологияҳои электронӣ ба зиндагии рӯзмарра, имрӯз саҳафоти наву 
ҷолиберо мекушоянд. Башарият дар ҷаҳони муосир дар зинаи нави тараққиёт, яъне даст 
кашидан аз истифодаи пул дар шакли тиллову дигар металҳои қиматбаҳо ва ҳатто пулҳои 
қоғазӣ қарор дошта, ба ҷойи онҳо муомилотро бо “пулҳои электронӣ” авлотар 
мешуморанд. 

Бонкдории мобилӣ ин истифодаи хидматрасониҳои бонкӣ ба воситаи Интернет ва 
телефон мебошад. Ин намуди бонкӣ охири солҳои 90-уми асри 19 дар ИМА пайдо шуда 
буд. Минбаъд дар аксари бонкҳои дунёи мутамаддин хидматрасонии Бонки мобилӣ иҷро 
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шудани амалҳои зеринро осон мегардонад: дидани тавозун ва бақияи маблағ дар 
суратҳисоб, фаъол намудан, ё қатъ намудани кортҳои бонкӣ ва ё суратҳисоби бонкӣ, 
интиқоли маблағ байни суратҳисоби картагӣ ва суратҳисоби амонатӣ, интиқоли маблағ аз 

суратҳисоби кортӣ ба суратҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар бонки дилхоҳ, интиқоли 
маблағ ба кортҳои пардохтии VISA ва кортҳои пардохти миллӣ (барои иҷрои кор танҳо 
шумораи корти пардохтии пулгирандаро донистан кифоя аст), ташкил намудани 
фармоиши пардохтӣ аз рӯи мушаххасоти бонкии муштарӣ. Афзалияти хидматрасонии 
Бонкдории мобилӣ аз хидматрасониҳои анъанавии бонкӣ (барои осон анҷом додани 
амалиёти бонкӣ) чунин аст: идора намудани суратҳисоб аз роҳи дур дар вақти дилхоҳ, 
сарфаи вақти омадурафт ба бонк, набудани маблағи иловагӣ (ҳаққи кор) ҳангоми 
пардохти хидматрасониҳои коммуналӣ, ширкатҳои телефонӣ ва таъминкунандагони 
интернет; фавран ба низоми бонкӣ пайваст шудан; бехатарии идоракунии суратҳисоб. 
Тарзи пайвастшавӣ ба Бонкдории мобилӣ чунин сурат мегирад: муштарии бонк барои 
пайвастан ба хидматрасонии Бонкдории мобилӣ ба шуъбаи бонке, ки дар онҷо барояш 
хидмат мерасонанд, бо ариза муроҷиат мекунад. Баъзе бонкҳо барои пайвастани 
муштариён ба ин намуди хидматрасонӣ аз сомонаи худ истифода мебаранд [1,с.10]. Қариб 

ҳамаи ташкилотҳои қарзии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятдошта дорои ҳамёнҳои 
электронии худ буда, тавассути он навъҳои муайяни хизматрасониҳои фосилавӣ аз ба 
монанди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, пардохти маблағ, идора ва назорати 
мунтазами суратҳисоби бонкӣ ва дигар хизматрасонҳои электрониро пешниҳод менамояд. 
Бонкдории мобилӣ натанҳо барои хизматрасониҳои бонкии зикргардида, балки барои 
хуриду фурӯши молу маҳсулотҳо низ муфид мебошанд. Бояд гуфт, ки дар чунин маврид 
барои анҷом додани амалиётҳои бонкӣ ва ҳисоббаробаркуниҳо тавассути ҳамёнҳои 
электронӣ нақши интернет аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Зеро дар сурати пайваст 
набадуни смартфон (смартфоне, ки дар он ҳамёни электронӣ фаъол аст) ба интернет 
ягонхел амалиёти бонкӣ ва ҳисоббаробаркунӣҳо тавассути ҳамёни электронӣ имкон 
надорад. Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ, рушди босуръати низоми бонкӣ ва авҷ 
гирифтани рақобатҳо миёни субъектони бозор, хусусан миёни ташкилотҳои қарзӣ, ҳамаи 
ташкилотҳои қарзӣ кушиш карда истодаанд, ки хизматрасониҳои худро дар шаклҳои оддӣ 

ва соддатарини ба ҳамаи мизоҷон мувофиқу дастрас ба роҳ монанд. Барои ин 
ташкилотҳои қарзӣ ба ғайр аз хизматрасонии ҳамёни электронӣ SMS –банкингро низ ба 
мизоҷони худ пешниҳод карда истодаад. Хизматрасониҳои мазкур ба ҳамаи мизоҷон 
метавонанд дастрас ва мувофиқ бошанд. Зеро ин навъи хизматроасонии бонкӣ метавонад 
тавассути оддитарин телефони мобилӣ сурат гирад. Хизматрасонии SMS – банкинг ба 
хизматрасониҳои ҳамёни электронӣ монанд буда, дар он ҳамаи амалиётҳо тавассути SMS 
–хабарҳо сурат мегирад. Дар ин маврид мавҷудияти интернет зарур набуда, танҳо 
истифодаи дурусти хизматрасониро тақозо менамояд. Амалиётҳои бонкӣ тавассути 
хизматрасонии бонкӣ танҳо бо рақаме анҷом дода мешавад, ки он дар ташкилоти қарзӣ ба 
қайд гирифта шуда бошад. Бо рақаме, ки дар бонк барои иҷрои амалиётҳои SMS – 
банкинг ба қайд гирифта нашудааст, ягонхел амалиёти бонкию пардохти анҷом дода 
намешавад [2. санаи муроҷиат 26.09.2020]. Иҷрои амалиётҳои фосилавии бонкӣ аз назари 
қонунгузорӣ дур набуда, дар банди 18-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ (Бо қонуни ҶТ аз 07.08.2020 № 1723) чунин 
оварда шудааст: “- нисбат ба амалиётҳое, ки ба воситаи кортҳои кредитӣ, дебетӣ, 
пешпардохт, инчунин ҳамёнҳои электронӣ амалӣ мегарданд, агар дар ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки 
барои анҷом додан ва ба расмият даровардани (ба ҳисоб гирифтани) амалиёт асос 
мебошанд, оид ба рақами воситаҳои пардохт иттилоъ дарҷ шуда бошад. Истиснои 
муқаррарнамудаи банди мазкур ба амалиётҳои нақдгардонии маблағ, пардохта мол ва 
хизматрасониҳо, инчунин дигар пардохтҳо, ки тавассути терминалҳо, банкоматҳо ва 
таҷҳизоти дигари электронии пардохтӣ андом дода мешаванд, дахл дошта, ба ҳолатҳое, ки 
воситаҳои электронии пардохтӣ барои амалӣ намудани интиқоли маблағ тавассути 
низомҳои пардохтӣ истифода мешаванд, татбиқ намегардад.” 
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Дар ин радиф ташкилотҳои қарзиро зарур меояд, ки хизматрасониҳои электронии 
худро дар шакли оддӣ ва мувофиқ ба талаботи мизоҷон ба роҳ монанд. зеро асосӣ 
фаъолияти ҳамаи ташкилотҳои қарзиро мизоҷони онҳо ташкил дода, даромад ва фоида 

низ аз мизоҷон вобастагӣ дорад [3,с.8]. 
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БОНКДОРИИ МОБИЛӢ ВА РУШДИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақола масъалаи асосии ин хизматрасонҳои муосири ташкилотҳои қарзӣ буда, аҳамияти 
аввалиндараҷа ба пешниҳоди хизматрасониҳои электронии ба мизоҷон мувофиқ дода шудааст. Инчунин 

хизматрасониҳои мобилии бонкӣ таҳлил гардида, ташкил ва пешниҳоди ҳамёнҳои электронӣ ба мизоҷон аз 
ҷониби ташкилотҳои қарзӣ барои беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои бонкӣ афзалият дода 
шудааст. 

Калидвожаҳо: хизматрасониҳои фосилавии бонкӣ, интернетбанкинг, бонкдории мобилӣ, иқтисодиёти 

рақамӣ. 
 

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Данная статья посвящена вопросам дистанционного банковского обслуживания клиентов, ее тенденции и 

динамика. Рассмотрены возможности использования, положительные и отрицательные стороны сервисов 

интернет-банкинга и мобильного-банкинга для банка и для клиента.  

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, нтернетбанкинг, мобильный-банкинг, 

цифровая экономика. 

 

MOBILE BANKING AND ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the issues of remote banking customer service, its trends and dynamics. The possibilities of 

using the positive and negative aspects of Internet banking and mobile banking services for the bank and for the client are 

considered. 

Keywords: remote banking, internet banking, mobile banking, digital economy. 
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РУШДИ БОЗОРИ СУЃУРТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Њусайнов М.Н., Шамсуллоев Ш.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мавриди зикр аст, ки суѓурта њамчун низоми њимоя ва дастгирии манфиатњои 

шахсони воќеъї ва њуќуќї дар самти таъмини бехатарии њаёт, саломатї ва молу мулк 
унсури асосии иљтимоию иќтисодии љомеъа ба њисоб рафта, барои пешрафти соњањои 
иќтисодиёт ва хољагии халќ муњим арзёбї мегардад. 

Суѓурта ба амалишавии принсипи таќсимоти зарарњои тарафайн байни 
суѓурташаванда ва суѓуртакунанда равона карда шуда, њамзамон дар шароити иќтисоди 
бозорї њамчун яке аз намудњои фаъолияти соњибкорї ва гирифтани фоида бањисоб 
меравад. Дар ин замина дар ќатори соњањои дигари иќтисодиёт яке аз самтњои 
афзалиятноки ислоњот дар мамлакат рушди бахши суѓурта мањсуб меёбад. Зеро муњити 
имрўзае, ки мо дар он њаёт ва фаъолият менамоем, пур аз њодисањои ѓайричашмдошт аз 
ќабили обхезї, сухтор, заминларза, садамањо, муфлисшвї ва дигар њолатњо мебошад ва ба 
вуќўъ омадани онњо боиси расидани зарари зиёди моддї ба шахсони њуќуќї ва воќеъї 
мегардад. Аз ин лиҳоз, бо маќсади муайян намудани тамоюли рушди бозори 

http://nbt.tj/tj/payment_system/overview.php
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хизматрасонињои суѓуртавии Љумҳурии Тољикистон маълумот оид ба нишондињандањои 
асосии рушди соња, аз љумла: сатњи афзоиши шумораи ташкилотњои суѓурта, њаќќи 
суѓуртавии воридгардида, пардохти ҷуброни суѓуртавї, миќдори шартномањои ба тасвиб 

расонидашуда, сармояи ташкилотҳои суғуртакунанда, фонди оинномавии онҳо дар 
давоми нуздаҳ соли охир (2001-2019) мавриди тањлили муфассал ќарор дода шуд. Чуноне 
ки қайд намудем, ташаккули бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон бо 
таъсиси аввалин ташкилоти суғуртакунандаи ғайридавлатии “Муин” соли 1992 рост меояд 
ва баъдан дар соли 1995 ташкилоти давлатии “Тоҷиксармоягузор” ташкил карда шуд. 
Ҳамин тавр, то соли 2003 дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 4 ташкилоти суғуртавӣ фаъолият намуда, 
ҳаҷми умумии ҳаққи суғуртавӣ 4,6 млн. сомониро ташкил намуд, ки аз ин 1,4 млн. сомонӣ 
барои пардохтҳои ҷуброни суғуртавӣ масраф шуда, ҳаќќи суѓуртавї ба њар сари ањолї ба 
0,76 сомонӣ баробар гардида буд. Баъд аз соли 2003 нишондиҳандаҳои бозори 
хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон тамоюли афзоиш дошта, дар ин сол ҳаҷми 
умумии ҳаққи суғуртавии ҷамъгардида якбора 8,6 млн. сомонӣ зиёд гардидааст, ки 
тамоюли афзоиш 2,9 маротибаро ташкил медиҳад. Соли 2004 аз нигоҳи мо оғози марҳилаи 
рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон дониста мешавад. Дар соли 

2004-ум шумораи ташкилотҳои суғуртавӣ якбора бо маротиб зиёд гардида, ба 10 адад 
баробар шуд ва дар солҳои минбаъда низ тамоюли афзоиш дошт. Дар якуми январи соли 
2019 шумораи ташкилотҳои суғуртавӣ ба 19 адад баробар гардид, ки аз ин 2 ташкилот 
давлатӣ ва 17 ташкилоти ғайридавлатӣ фаъолият дошта, дар ин давраи таҳқиқшаванда 
субъектҳои бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон 15 адад ва ё 4,75 маротиба 
нисбат ба соли 2001 зиёд шудаанд (ҷадвали 1). 

 
Љадвали 1. Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии бозори хизматрасониҳои суғуртавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2001-2019 
Солҳо Шумораи 

ташкилотҳои 
суғуртавӣ 

Ҳаҷми умумии 
ҳаққи суғуртавӣ, 

ҳазор сомонӣ 

Пардохтҳои ҷуброни 
суғуртавӣ, ҳазор 

сомонӣ 

Ҳиссаи пардохтҳои 
ҷуброни суғуртавӣ 

нисбат ба ҳаққи 
суғуртавӣ, бо % 

2001 4 3403,8 1303,5 38,3 

2002 4 4612,5 1400,9 30,4 

2003 5 13296,2 2515,2 18,9 

2004 10 15719,1 4296,6 27,3 

2005 11 24578,8 6861,7 27,9 

2006 14 69053,4 7653,3 11,1 

2007 14 99408,6 6622,7 6,7 

2008 14 71284,4 8242,8 11,6 

2009 16 57797,7 12876,5 22,3 

2010 17 106532,0 15834,4 14,9 

2011 17 115746,3 16816,7 14,5 

2012 17 118974,1 17715,1 14,9 

2013 17 121818,6 18352,3 15,1 

2014 16 123954,2 20702, 1 16,7 

2015 16 134643,2 22043,1 16,4 

2016 16 135145,1 22134,8 16,4 

2017 19 235884,7 11551,6 4,9 

2018 19 234202,6 10618,2 4,5 

2019 19 234272,2 15278,2 6,5 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОНПҶТ, 2019. – С. 195. Сомонаи расмии 
Бонки миллии Тоҷикистон www.nїt.tj. Ҳисоби муаллиф. 

 

Ҳамин тавр, гарчанде ҳаҷми умумии ҳаққи суғуртавӣ дар давоми солҳои 
таҳқиқшаванда бо маром зиёд гардида бошад, ҳам суръати афзоиши пардохтҳои ҷуброни 
суғуртавӣ дар бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ хеле нокифоя мебошад. Бо вуҷуди ин, 

http://www.nbt.tj/
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чунин тамоюли афзоиш характери устувор надорад, зеро сабабҳои гуногуни иқтисодӣ-
молиявӣ ва сиёсӣ, аз ҷумла буҳронҳои молиявии ҷаҳонӣ (ба мисли солҳои 2008-2009-ум, 
вазъи муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити паҳнгардидани бемории COVID-19 ва ғайраҳо) ба 

сатҳи даромадҳои пулии аҳолии мамлакат таъсир мерасонанд. 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]. Ба назари мо яке аз сабабҳои нокифоягии пардохтҳои ҷуброни суғуртавӣ дар 
бозори хизматрасониҳои суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама, дар сатҳи зарурӣ 
танзим нагардидани фаъолияти субъектҳои бозори номбурда (суғуртакунандагон) аз 
тарафи идораи назорати суғуртавӣ мебошад. Илова бар ин, нобоварӣ ба ташкилотҳои 
суғуртакунанда, сатҳи ниҳоятан пасти саводнокӣ ва маърифати суғуртавии аҳолӣ, 
норасогии мутахассисони касбӣ дар баҳо додани ҳодисаҳои суғуртавӣ, ташаккул 
нагардидани зерсохтори бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар мамлакат мушкилоти 
андозбандии суғуртакунандагон асос ба он мегардад, ки пардохтҳои суғуртавии 
воридгардида барои рӯйпӯш намудани хароҷотҳои ғайриасосӣ масраф мегарданд. .[3]. 
Нишондињандаи дигаре, ки њолати воќеии фаъолияти бозори хизматрасонињои 
суѓуртавиро муайян мекунад, ба назари мо, њаљми пардохтњои њаќќи суѓуртавї нисбат ба 
Маљмўи мањсулоти дохилї ва ба њар сари ањолии мамлакат мебошад. Дар ин самт тайи 
солњои тањќиќшаванда њаљми пардохтњои њаќќи суѓуртавї нисбат ба ММД њамагї 0,18 % 
афзоиш ёфта, дар соли 2019 ба 0,31 фоиз баробар гардидааст, ки назар ба мамлакатњои 
минтаќа хеле ночиз аст (љадвали 2).  

Њамчунин, суръати рушди бошиддати љамъоварии њаќќи суѓуртавї дар љамъбасти 
соли 2017 ба ќайд гирифта шудааст. Дар ин давра андозаи њаќќи суѓуртавї нисбат ба соли 
2016 якбора 111,9 млн. сомонї ё 1,9 маротиба зиёд гардидааст. Бо баробари рушди ММД 
дар Тоҷикистон њаљми ҳаққи суѓуртавӣ низ боло рафта, соли 2019 дар муќоиса ба соли 
2011 ин тамоюл 1,8 маротиба зиёд гардидааст ва нисбати соли 2001-ум 189,9 маротиба 
афзоиш ёфтааст. Тавре аз маълумотњои оморї бармеояд, воридоти њаќќи суѓуртавии 
ташкилотњои суѓуртавии ватанї дар соли 2018 234,2 млн. сомониро ташкил дода, 
пардохтњои љуброни суѓуртавї дар ин давра њамагї 11 млн. сомониро ташкил дод, ки 5%-
и њаљми умумии воридоти њаќќи суѓуртавиро дар бар мегирад. 

Њамчунин, андозаи њаќќи суѓуртавии пардохтшуда дар соли 2001 ба њар сари ањолии 
мамлакат аз 0,53 сомонї ба 25,40 сомонї дар соли 2019 афзоиш ёфтааст, ки дар нуздањ 
соли њисоботї тақрибан 50 маротиба зиёд гардидааст. Дар ин самт тамоюли афзоиши 
њаќќи суѓуртавии пардохтшуда ба њар сари ањолӣ баъд аз соли 2010 мушоҳида мегардад ва 
баъд аз шомил гардидани идораи назорати суғуртавӣ ба сохтори таркибии Бонки миллии 
Тоҷикистон ин нишондиҳанда тақрибан як маротиба афзоиш ёфтааст. Ба андешаи мо дар 
ин самт низ танзими давлатии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ нақши калидӣ дорад. 

 
Љадвали 2. Ҳаљми пардохтњои ҳаққи суѓуртавї нисбат ба ММД ва ба њар сари ањолӣ дар 

давоми солњои 2001-2019 
Солњо Њаќќи 

суѓуртавї 
(њазор. 

сомонї) 

ММД (млн. 
сомонї) 

Њаќќи 
суѓуртавї 
нисбат ба 

ММД бо % 

Шумораи 
ањолии доимї 
(њаз. нафар) 

Њаќќи суѓуртавї 
ба њар сари ањолї, 

(сомонї) 

2001 3403,8 2 563,3 0,13 6375,5 0,53 

2002 4612,5 3 375,3 0,13 6506,5 0,70 
2003 13296,2 4 786,1 0,27 6640,0 2,21 

2004 15719,1 6 167,2 0,25 6780,4 2,31 
2005 24578,8 7 206,6 0,34 6 920,3 3,55 
2006 69053,4 9 335,2 0,73 7063,8 9,77 

2007 99408,6 12 804,4 0,77 7215,7 13,77 
2008 71284,4 17 706,9 0,40 7373,8 9,67 
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2009 57797,7 20 622,8 0,28 7529,6 7,67 
2010 106532,0 24707,1 0,43 7 621,2 13,97 
2011 130159,5 30071,1 0,43 7807,2 16,67 

2012 134643,2 36163,1 0,37 7987,4 16,86 
2013 135145,1 40525,5 0,33 8161,1 16,56 
2014 118974,1 45606,6 0,26 8352,0 14,24 
2015 121818,6 48408,7 0,25 8551,2 14,25 

2016 123954,2 54479,1 0,23 8742,8 14,18 
2017 235884,7 61093,6 0,39 8931,2 26,41 
2018 234202,6 68844,0 0,34 9121,7 25,68 

2019 234272,2 77354,7 0,31 9226,5 25,40 
Сарчашма: Тоҷикистон: 15 соли истиқлолияти давлатӣ. - Душанбе, 2006. Омори солона. – Душанбе: 
АОНПҶТ 
 

Дар робита ба масъалаи мавриди назар ба хулосае омадем, ки дар Љумњурии 
Тољикистон бозори хизматрасонињои суѓуртавї аз соли 1992 оѓоз гардида, дар ин давраи 
тањќиќотї нисбати баъзе аз нишондиҳандаҳо тамоюли рушд дошт ва аз нигоњи мо дар 
ояндаи наздик низ њамчун як соњаи кафолатдињандаи манфиатњои шахсиву амволии 
шањрвандон, субъектњои хољагидор ва давлат тараќќиёти босубот хоњад намуд. 
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РУШДИ БОЗОРИ СУЃУРТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќолаи мазкур муаллифон мубрамї будани вазъи муосири бозори суѓуртаро дар Љумњурии 

Тољикистон баррасї намуда, вазъи соњаи мазкурро тањлилњои амиќ намуданд. Мавриди зикр аст, ки суѓурта 
њамчун низоми њимоя ва дастгирии манфиатњои шахсони воќеъї ва њуќуќї дар самти таъмини бехатарии 
њаёт, саломатї ва молу мулк унсури асосии иљтимоию иќтисодии љомеъа ба њисоб рафта, барои пешрафти 
соњањои иќтисодиёт ва хољагии халќ муњим арзёбї мегардад. Суѓурта ба амалишавии принсипи таќсимоти 
зарарњои тарафайн байни суѓурташаванда ва суѓуртакунанда равона карда шуда, њамзамон дар шароити 
иќтисоди бозорї њамчун яке аз намудњои фаъолияти соњибкорї ва гирифтани фоида бањисоб меравад. 

Калидвожањо: бозори суѓурта, суѓуртакунонї, хизматрасонињои суѓуртавї, рушди суѓурта, 
раќобатпазирї, зарари суѓуртавї, тарифи суѓуртавї, фаъолияти суѓуртавї, рекламаи суѓурта. 

 

РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье авторы рассмотрели актуальность современного состояния страхового рынка в Республике 

Таджикистан и изменили ситуацию в данной отрасли. Следует отметить, что страхование, как система защиты и 

поддержки интересов физических и юридических лиц в области обеспечения безопасности жизни, здоровья и 

имущества является основным социально-экономическим элементом общества и считается важным для развития 

экономики и сельского хозяйства. Страхование ориентировано на реализацию принципа взаимного распределения 

убытков между застрахованным и страхователем, одновременно в условиях рыночной экономики как одного из 

видов предпринимательской деятельности, так и получения прибыли. 

Ключевые слова: рынок страхования, страхование, страховые услуги, развитие страхование, 

конкурентоспособность, страховое повреждение, страховой тариф, страховая деятельность, страховая реклама. 

 

DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the authors considered the relevance of the current state of the insurance market in the Republic of 

Tajikistan and changed the situation in this industry. It should be noted that insurance, as a system of protection and support 
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of the interests of individuals and legal entities in the field of ensuring the safety of life, health and property, is the main 

socio-economic element of society and is considered important for the development of the economy and agriculture. 

Insurance is focused on the implementation of the principle of mutual distribution of losses between the insured and the 

policyholder, at the same time in a market economy as one of the types of business activity, and making a profit. 

Keywords: insurance market, insurance, insurance services, insurance development, competitiveness, insurance 

damage, insurance rate, insurance activity, insurance advertising. 
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САМТЊОИ ТАКМИЛИ АНДОЗБАНДЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ КИШОВАРЗЇ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ќаюмов С. Ш., Шарифов Љ.Ф. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Чи тавре, ки дар боло ќайд намудем дар солњои охир аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади таъмини истиќлолияти озуќаворї ва рушди бахшњои гуногуни 
кишоварзї 17 барномаи давлатї ќабул гардида, ба соњаи кишоварзї маблаѓњои буљавї ва 
грантї равона шудааст. Љињати рушди соњаи кишоварзї то ба имрўзњо 15 лоињаи 
сармоягузорї ба маблаѓи беш аз як миллиард сомонї амалї гардида, танњо дар 5 соли 
охир аз њисоби буљети давлатї ва дигар сарчашмањо бо дарназардошти ќарзњои 
имтиёзноки додашуда 2 миллиарду 340 миллион сомонї маблаѓњо равона шудаанд. Айни 
њол боз 16 лоињаи сармоягузорї ба маблаѓи 1,2 миллиард сомонї мавриди татбиќ ќарор 
дорад. Барои таъмини амнияти озуќавории кишвар татбиќи чорабинињои мушаххас доир 
ба истифодаи оќилонаи обу замин, баланд бардоштани њосилнокии он, аз заминњои обї 
гирифтани ду-се њосил, инчунин љорї намудани шаклњои муосири ташкиливу њуќуќии 
хољагидорї зарур аст. 

Низоми андоз яке аз механизмхои асосии танзими иктисодии рушди хамаи бахшхои 
иктисодї, аз чумла кишоварзї буда, номукаммалии он ба бењбудии њолати ањолии 
мамлакат таъсир мерасонад. Барои Тољикистон рушди маќсаднок ва амалкунии хамаи 
соњањои комплекси агросаноатї хеле муњим мебошад, ки ба ин њамаи шароитњо ва 
заминањо муњайёанд. Аммо кишоварзї звенои нисбатан заиф дар низоми комлекси 
агросаноатї мебошад, ки бо якчанд ќатори омилхо муайян шудаанд. Нисбатан омилњои 
муњим инхо ба њисоб мераванд: ќафомонии заминањои моддї-техникї, ихтисори якбораи 
захирањои дохилии соња, шуруъи заифи имкониятњои он, сатњи хеле пасти мутобиќшавии 
кишоварзї ба шароитњои гарони муњити бозорї. Гуногунияти шароитњои табиї-иклимї 
ва мавсимияти истењсолот, ки зарурияти ташаккул ва рушди низоми њимояи 
молистењсолкунандагони кишоварзиро таќозо менамояд. Мавсимї будани истењсолоти 
кишоварзї ба таври объективї ба пастравии нархи мањсулоти он дар марњилаи аввали 
истењсол ва зудвайроншавии он бошад имкон намедињад, ки мањсулот захира ё нигоњ 
дошта шавад, аз ин љост фуруши он дар муњлати мањдуд ва нисбатан бо нархњои паст 
амалї карда мешавад. Ин мавсимият боиси афзоиши нарх ба захирањои моддї- техникї ва 
хадамоти пешнињодшавандаи ба кишоварзї зарурбударо замина мегардад. Сатњи паст ва 
ќисман номумкин будани инњисорият дар соњаи кишоварзї, дар муќоиса бо дараљаи 
баланди инњисорият дар таъминкунандагони захирањо ва соњањои хизматрасонї љой 
дорад. 

mailto:manu-nuri@mail.ru
mailto:manu-nuri@mail.ru
mailto:manu-nuri@mail.ru
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Љолибияти заифи кишоварзї барои инвесторон дар асоси хусусиятњон раванди 
азнавистењсолии он. Дар соњаи кишоварзї асосан зудбоздењии сармояи гузошташударо 
интизор шудан номумкин аст, муњлати аз њама камтарин як сол мебошад. Ѓайр аз ин, 
вобастагии баланди кишоварзї аз шароитњои табиї-иклимї љой дорад, ки гирифтани 
даромади наќшавиро кафолат намедињад. Њамчунин, пешакї ва ба таври аниќ муайян 
кардани њачм ва андозаи ин самара ѓайриимкон мебошад. Аз сабаби он ки мањсулоти 
кишоварзї асосан махсулоти истеъмолї мебошад, яъне новобаста ба худи одам ва њаёти 
он вобаста аст, бинобар ин аз љихати экологї тоза будани он ањамияти аввалиндараља 
дорад. Чуноне, ки маълум аст, харољотњо барои экология боздењии пулї ва моддї 
надоранд. Он дар бењгардии њаёт ва саломатии одамон намудор мегардад. Тољикистон 
њолати љойгиршавии номусоиди геополитикї ва географиро дорост. Танњо алоќањои 
наклиётї-иќтисодии он бо давлатњои дар љониби шимол љойгиршуда нисбатан рушд 
ёфтаанд. Барои алоќањои дохилии наќлиётї-иќтисодї релефи кўњњо мушкилињоро 
овардаанд. Њамаи ин имкон намедињад, ки сариваќт мањсулоти кишоварзї фурухта шуда, 
даромади баланд гирифта шавад, њамчунин, афзоиши манбаи андозбандии соњаро низ 
танг мегардонад. Њамаи омилњои дар боло зикршуда, ки асосан характери объективї 
доранд. дар маљмўъ амал карда, сектори аграриро дар муќоиса бо дигар соњњањои 
иќтисодиёт камтар раќобатпазир месозанд. Ќайд кардан зарур аст, ки кишоварзї дар 
тамоми љахон аз љониби давлат бо воситањои моддию молиявї ва чорањои гуногуни 
иќтисодї дастгирї карда мешаванд, ки тамоман ба ѓояњои муносибатњои бозории 
њозиразамон мухолиф намебошад. Дар љойи охир, дар байни чунин шакли дастгирї 
андозбандии беамони хам худи кишоварзї ва њам соњањои ба он алоќаманд, яъне њамаи 
комплекси агросаноатї ишѓол менамояд. Дар шароити муносибатњои бозорї, андозбандї 
дар муќоиса ба он. ки дар давраи идоракунии маъмурии иќтисодиёт буд, сифатњои навро 
пайдо намуд. Ин ба якќатор њолатњо муайян мешавад:  

Аввалан, акнун кўмак ва мусоидати молиявии иттифоќии кишоварзї нест, ки дар 
замони дар њайати иттињоди шуравї будани Тољикистон љой дошт. Кишоварзї бояд аз 
љониби давлат бо роњи кам кардани намудњои гуногуни андозњо дастгирї карда шавад; 

Дуюм, робитаи дутарафаи давлат бо молистењсолкунандагони кишоварзї бояд на бо 
усулњои маъмурї, балки бо усулњои иќтисодї амалї гарданд, ки дар шароити 

муносибатҳои бозорї хеле муњим мебошанд; 
Сеюм, андозбандї бояд таљдиди технология ва ташкилии корхонањои људогонаи 

соњаи мушаххаси комплекси агросаноатиро њавасманд намояд; 
Чорум, низоми андозбандї бояд ба воридшавии босуръати сармоягузорї дар 

баландшавии њосилнокии замин, дурнамои мелиоратсияи он, ба воридшавии сармоя дар 
кишоварзї, аз љумла аз дигар соњаҳо низ мусоидат намояд. 

Баъзан корхонањои кишоварзї барои пардохти андоз маљбуранд аз бонкњои 
тичоратї бо фоизњои баланд карзњои кўтоњмуддат гиранд, ки ба афзоиши харољоти 
молиявї сабаб мегардад. Њангоме ки бо сабабњои гуногун гирифтани ќарзњои 
кўтоњмуддат ѓайриимкон мебошад, корхонањои кишоварзї аз њисоби воситањои гардони 
худї ин харољотњоро пешпардохт менамоянд, ки аз варианти аввала хубтар нест. Ин ба 
пастравии њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї оварда мерасонад. Тањлили њолати 
сектори кишоварзии иќгисодиёт нишон, ки тўли дањсолаи охир дар соњаи кишоварзї чун 
пештара тамоюлоти бухронї ба назар мерасад. Сабабњои асосии њолати бўњронии 
кишоварзї инњоянд: сатњи иќтисодии беасоси нархгузорї, молиявї-қарзї ва андозбандї; 
мубодилаи нобаробари мањсулот байни кишоварзон соњањои саноатие, ки барои 
истењсолоти кишоварзї воситахои техникиро таъмин менамоянд; истифодаи санадњои 
њуќуќиву меъёрии номуносиб; инњисорияти корхонањои истењсолкунанда, захиракунанда 
ва хизматрасон. Њамаи ин аз нокифоягии танзими давлатии иќтисодиёти соњаи аграрї ва 
дастгирии молистењсолкунандагони кишоварзии ватанї гувоњї медињад. Ќайд кардан 
зарур аст, ки низоми андозбандї барои иљрои вазифаи асосї зарур аст: таъминотӣ - 
љамъоварии воситањо барои иљрои буљет; танзимї - бо воситаи сатњи андозбандї сохтани 
шароитњои мусоид барои рушди ин ё он намуди истењсоли мањсулот ё хадамот; 
њавасмандї - аз њисоби андозбандии имтиёзӣ бо роњи паст кардани меъёри андозњо, 



165 
 

њавасманд намудани соњањои афзалиятдошта, истењсоли мањсулоти камчин ва баръакс, аз 
њисоби андозбандии баланд нигоњдории рушди истењсоли мањсулоти номатлуб. Њамин 
тавр, сохтори пардохтњои андозї дар сектори кишоварзї дар маљмўъ, ба сохтори 
андозњои мамлакатњои иќтисоди бозор рушдёфта мувофиќ мебошад, аммо моњиятан аз 
рўи иљрои вазифањои худ - таъмини даромади буљети давлатї ва њавасманднамоии 
истењсолот ба куллї фарќ менамояд. Вазифаи асосї аз рўи мукаммалнамоии низоми 
андозбандї бояд махсусан, ба ин самти охирин равона бошад. Барои њалли масъалаи 
такмили сохтори пардохтњои андозї ба тањияи буљети давлатї, дар арафаи коркард ва 
мувофиќаи он, љалб намудани коршиносоне, ки манфиатњои табаќаи гуногуни иљтимоиро 
ба зимма доранд (фермерхо, сарварони хољагихои дењќонї, олимон ва г.) мувофиќи 
маќсад мебошад. Ин чорањо метавонад њамчун як ќисми нисбатан васеи маросими 
ботамаддуни иштироки кишоварзон дар коркард, ташхис, муњокимаи ќонунњо ва дигар 
ќарорњои муњими давлатї бошад. Дар шароити иќтисоди бозорї андозњо њамчун манбаи 
асосии воридоти даромади буљет ва муносибатњои молиявї баромад менамоянд. Андозњо 
бо тафовути њаматарафагї метавонанд њамаи даромадгирандагон ва соњибони амволро 
фаро гиранд. Дар ин наќши андозњо хамчун танзимсозанда ва назораткунандаи 
фишангњои иктисодї ифода мегардад. Бо ёрии сиёсати аидозї давлат таъсири ќатъии 
худро ба њолати иќтисодиёт расонида, рушди босуботи иќтисодиро њавасманд менамояд. 
Дар ин вазифаи њавасмандии андозњо ифода мегардад. Иљрои бомуваффаќияти њардуи ин 
вазифањои андозњо аз сатњу афзоиши пардохтњои андозї вобаста мебошад. Дар Љумњурии 
Тољикистон тайи 10 соли охир афзоиши сатњи андозбандии истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї ба амал омад, ки ба он њам афзоиши меъёр ва намудњои пардохтњои 
њатмї ва њам афзоиши њаљми истењсол, фурўш ва даромади молистењсолкунандагони 
кишоварзї боис гардид.Чи тавре, ки мебинем ваќти таљдиди назар намудани низоми 
андозбандї ба манфиати молистењсолкунанда - фермерњо, хољагињои дењќонї ва иљоравї, 
агроширкатњо, ассосиатсияњову љамъиятњои шарикї, ки новобаста ба истењсоли мањсулот 
машѓул мебошанд, расидааст. Ќадами аввал ба ин самт бояд, дар намуди тафриќаи 
меъёрњои андозњо бо муќаррарнамоии имконияти камтари меъёрї барои корхонањои 
истењсолкунанда ва меъёри баландтарнн барои ташкилотњое, ки мањсулоти КАС-ро савдо 
мекунанду ба он хизмати миёнаравиро мерасонанд, гузошта шавад. Бояд андози ягона ба 
монанди меъёргузории андози даромад аз шахсони вокеї ва ААИ, ки то гирифтани 
даромади муайян њамчун низоми соддакардашуда пардохта мешавад, њисоб карда шавад. 
Масалан, хољагињои масоњати замини камтари киштдошта, бо меъёри пасттар бояд 
андозбандї шаванд, зеро даромади онњо аз масоњати кишт низ вобаста аст. Ин имкон 
медињад, ки хољагихои кўчак доираи имкониятњои хољагидории худро, хусусан 
истењсолкунандагони мањсулоти пахта ба таври марњилавї васеъ намоянд. Њамчунин, 
хољагињои зарарбинанда ва фоиданок дар њаљми якхела андоз месупоранд, ки холи табохи 
хочагихои зарарбинандаро табохтар менамояд. Гузашта аз ин, имконияти мазкур 
метавонад ба ислоњоти кишоварзї мусоидат намуда, раванди гузаштани заминашро дар 
шакли иљора ба кишоварзони нисбатан бомуваффак вусъат дихад.Дар соњаи кишоварзї 
њолати хосае љой дорад, ки ба он њаммонандро ёфтан мушкил аст. Њангоми пастравии яку 
якбораи истењсолот, дар шароити арзонии ќувваи корї ва афзоиши нињоят баланди нарх 
ба мањсулот, корхонањои кишоварзї ба васеънамоии истењсолот ва инвеститсияхо 
њавасманд нестанд. Дар 5 соли гузаронидани сиёсати «муолиљаи садамавї» масоњати 
ихтисороти инвеститсияњо дар соњаи кишоварзї нињоят аз масоњати камшавии дигар 
нишондињандањои он баланд гардид. Ин маънои «кор» кардани соњаи кишоварзї ба 
истеъмолоти љориро дошта, дар он замина барои рушди оянда гузошта намешавад. 
Гузашта аз ин, зудхаробшавии боигарии миллї дар соња ба амал меояд. Ќайд кардан 
зарур аст, ки шиддатёбии буњрон дар муњити инвеститсионии соњаи кишоварзии 
иќтисодиёти Тољикистон метавонад оќибатњои хеле фалокатовар барои њамаи 
иќтисодиёти љумњурї дошта бошад. Муњлати азсаргузаронии ин таназзул нињоят 
дарозмуддат ва гаронарзиш нисбат ба таназзули иќгисодиёт дар маљмуъ мебошад. Ин ба 
якќатор сабабњои характери азнавистењсолї вобаста мебошад, ки инњоянд: сохтори 
технологии сармояи гузошташаванда заиф гардидааст, хаљми воситањои љалбшуда кам 
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шуда, њаљми инвеститсияњои таъйиноти ѓайриистењсолидошта ва њаљми унсурњои пассивї 
дар сохтори технологии сармоягузории истењсолї афзоиш меёбад: 

- ѓайрифаъолї дар соњаи инвесгитсиянамої раванди ивазнамоии дастгоњњои 
истењсолии кўњна ва фарсудашударо мавќуф мегузорад; 

- хориљшавии катъии ќисми фаъоли фондњои асосии истењсолї идома ёфта, дар 
натиљаи он ихтисори имкониятхои истењсолии њамаи комплекси агросаноатї ба вуќуъ 
меояд; 

- соњаи кишоварзии Тољикистон танњо барои њалли масъалањои љорї бе њисобгирии 
дурнамои рушд равона гардидааст. 

Дар ин шароит зарур аст, чорахње ќабул шаванд, ки аз як љониб афзоиши таваррумро 
нигоњ доранд, аз љониби дигар муњити инвеститотонї ва истењсолотро эњё намоянд, яъне 
лозим меояд ду масъалаи номувофиќ њал карда шаванд. Агар истењсолот рушд дода 
шавад, он гоњ гузоштани воситањои нав, ќарзхо ва ғайраҳоро таќозо менамояд, ки дар 
навбати худ ин раванд таваррумро фаъол менамояд. Њамин тавр мешавад, агар ин 
масъалахо дар марњилаи ваќти кўтоњ њал карда шаванд. Агар ин дар марњилаи нисбатан 
дароз амалї гардад (аќалан 3-4 сол), он гоњ ин масъалањо пурра мувофик, мебошанд. 
Ислоњоти аграрї ќисми муњиму људонашавандаи азнавсозињои иќтисодї бозоргонї ба 
њисоб меравад. Яке аз љузъњои муњими ислоњоти аграрї ин ислоњоти замин мебошад. 
Бењтар гардидани сатњи знндагии ањолии дењот ба чї тавр амалї гардидани ислоњоти 
замин вобастагии калон дорад. Аз дигар љониб ислоњоти замин на танњо таќсимоти замин 
аст, балки вай њалли масъалањои муњим ва як ќаттор муаммоњои мутааллиқи заминдорї ва 
заминистифодабариро низ дар бар мегирад. Танњо дар њолати дуруст њал кардани кулли 
чунин масоили мубрам ислоњоти замин натиљањои назаррас дода, рушду тараќќиёти 
устувори соњаи кишоварзиро таъмин карда метавонад.Таљрибаи љањонї нишон медињад, 
ки шаклњои гуногуни моликият ба замин ва намудњои мухталифи хољагидорї дар сектори 
аграрї проблемањои заминистифодабариро ба таври мусбат њал менамоянд. Ислоњоти 
замин, ки дар Њиндустон (миёнаи асри XX), Миср (соли 1952) ва Чин (ибтидои солњои 80-
ум) гузаронида шудааст далели равшани ин гуфтањо мебошанд. Албатта, таљрибаи 
ислоњоти аграрии дигар давлатњоро бевосита дар љумњурии мо гузаронидан шарт нест. 
Аммо чињатњои хуби онњоро ба шароитњои табиї, хусусиятњои иљтимої, таърихї ва 
анъанањои миллии мардуми љумњурї мувофиќ намуда, дар амал татбиќ намудан мумкин 
аст. Аз ин лињоз омўзиши таљрибаи гузаронидани дигар мамолик оиди ислоњоти замин ва 
умуман ислоњоти аграрї барои љумњурии мо ибратбахш аст. Ислоњоти замин дар Чин то 
ба имрўз роњи дуру дароз ва ноњамвореро тай кардааст. Аммо новобаста аз ин муддати 
тўлонї ва гирудорҳои сиёсї ин ислоњот самтњои азнавсозии худро аз даст надодааст. 
Ислоњоти замин дар Чин аз дењот ибтидо гирифта, шакли асосии хољагидорї ба шумор 
меравад. Вазифаи асосии он таъмини ањолии мамлакат бо маводи озуќа, баланд 
бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзї ва бењтар гардонидани сатњи зиндагии 
ањолии дењот мебошад. Аслан, ислоњоти замин аз ноњияи Анхой музофоти ру ибтидо 
гирифтааст. Дар ибтидои солњои 70-ум роњбарияти ноњия шакли оилавиро дар амал љорї 
намуда, ба оилањои дењќонон њуќуќи мустаќилона хољагидорї карданро медиҳанд. Аммо 
он замон маќомоти олии роњбарикунандан давлати Чин роњбарони музофотро ба 
«ревизионизм» гунањкор намуда, гузаронидани таљрибаро манъ мекунанд. Вале соли 1979 
тахти роњбарии Ден Сао Пин гузаронидани ислоњоти замин дар мамлакат ногузир гардид. 
Дар худи њамин сол Ден Сао Пин се принсип ё худ се њолати назариявиеро пешнињод 
намуд, ки ислоњот то ба имрўз мувофиќи он амалї мегардад: 

- Монеъ нашудан ба тараќќиёти ќуввањои истењсолкунанда. 
- Банаќшагирї натанњо хоси сотсиализм аст, ба мисоли он ки бозор на танњо мансуби 

капитализм мебошад. Чунки дар њар ду њолат њам банаќшагирї ва бозор вуљуд доранд. 
- Озод намудани шуури одамон аз асорати њукумронињои маъмурию фармонфармої 

ва бо ин роњ мусоидат намудан ба баландшавии дараљаи некуањволии халќ. 
Асоси ислоњотро дар кишвари Чин хољагидории оилавї њамчун шакли иљора ташкил 

медихад. Замин асосан ба њар як оилаи дењќонон таќсим шудааст. Таќсимоти замин 
мувофиќан ба хар як аъзои оила ва дар баъзе музофотњо ба хар як аъзои ќобили мењнати 
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оила сурат гирифтааст. Меъёри таќсимоти замин ба хар як аъзои оила ё аъзои ќобили 
мењнати оилаи дењќонон ё МУ (0.15 га)-ро ташкил медихад. Маќомоти хукумати мањаллї 
бо њар як оилаи дењќонон, ки замин ба иљора гирифтаанд шартнома мебанданд. Дар 
шартнома тартиби иљора, андози замин (иљорапулї) ва дигар уњдадорињои тарафайн 
инъикос гардидааст. Замин ба дењќонон ба муњлати 15 сол ва дар баъзе њолатњо то 50 сол 
ба иљора дода шудааст. Чуннн њолат њавасмандии дењќононро баланд бардошта, ба 
самаранокии иќтисодии истифодабарии замин ва бењтар гардидани сифати он мусоидат 
менамояд. Андози замин ќисми асосии андозњои кишоварзї ба шумор меравад. Дараљаи 
он аз љониби њукумат бо назардошти шароити табии иќлимии њар як ноњияи алохида 
муайян карда мешавад. Хусусияти дигари фарќкунандаи ислоњоти замин дар Чин аз он 
иборат мебошад, ки вай дар заминањои поёнї амалї гардидааст, на балки бо фармонњои 
бевоситаи органњои болої. Аз тарафи дигар он ба давраи тўлонї нигаронида шудааст. 
Ќобили ќайд аст, ки дар Чин муносибатњои заминдорї ва заминистифодабарї бо 
хусусиятњои бештар консервативии худ фарќ мекунанд. Аксарияти иќтисодчиёни Чин ба 
он аќидаанд, ки њар гуна таѓйиротњои бошитоб, ба монанди иваз намудани шакли 
моликият ба замин метавонанд ба натиљаи манфї ё худ бўњрони иќтисодию сиёсї дар 
сектори аграрї оварда расонанд. Аз ин љост, ки ислоњоти заминро аввалан дар шаш ва 
баъдан дар њашт музофот таљриба намуданд ва таљрибањои гузаронидашуда натиљањои 
хуби иќтисодї доданд, он гоњ дар тамоми мамлакат ба таври васеъ онро истифода 
намуданд. Натиљаи ин ислоњот ба баланд шудани сатњи зиндагии ин табаќаи ањолї оварда 
расонд. 

Мисолњои дар боло овардашуда имконият медињанд, ки таљрибаи ин давлатњо бо 
маќсади пешравї ва эњёи истењсолот дар соњаи кишоварзии мамлакат мавриди истифода 
ќарор дода шавад. Эњёи истењсолот дар натиља метавонад ба афзоиши раќобат дар бозор 
оварда, раќобат бошад, њамчун ќоида боиси пастшавии нарх мегардад. Бинобар ин барои 
эњёи равандњои инвеститсионї ва истењсолот, дар баробари чорањои анъанавї 
(мустањкамкунии фаъолнокии инвеститснонии миллї ва бонкњои тичоратї, худи 
корхонахо ва хољагињо) зарур аст, ки гузоштани воситањо њавасманд гардида, рушди 
фаъолнокии кории молистењсолкунанда бо воситаи низоми андозбандї таъмин тардад. 
Намунаи чорабинињои доманадори њавасмандии вазъи умумии иктисодї метавонад 
таљрибаи ихтисори умумии андозњо, ки дар аввали солњои 80-ум пас аз ба сари њокимияти 
ИМА омадани маъмурияти Р.Рейган амалї гардид, мисоли монанд бошад. Ин чорањои 
Р.Рейган асосњои назариявии худро доштанд. Иќтисодчии амрикої А. Лаффера исбот 
намуд, ки афзоиши миќдор ва меъёри андозњо метавонанд, дар марњилањои аввал самара 
оранд, аммо ин боиси кам шудани сармоягузорї гашта, прогресси илмї-техникиро нигоњ 
медорад, рушди иќтисодиро сусг намуда, дар нињоят ба воридшавии воситањо ба буљети 
давлатї таьсири манфї мерасонад. Њангоми зиёд гардидани меъёри андоз даромадњои 
давлатї дар натиљаи андозбандї меафзояд. Андозаи муносиби меъёрњои андозњо ба 
буљети давлатї воридшавии зиёдтаринро таъмин менамояд. Аммо зиёд намудани 
минбаъдаи андозњо њавасмандї ба мењнатро заиф ва барњам медихад. Маълум аст, ки 
"самараи Лаффера" нисбатан пурра ва возењ танњо дар њолати амалкунии муътадили 
механизмњои иќтисоди бозорї, ки барои иќтисодиёти бозории ИМА мувофиќ мебошад, 
намудор мегардад. Лекин дар шароити Тољикистон афзоиши дараљаи меъёрњо ва 
воридоти андозї метавонад оќибатњои манфї дошта бошад. Эњёи равандњои 
инвеститсионї танњо њангоми шароитњои хеле камнамоии пардохтњои андозї ва 
гузоштани ќисми зиёди онњоро ба ихтиёри худи хољагињо имкон дорад. Дар харољоти 
фермерњои ИМА, масалан, андозњо 3-5%-ро ташкил дода, бо андозаи зиёдшавии њаљми 
фермањо миќдори андозњо дар ин харољот то 1% кам мешаванд. Дар соли 2008 маблаѓи 
умумии андозњои хољагињои кишоварзии Тољикистон нисбат ба маљмўи мањсулот 12,7%-
ро ташкил дод.Агар низоми андозбандї корхона ва хољагињоро маљбур намояд, ки 
худашон оид ба истењсолот, афзоиш ва васеънамоии он ѓамхорї намоянд. чуноне, ки ин 
дар таљрибаи мамлакатњои рушдёфта љой дорад, айни муддао мебуд. Масалан, дар 
ќонунгузории андозии Фаронса дар тавозун 4 моддаи харољот пешбинї гардидааст. Ин 
маънои онро дорад. ки ќисми фоида, ки ба самти захира равона мегардад, ба ихтиёри 
ширкат барои васеънамоии азнавистењсол ё дигар маќсадхои рушд мемонад. Ин захирањо 
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андозбандї намегарданд, ё дар андозаи ночиз андозбандї мешаванд. Захираи аввал - ин 
захираи хатмї мебошад, ки 5% фоидаи софи хочагї ба он равона мегардад. Дуюм - ин 
фоидае, ки аз фуруши унсурњои сармояи асосї гирифта шудааст. Агар он бо маќсади 
азнав-ивеститсиянамої, масраф шавад, он гоњ дар андозаи аз 1% то 30% андозбандї 
мегардад, аммо агар ба дивиденд пардохта шавад, њачми андоз то 50% афзоиш меёбад. Ба 
гурўњи сеюми захирањои иљгимої, ки андозбандї намегарданд. барои таъиноти масалан, 
рўйпушкунии таѓиротњои ќурби асъории корхона, ки барои воридоти таљњизот, ашё ва 
маводњо истифода мешаванд, дохил мешавад. Ба гуруњи чорум. захирањои ба истилоњ 
ихтиёрї дохил мешаванд, ки њамчунин андозбандї намегарданд, ќисми фоида мебошад, 
ки барои маќсадњои гуногун дар ихтиёри хочагї бо ќарори менељменти он мемонад. 
Ќисман онњо барои навсозии сармояи асосї истифода мешаванд. Аз сиёсати андозии 
мамлакатњои рушдёфта метавон бештар љанбањои судбахш ва манфиатдорро омўхт. 
Чунончи, ин ба усулњои мукофотдињии рушди соњањои иктисодии афзалиятдошта, 
дастгирии лоињањои софи иктисодї, суръатбахшии рушди ноњияњои ќафомонда, дастгирии 
маблаѓгузорї ба тадќиќотњои илмї ва коркард, низоми имтиёзњо барои содирот мебошад. 
Набудани њисобгири хусусиятњои кишоварзї њангоми андозбандї, асосан мавсимияти 
истењсолоти кишоварзї ба пастшавии даромаднокни хољагињои дењќонї меоварад. Дар 
низоми андозбандии Љумњурии Тољикистон наќши њавасмандии андозњо кам истифода 
мешаванд. Ба андешаи мо андоз бояд њамчун усули таъсиррасонї ба рушди њачми 
истењсоли мањсулоти стратегии кишоварзї ва рушди потенсиали содиротии мамлакат 
хизмат намояд. Масалан, афзоиши њаљми ашёи хоми пахта барои Љумњурии Тољикистон 
масъалаи стратегї мебошад. Ба андешаи мо инро метавон бо пардохти андози ягона 
алоќаманд намуд, ки хољагињои дењќонї (фермерї)-и ба истењсоли ашёи хоми пахта 
машѓулбуда ва 30% даромадро аз њар 1 га гиранд, метавонанд аз пардохти андоз бе 
зараррасонї ба ќисми даромади буљети давлатї озод гарданд. Њамин тавр, мукин аст ки 
рушди истењсолоти пахтаро њавасманд намуда, буљет аз њисоби афзоиши андоз аз фуруш 
љуброн карда шавад. Мањсулоти кишоварзоне, ки танњо дар хориљи мамлакат талаботи 
зиёд доранд ва 80%-и њачми истењсоли мањсулоти кишоварзиро содир менамоянд, 
метавонанд аз пардохти андози ягона озод бошанд. Аксари роњбарони хољагињои дењќонї 
(фермерї) маълумоти касбии њисобгирии бухгалтерї надоранд, наметавонанд моњирона 
њисоботу њисобхои андозї ва тавозуни хољагиро тартиб дињанд. Бинобар њолати гарони 
молиявї, хољагињо имкони ба кор кабул намудани бухгалтерњоро надоранд. Хољагињои 
дењќоние бурд мекунанд, ки дар онњо шахси маълумоти бухгалтеридошта доранд, аммо 
чунин хољагињо хеле каманд. Ба маќомоти андозбандї зарур аст, ки бо чунин 
андозсупорандагон корро љоннок намуда, бо ташкили курсњои бозомузии кутоњмуддат ва 
семинарњо, љаласањо, ба онњо оид ба таѓйиротњои ќонунгузории андозї, ки ваќтњои охир 
ба ҳукми анъана даромадааст, маълумот дињанд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї (солњои 2011-2017). 

2.  Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. /Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 17 сентябри соли 2012, №901. 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» аз 28 июли соли 2006, 
№197. 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 28 июни соли 
2011, №723. 

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2020». 
6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2016». 
7. Дастурамал оид ба њисоб ва пардохт намудани андозњо аз молу мулки ѓайриманќул /Фармоиши Раиси 

Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз “22” майи соли 2018 №12-Ф/ 

8. Алексеева А.А. Роль земельного налога в формировании местных бюджетов // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2009. -№4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-zemelnogo-naloga-v-formirovanii-estnyh-

byudzhetov (дата обращения: 05.06.2017). 
9. Ѓафуров Б. Ѓ. Тољикон. Китоби якум. -Д., 1983. -720 с. 

10. Давидович Е. А. Материалы для характеристики экономики и социальных отношений в Средней Азии XVI в. – 

ИООН АН Тадж. ССР. – 1961. -№(24). -С.40-44. 



169 
 

11. Европейская экономическая комиссия. Управление земельными ресурсами в Европе. Тенденция развития и 

основные принципы // Организация объединенных наций. -Н.-Й.; Женева, 2005. 

12. Зырянова Т.В., Кот Ε.M. Отечественный и зарубежный опыт порядка исчисления земельного налога // 

Международный бухгалтерский учет. -2010. -№16. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennyy-i-

zarubezhnyy-opyt-poryadka-ischisleniya-zemelnogo-naloga (дата обращения: 05.06.2017). 

13. Исломов С.И. Очерки истории экономической мысли таджикского народа эпохи феодализма. -Душанбе, 2002. -

С. 167. 

14. Исломов С.И. Экономическая система восточного феодализма и ее отражение в трудах таджикских 

мыслителей. -Д., 2000. -С.115-141. 
15. Исломов С.И. Таърихи назариёти иќтисодї. -Д., 2001. -273 с. 

 
САМТЊОИ ТАКМИЛИ АНДОЗБАНДЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ КИШОВАРЗЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, дар солњои охир аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон бо 

маќсади таъмини истиќлолияти озуќаворїва рушди бахшњои гуногуни кишоварзї 17 барномаи давлатї 
ќабул гардида, ба соњаи кишоварзї маблаѓњои буљавї ва грантї равона шудааст. Љињати рушди соњаи 
кишоварзї то ба имрўзњо 15 лоињаи сармоягузорї ба маблаѓи беш аз як миллиард сомонї амалї гардида, 
танњо дар 5 соли охир аз њисоби буљети давлатї ва дигар сарчашмањо бо дарназардошти ќарзњои 
имтиёзноки додашуда 2 миллиарду 340 миллион сомонї маблаѓњо равона шудаанд. Айни њол боз 16 лоињаи 
сармоягузорї ба маблаѓи 1,2 миллиард сомонї мавриди татбиќ ќарор дорад. 

Калидвожаҳо: рушди кишоварзӣ, маблағҳои буҷавӣ, ислоҳоти андозӣ, усули таъсиррасонӣ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВАВ РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Как упоминалось выше, за последние годы Правительством Республики Таджикистан принято 17 

государственных программ по обеспечению продовольственной независимости и развитию различных секторов 

сельского хозяйства, а также выделены бюджетные и грантовые средства на сельское хозяйство. На сегодняшний 

день для развития агропромышленного комплекса реализовано 15 инвестиционных проектов на сумму более 1 

миллиарда сомони, и только за последние 5 лет из государственного бюджета и других источников, в том числе 

льготных кредитов, выделено 2 миллиарда 340 миллионов сомони. В настоящее время реализуются еще 16 

инвестиционных проектов на сумму 1,2 миллиарда сомони. 

Ключевые слова: развитие сельского хозяйства, бюджетные средства, налоговая реформа, метод 

воздействия. 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVING TAXATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

As mentioned above, in recent years, the Government of the Republic of Tajikistan has adopted 17 state programs to 

ensure food independence and the development of various sectors of agriculture, as well as allocated budgetary and grant 

funds for agriculture. To date, 15 investment projects worth more than 1 billion somoni have been implemented for the 

development of the agro-industrial complex, and in the last 5 years alone, 2 billion 340 million somoni have been allocated 

from the state budget and other sources, including soft loans. Currently, another 16 investment projects are being 

implemented for the amount of 1.2 billion somoni. 

Keywords: agricultural development, budgetary funds, tax reform, method of influence. 
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БАЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТИ НИГОЊУБИН ВА ИСТИФОДАБАРИИ МОШИНУ 
ТАЉЊИЗОТИ СОХТМОНЇ 

 
Шарифиён А.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Њангоми бурдани корњои сохтмонию васлкунӣ истифодабарии мошину таљњизоти 
сохтмонӣ зарур аст. Ба мисли техникањои заминкан, кранњои борбардори наќлиётӣ ва 
башнядор, дигар таљњизоту механизмњои махсус. Ваќте ки ширкати сохтмонӣ дар тавозуни 
муњосибии худ чунин мошину таљњизоти сохтмонро дошта бошад, метавонад аз онњо 
истифода барад ва дар мавриди набудани онњо дигар корхонањои мошину техникадорро 
тибќи шартнома љалб намояд. Мошинњои сохтмонӣ ва механизмњоро ба гурӯњњои зерин 
људо мекунанд: мошинњои заминкан ва њамворкунанда (экскаваторњо, булдозерњо); 
техникањои борбардори интиќолдињанда (кранњо); дигар механизмњо; техникањои 
наќлиётӣ (наќлиёти технологӣ (трейлерњо); наќлиёти боркаш, мусофиркаш ва ѓ). Агар 
ЉСП «Сарманзил-2014» мошину таљњизоти хусусиро истифода барад, харољоти нигоњубин 

ва истифодабарии онњоро дар њайати харољоти сохтмонию васлкунӣ, моддаи «Харољоти 
нигоњубин ва истифодабарии мошину таљњизоти сохтмонӣ» ба њисоб мегиранд. Агар 
корњои сохтмонию васлкунӣ бо якчанд ширкатњои дигари механиконидашуда амалӣ карда 
шавад, яъне техникањои ин ширкат љалб карда шавад, чунин тарзи корро паймонкори 
муштарак меноманд. Дар ин маврид харољоти нигоњубин ва истифодабарии мошину 
таљњизоти љалбкардашуда ба дӯши ширкати механиконидашуда мемонад. Вобаста ба 
шарти ќарордод сохтмончӣ њар моњ маблаѓи шартномаро барои истифодабарии мошину 
таљњизот ба идораи ширкати техникадор мепардозад. Агар ширкатњои техникадор 
мошину механизмњои худро ба ширкати сохтмонӣ иљора дињад, дар чунин њолат ширкати 
сохтмонӣ харољоти нигоњубин ва истифодабарии мошину механизмњоро њамчун 
техникањои хусусӣ ба њисоб гирифта, танњо ба љои маблаѓи фарсудашавӣ маблаѓи иљораро 
њамчун харољот эътироф менамояд. Дар њисобгирии муњосибии ЉСП «Сарманзил-2014» 
харољоти нигоњубин ва истифодабарии мошину механизмњо дар њисоби 10730 

«Истењсолоти нотамом», зерњисоби алоњида, масалан 10731 «Харољоти умумиистењсолӣ ба 
њисоб гирифта мешавад: музди мењнати коргароне, ки ба идоракунии мошину механизмњо 
(механикњо, машинистњо, мотористњо) машѓуланд; Дт 10731 «Истењсолоти нотамом – 
харољоти умумиистењсолӣ»; Кт 22210 «Музди мењнати пардохтшаванда» 

– њиссаљудокунӣ ба суѓуртаи иљтимоӣ (андози ягонаи иљтимоӣ) аз музди мењнати 
коргарони дар боло зикршуда: Дт 10731 «Истењсолоти нотамом-харољоти 
умумиистењсолӣ» Кт 22240 «Андози иљтимоии пардохтшаванда» 

– харољоти масолењ, аз он љумла, барќ, сӯзишворӣ, равѓани мошинњо ва ѓ. Дт 10731 
«Истењсолоти нотамом – харољоти умумистењсолӣ» Кт 10700 «Захирањои моддию молӣ». 

Харољоти сӯзишворӣ бояд аз рӯи меъёр дар асоси паспорти техникии мошину 
механизмњо ва ё дигар меъёрњои муќарраршудаи соњавӣ амалӣ карда шавад: 

– фарсудашавии мошину механизм, таљњизот, лавозимот ва ѓ.: Дт 10731«Истењсолоти 
нотамом – харољоти умумистењсолӣ» Кт 11100 «Фарсудашавии ѓуншудаи воситањои 

асосӣ». 
– иљорапулӣ (аз он љумла пардохтњои лизингӣ) барои истифодабарии мошину 

механизмњои сохтмонӣ мувофиќӣ шартнома: Дт 10731«Истењсолоти нотамом – харољоти 
умумистењсолӣ» Кт 22210 «Музди мењнати пардохтшаванда» Кт 22240 «Андози иљтимоии 
пардохтшаванда». 

– харољоти хизматрасонии техникии мошину механизмњои сохтмонӣ: Дт 
10731«Истењсолоти нотамом – харољоти умумистењсолӣ» Кт 22210 «Музди мењнати 
пардохтшаванда» Кт 22240 «Андози иљтимоии пардохтшаванда». Кт 10790 «Дигар 
захирањо» 
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– харољоти љойивазкунии мошину механизмњо: Дт 10731«Истењсолоти нотамом – 
харољоти умумистењсолӣ» Кт 22210 «Музди мењнати пардохтшаванда» Кт 22040 «Дигар 
њисобњо барои пардохт» 

– харољоти њамагуна таъмири мошину механизмњо: Дт 10731 «Истењсолоти нотамом 
– харољоти умумистењсолӣ» Кт 22210 «Музди мењнати пардохтшаванда» Кт 22240 «Андози 
иљтимоии пардохтшаванда» Кт 10731«Истењсолоти нотамом – харољоти умумистењсолӣ». 

Тибќи ќонунгузории амалкунанда ширкатњои сохтмонӣ њуќуќ доранд барои 
пӯшонидани харољоти таъмири мошину механизмњо чунин захирањоро барои таъмирро 
кушоянд: 

- захираи таъмирӣ – барои рӯйпӯш кардани њамаи намудњои таъмир. Андозаи захира 
вобаста ба арзиши тавозунии мошину механизмњои сохтмонӣ ва меъёрњои 
муќарраркардашуда аз љониби ширкати сохтмонӣ муайян карда мешавад; 

- захира барои таъмири асосии мошину механизмњо, аз он љумла мошину 
механизмњои иљоравӣ, ки агар дар шартнома пурра дарљ гардида бошад, ё захира барои 
таъмири љорӣ ва таъмири миёнаи мошину механизмњои сохтмонӣ. 

Дар ЉСП «Сарманзил-2014» захира барои таъмири асосӣ њар моњ дар маблаѓи 

муќарраркардашуда таъсис дода мешавад. Захира барои таъмири љорӣ ва миёна бошад 
дар њолате таъсис дода мешавад, ки агар таъмир дар давоми сол ё охири сол ба наќша 
гирифта шуда бошад ва маблаѓи харољоти таъмир назаррас бошад. Агар ширкати 
сохтмонӣ дорои зерсохторе бошад, ки корњои таъмиру хизматрасонӣ ба уњдаи он вогузор 
бошад (истењсолоти ёрирасон), барои таъсис додани захираи таъмир чунин навишти 
муњосибӣ тартиб дода мешавад: Дт 10732 «Истењсолоти нотамом – истењсолоти ёрирасон» 
Кт 22490 «Захира барои таъмир» 

Мављуд будани њар намуди истењсолоти ёрирасон хусусияти фаъолияти маљмааи 
сохтмониро ифода менамояд. Бештари ширкатњои сохтмонӣ дар ќатори истењсолоти 
асосӣ, инчунин истењсолоти ёрирасонро ба роњ мемонанд: ба мисли коргоњи тайёркунии 
ѓиштњо, блокњо, конструксияњои металлию бетонӣ; зерсохтори махсуси наќлиётию 
механиконидашуда, коргоњњои таъмирӣ, устохона ва ѓ. Харољоти ин зерсохторњоро ЉСП 
«Сарманзил-2014» метавонад дар зерњисоби алоњида, масалан 10732 «Истењсолоти 
нотамом – истењсолоти ёрирасон» ба њисоб гирифта, сипас аз њисоби мазкур ба њисоби 
10730 «Истењсолоти нотамом» интиќол намояд. 

– дигар харољоти нигоњубини мошину механизмњои сохтмонӣ. 
Ширкатњо истифодабарии мошину механизмњоро дар объекти сохтмонӣ бо 

њуљљатњои ибтидоии зерин ба њисоб мегиранд: 
– рапорт оид ба кори крани башнядор (шакли ЭСМ-1) барои бањисобгирии кори њар 

соатаи кранњои њаракаткунанда тартиб дода мешавад ва њамчун њуљљати базавӣ барои 
њисоб кардани музди мењнати машинист њисоб меёбад. Рапорт аз љониби прораб ё ин ки 
сардори минтаќа њар рӯз барои њар як дањрӯза тартиб дода мешавад. 

Рапорт барои љой додани иттилоот оид ба кори чор коргари крановщик мавриди се 
басти корӣ пешбинӣ гардидааст. Ному насаби коргари чорум барои он навишта мешавад, 
ки мавриди зарурӣ (беморӣ, рухсатӣ ва ѓ.) яке аз коргаронро иваз намояд. Њаљми кори 
иљрошударо шахси вобаста ба њисобгирии кор дар заминаи меъёрњои ягона ва тарофањо 
барои намудњои муайяни кор ба њисоб мегирад. Натиљаи кор ва ваќти аз кор бозистии 
кранро фармоишгар метавонад бо њуљљати даъвоӣ (мӯњр ва имзодор) тасдиќ кунад. 

– вараќаи наќлиётии мошини сохтмонӣ (ЭСМ-2) барои бањисобгирии кори 
автомобилњои боркаши сохтмонӣ аз рӯи соати кор тартиб дода мешавад ва њамчун 
њуљљати ибтидоӣ барои бањисобгирии музди мењнати ронанда ва коргарони хизматрасон 
хизмат мекунанд. Вараќаи наќлиётиро (путевый лист) танзимгар ва ё шахси вобаста дар як 
нусха барои смена, рӯз ва ё дањрӯза тартиб медињад. 

Баромадан ва баргаштани мошини сохтмониро танзимгар, машинист ва ё механик ба 
њисоб мегирад. Натиљаи кор ва ваќти бозистодани мошин дар тарафи муќобили вараќаи 
наќлиётӣ дарљ карда шуда, имзо ва мӯњр гузошта мешавад. 
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– рапорт оид ба кори мошину механизмњои сохтмонӣ (шакли ЭСМ-3) барои 
бањисобгирии кори мошин ва механизмњои сохтмонӣ аз рӯи соат хизмат мерасонад, ва 
њуљљати асосии ибтидоӣ барои њисоб кардани музди мењнати шахсони идоракунандагони 
мошинњо њисоб меёбад. 

Додани сӯзишворӣ ва равѓани мошинњо бо имзои мудири анбор ва 
сӯзишворирезандаи мошинњо ва ё машинист тасдиќ карда мешавад. 

Дар охири дањрӯза рапорт љамъбаст карда шуда, аз љониби сардори минтаќа, прораб 
ё дигар шахси вобаста имзо гирифта шуда ба шӯъбаи муњосибот супорида мешавад. 

– рапорт-наряд оид ба кори мошину механизмњои сохтмон (шакли ЭСМ-4); 
– вараќчаи бањисобгирии кори мошинњои сохтмонӣ (шакли ЭСМ-5) барои 

бањисобгирии ваќти кор ва њаљми кори иљрокардаи мошинњо истифода бурда шуда, бо 
даст пур карда мешавад. Вараќча дар як нусха тартиб дода мешавад. Дар асоси њуљљатњои 
ибтидоии шаклњои ЭСМ-1, ЭСМ-2, ЭСМ-3, ЭСМ-4 пур карда мешавад. 

– журнали бањисобгирии кори мошинњои сохтмонӣ (шакли ЭСМ-6) барои 
бањисобгирӣ ва назорати њаррӯзаи кори мошину механизмњои хурду бузург истифода 
бурда мешавад. Журналро ширкати фармоишгари мошинњои сохтмонӣ ва ё ширкате, ки 
дар тавозуни муњосибии худ мошину механизми сохтмониро дорад, пур мекунанд. Ин 
њуљљатро прораби минтаќаи сохтмон пур мекунад; 

– маълумотнома оид ба корњои иљрошуда (шакли ЭСМ-7) барои асоснок намудани 
њисоббаробаркунӣ бо супоришдињандагон ва тасдиќ кардани кори иљрокардаи мошину 
механизмњо тартиб дода мешавад. Маълумотнома дар як нусха аз љониби супоришгар ва 
сохтмончӣ дар асоси маълумотњои вараќаи наќлиётӣ (путевый лист) (шакли ЭСМ-2), ё ин 
ки рапортњо (шакли ЭСМ-1, ЭСМ-3) тартиб дода мешавад. 

Ин њуљљатњо аз љониби супоришдињанда имзо ва мӯњр гузошта шуда, ба шӯъбаи 
муњосибот њамчун њуљљати замимавӣ ба њуљљатњои њисоббаробаркунӣ барои пардохт 
супорида мешавад. Барои њар як рапорти (вараќаи роњхат) кори мошину механизмњо 
маълумотномаи алоњида навишта мешавад. Арзиши корњо (хизматњо) бо нархњои 
шартномавӣ барои њисоббаробаркунӣ байни супоришдињанда ва иљрокунанда муайян 
карда мешавад [22]. Харољоти истифодабарии мошину механизмњо байни намуд ва гуруњи 
мошинњо таќсим карда мешавад. Њар моњ арзиши аслии кори мошин-соати (мошин-баст) 
њар як намуд ва њар як гуруњи мошинњо њисоб карда мешавад. Харољоти њаќиќии 
њисобшуда њар моњ байни объектњои сохтмон (фармоишњо) мутаносибан аз рӯи кори 
иљрокардаи гурўњи мошину механизмњо (мошин-баст) ва ё дигар усули интихобшуда 
таксим карда мешавад. 

Асоси таќсимкунии харољоти истифодабарии мошину механизмњо иттилооти 
њуљљатњои ибтидоӣ, рапортњо ва ё њисоботи механик мебошанд. Барои њар моњ соќит 
кардани харољоти зикршуда зарур аст, ки арзиши аслии воњиди мошин-соат (мошин-баст) 
муайян карда шавад. Сипас арзиши аслии як мошин-соат ба њаљми мошин-соатњои 
(мошин-баст) иљрокардаи њар як мошин ё механизм дар объектњои муайян зарб зада 
мешавад. 
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БАЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТИ НИГОЊУБИН ВА ИСТИФОДАБАРИИ МОШИНУ ТАЉЊИЗОТИ 
СОХТМОНЇ 

Маќолаи мазкур масъалаи бањисобгириии харољоти нигоњубин ва истифодабарии мошину таљњизоти 

сохтмониро баррасї намудааст. Њангоми бурдани корњои сохтмонию васлкунӣ истифодабарии мошину 

таљњизоти сохтмонӣ зарур аст. Ба мисли техникањои заминкан, кранњои борбардори наќлиётӣ ва башнядор, 
дигар таљњизоту механизмњои махсус. Ваќте ки ширкати сохтмонӣ дар тавозуни муњосибии худ чунин 
мошину таљњизоти сохтмонро дошта бошад, метавонад аз онњо истифода барад ва дар мавриди набудани 

онњо дигар корхонањои мошину техникадорро тибќи шартнома љалб намояд. Мошинњои сохтмонӣ ва 

механизмњоро ба гурӯњњои зерин људо мекунанд: мошинњои заминкан ва њамворкунанда (экскаваторњо, 
булдозерњо); техникањои борбардори интиќолдињанда (кранњо); дигар механизмњо; техникањои наќлиётӣ 
(наќлиёти технологӣ (трейлерњо); наќлиёти боркаш, мусофиркаш ва ѓ). 

Калидвожањо: харољот, мошину таљњизотњои сохтмон, бањисобгирї, корњои сохтмонию васлкунї. 
 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЙ 

В данной статье рассмотрен вопрос учета затрат на техническое обслуживание и использование 

строительных машин и оборудований. При выполнении строительно-монтажных работ требуется использование 

строительных машин и оборудования. Таких как, наземные техники, транспортные и краны, другие специальные 

оборудования и механизмы. Когда строительная компания на своем бухгалтерском балансе владеет такими 

строительными машинами и оборудованием, она может пользоваться ими, а в отсутствие, которых привлекаются 

другие машины и техникумы на договорной основе. Строительные машины и механизмы выделяются следующим 

категориям: землеройные и плавучие машины (экскаваторы, бульдозеры); подъемно-экспедиторские техники 

(краны); иные механизмы; транспортные средства (технологические перевозки); грузовые, пассажирские и др.). 

Ключевые слова: расходы, машины и оборудование, бухгалтерские, строительные и монтажные работы. 

 

ACCOUNTING FOR THE COST OF MAINTENANCE AND USE OF CONSTRUCTION MACHINERY AND 

EQUIPMENT 

This article considered the issue of accounting for the cost of maintenance and use of construction machinery and 

equipment. When performing construction and installation works, the use of construction machinery and equipment is 

required. Such as, ground vehicles, transport and tower cranes, and other special equipment and mechanisms. When a 

construction company owns such construction machines and equipment on its balance sheet, it can use them, and in the 

absence of which other machines and technical schools are involved on a contractual basis. Construction machines and 

mechanisms are divided into the following categories: earthmoving and floating machines (excavators, bulldozers); lifting 

and forwarding equipment (cranes); other mechanisms; vehicles (technological transportation); cargo, passenger, etc.). 

Keywords: expenses, machinery and equipment, accounting, construction and installation work. 
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ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАВЇ ВА ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ БА ОН 
 

Шаропова М. 
Донишгоњи милли Тољикистон 

 
Пайдоиши њамгироии минтаќавии иќтисодї ба нимаи дуюми асри ХХ мансуб 

дониста мешавад ва дар шароити муосир дар хољагии љањонї зиёда аз 60- то чунин 
гуруњњои њамгироии минтаќавї ба ќайд гирифта шудаанд. Њамгироии иќтисодї ин 
љараёни њамкории иќтисодии тарафайни давлатњо мебошад, ки ба њамназдикшавии 
механизмњои хољагидорї оварда мерасонад ва шакли созишномаи байнидавлатиро 
мегиранд, инчунин мутобиќи розигии тарафайни маќомотњои миллї ва байнидавлатї 
танзим карда мешаванд. Ин мафњум дар шакли умумї њамкории тарафайни байни 
давлатњоро тавсиф медињад. Бо андозаи инкишофи минтаќагардонї - азнавсохторкунии 
(реструктуризация) он, гузаронда мешавад ва љараёни ягона ба якчанд гуруњ људо карда 
мешавад. Оњиста - оњиста моњияти воњидњои сохтории минтаќавии (регионализм) давлатњо 
тамоюли пастравиро гирифт. Аз як тараф иќтидори он барои иштироки фаъол ва таъсир 
ба љараёнњои умумибашарии љањонї нокифоя мебошанд ва ин вазифањо бисёртар ба 
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сохтори байнидавлатї ва байналмилалї мегузаранд, ки бо гуруњи инкишофи давлатњо 
танзим карда шуда, «сатњи болоии» минтаќагардонї (регионализация) ташкил карда 
мешавад.  

Аз тарафи дигар – ба маќсади самаранок истифода бурдани захирањо дар соњаи 
иќтисодиёт ва баъдтар сиёсат ба минтаќа гузаронида шуда, ки ќисми давлатро дар назар 
дорад, ки ба иттињодияњои минтаќавї дохил мешаванд. Минтаќањо дар дохили давлат 
воњидњои мустаќили ягонаи љараёни минтаќагардониро ташкил намуда, «сатњи поён»-и 
онро дар назар доранд. Дар ин љо мо метавонем, панљ аломати асосии њамгироии 
минтаќавиро људо намоем:  

Якум, аз худи мафњуми њамгирої бармеояд. Муттањидшавии давлат ба гурўњи 
њамгирої сифати навро ташкил мекунад, ки дар алоњидагї онро ба даст овардан ѓайри 
имкон мебошад. Шароити њамгироии мусоид самараи синергетиро (синергетический 
эффект) дар назар дорад, яъне гирифтани чунин ќувва суммаи ќуввањои људогонаро зиёд 
мегардонад. Мисоли равшан дар инљо - асъори ягонаи аврупої шуда метавонад. Вай дар 
шароити муосир дар арсаи байналхалќї хеле устувор мебошад. Фарќияти дуюм ин 
давлатњои нави муттањишуда аз хољагии љањонии боќимонда људо карда мешаванд. 
Ташкил намудани иттифоќи гумрукї бартараф намудани монеъањои гумрукиро байни 
давлатњои- иштирокчї ва љорї намудани монеъаи ягонаи гумрукиро нисбати давлати 
сеюм пешнињод менамояд. Ба ибораи дигар, озодиманешии тиљорат дар дохили минтаќа 
ба мањдудкунии ѓариихтиёрӣ оварда мерасонад. Барои њамин дар доираи Иттињоди 
Аврупо, барои мисол тиљорати гандум бе ягон мањдудият амалӣ гардонда мешавад, њол он 
ки њангоми воридоти тухмї ба Иттињоди Аврупо аз Канада ва Россия андози баланд 
ситонида мешавад ва дар њолатњои алоњида - бољи мањдудкунандаи зиддидемпингї 
истифода бурда мешавад. 

Сеюм, ин хусусияти ихтиёрї ва шарикии ҳамгирої ба њисоб меравад. 
Устуворгардонии фавќулодаи ба њамвобастагии давлатњоро њамгирої номидан мумкин 
нест (барои мисол, дар натиљаи тиљорати берунии фаъол, фаъолияти ширкатњои 
фаромилалї ва гуруњњои молиявї). Чӣ хеле, ки иќтисодчии машњури рус, яке аз 
асосгузорони мактаби тадќиќотњои њамгирої Ю. Шишков ќайд намудааст, ба имзо 
расондани созишнома оиди ташкили минтаќаи озоди тиљоратӣ дар Америкаи Шимолї 
(1988) «на он ќадар љараёни оѓози њамгирої мебошад, чӣ ќадаре ки аввалин 
барасмиятдарории миќёсан калони де-юреи њамгироии реалии Амрико ва Канада, ки де-
факто дар саноатикунонии њар ду давлат дар нимаи асри пеш оѓоз гардиданд». Қисми 
дигари талаботи умумӣ сармоягузорӣ мебошад. Љањонишавї яке аз масъалањои актуалї ва 
бањсталаби замони муосир буда, диќќати олимон ва муњаќќиќонро дар соњаи сиёсат, 
иќтисод, маданият ва муносибатњои байналхалќї ба худ љалб менамояд. Дар аввали асри 
ХХ иќтисодиёти љањон ба дараљаи нисбатан баланд ва сифатан нави тараќќиёт расид, ки 
онро њамчун глобализатсияи иќтисодиёти љањон муайян мекунанд. Айнан дар њамин давра 
иќтисодиёти љањон хислати низоми нисбатан пурраи иќтисодиро соњиб мегардад. Ба таври 
дигар гуфта гузарем, дар ин љо гузариши миќдор ба сифат амалї карда мешавад. Умуман, 
ваќте ки таѓйиротњои љамъшуда дар тиљорати байналхалќии мол ва хадамот, њаракати 
байналхалќии сармоя, њамкории байналхалќии илмї- техникї, мубодилаи иттилоотї 
њаќиќатан њам ба гузариши иќтисодиёти љањон ба сифати нав, яъне ба низоми иќтисодии 
глобалї ва нисбатан пурра меоварад. Далели ин зиёдшавї, вобастагии тарафайни 
субъектони хољагидории иќтисодиёти љањон мебошад, ки ба он либерализатсияи 
робитањои иќтисодии хориљии мамлакатњои љањони муосир, пасткунї ё бартарафсозии 
монеањои гуногуни иќтисодї ва маъмурї байни мамлакатњо, зиёдкунии дараљаи кушод 
будани иќтисодиёти миллї мусоидат мекунад. Дар асоси ин равандњо тамоюлњои ќонунан 
объективии байналмилалигардонии њаёти иќтисодї мехобанд ва ба таври объективї 
асосноккардашуда мебошад. Дар баробари ин ќайд кардан зарур аст, ки раванди 
глабализатсия агар ба таври пурра гирем хислати њаматарафа дорад. Ин бошад њам дар 
таркиби худи мафњуми (Universe -англисї-љањон) њаматарафа мављуд аст ва ин раванд 
њаќиќатан њам на фаќат соњаи иќтисодиёт, балки ќариб њамаи соњањои њаёти љамиятиро 
дар бар мегирад: сиёсат, соњаи иљтимоиёт, низоми ахборот, маориф ва фарњанг ва 
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ѓайрањо. Ба ин тарафи раванд диќќатро тадќиќотчиёни ватанї ва хориљї љалб мекунанд. 
Дар вобастагї ба худи раванди глобализатсияи иќтисодиёти љањон бояд ќайд кард, ки дар 
он омили низомнокии муносибатњои иќтисодии байналхалќии муосир зоњир мешавад, ки 
дар зиёдшавии вобастагї ва алоќамандии тарафайни онњо ифода меёбад. Дар баробари ин 
миќёси муносибатњое, ки тавассути низоми муносибатњои иќтисодї амалї карда 
мешаванд, зиёд мегардад. Аввалан, ин робитањо ба сатњи минтаќавї ва баъдан ба сатњи 
умумиљањонї – глобалї мебароянд. 

Дар хољагии љањонї шумораи ками мамлакатњо боќї мондаанд, ки ба ин низоми 
нисбатан пурраи робитањо дохил нашуда бошанд. Њамаи равандњои нишондодашуда дар 
зуњроти нав барои хољагии љањонї, ки њамчун глобализатсияи иќтисодиёт муайян 
шудааст, ифода мешаванд. Нодуруст мебуд агар ќайд мекардем, ки ин раванд дар худ 
зиддиятњо надорад. Баръакс, мувофиќи раванди глобализатсия тараќќї карда ба 
зиддиятњои пешинаи иќтисодиёти љањон зиддиятњои нав илова мешаванд. Дар баробари 
ин глобализатсия дар худ оќибатињои мусбї ва манфї дорад, ки аз дуруст дарк кардани 
онњо ёфтани мавќеъи мамлакатњо дар раванди глобализатсия вобастагї дорад. Дар 
шароити муосир инкишофи мустањками муносибатњои иќтисодии байнидавлатї ва 
махсусан байни фирмањои онњо, дар асоси таќсимоти байналхалќии мењнат, хислати 
глобалиро гирифтааст. Њар чи бештар кушод будани иќтисодиёти миллї, фаъолияти 
ширкатњои фаромилалї, табаддулоти илмї-техникї, савдои байналхалќї, њаракати 
сармоя, низоми муосири наќлиёт, алоќа ва иттилоот инкишофи байналмилалишавии 
хољагии љањониро то дараљае таъмин намуд, ки дар ин љо асосан фаъолиятро фирмањои 
мамлакатњои алоњида пеш мебаранд. Љањонишавии њаёти хољагї асосан дар сатњи минтаќа 
бо таври интенсивї ба назар мерасад, барои он ки ќисми асосии фирмањо бо фирмањои 
мамлакатњои њамсоя њамкорї мекунанд. Зери таъсири табаддулоти илмї-техникї, 
таќсимоти технологии мењнат дар сатњи дохилифирмавї ва дар сатњи байнидавлатї 
меафтад. Њамгирої (интегратсия) ин љараёни мушкили њамљояшавии мамлакатњо бо 
маќсадњои стратегии худ мебошад. Хусусиятњои њамгирої дар маќсадњои алоњидаи 
тарафњо дарљ меёбад. Њамгироии иќтисодии пурра ва мустањкам танњо дар Аврупои 
Ѓарбї ва Америкаи Шимолї љой дорад. Инчунин, инкишофи љараёни њамгирої дар 
минтаќаи Осиёи Љанубу Шарќї ба чашм мерасад. Дар бисёри аз минтаќањои Америкаи 
Љанубї (Лотинї), Осиёи Љанубї, Африка ва Шарќи Миёна бошад, њамгирои минтаќавї 
то њол таъсири самарабахш нарасондааст. Калонтарин марказњои њамгирої дар 
муносибатњои иќтисодии байналхалќии муосир «сегона»-и калон мебошанд: 

1. Иттињоди Аврупо, ки 28-то мамлакат аъзо мебошад. Дар доираи ИА, дар замони 
муосир, дар соњаи њамгирої калонтарин дастовардњо дар назар мерасад; 

2. Созишномаи Америкаи Шимолї оиди тиљорати озод-НАФТА (NAFTA-North 
American Free Trade Agreement), ки аз тарафи ИМА, Канада ва Мексика имзо шудааст; 

3. Форуми њамкории иќтисодии минтаќавии Осиё ва уќёнуси Ором-АТЭС. Дар 
дохили АТЭС якчанд гурўњњои њамгироии минтаќавии калон, аз љумла АСЕАН мављуд 
мебошанд. 

Рушди љараёни њамгирої яке аз нишондињандањои асоситарини хољагидории 
љањонии муосир мебошад. Љараёни њамгироии иќтисодии минтаќавї аз нимаи дуюми асри 
ХХ бо суръати баланд дар минтаќањои гуногуни курраи замин сурат мегирифт. Дар 
аввали асри XХI мафхуми 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 корпоратсияњо ба амал бароварда шуданд. Дар асоси 
ин заминањо имконияти њамљояшавии мамлакатњо бо маќсади зери назорати худ 
гирифтани сиёсати иќтисодии минтаќа ва раќобати якљоя бурдан нисбати мамлакатњои 
сеюм ба вуљуд меояд. Њамин тавр, љараёни глобализатсияшавии хољагии љањонї дар 
заминаи минтаќашавї, яъне њамљояшавии мамлакатњои минтаќа ба амал меояд. Дар 
њамгироии иќтисодии байналхалќї ќатори омилњои субъективї ва объективї мављуд аст, 
ки асоситаринашон инњо мебошад: 

1. Глобализатсияи (оламшумулии) хољагии љањонї; 
2. Таќвиятёбии таќсимоти байналхалќии мењнат; 
3. Табаддулоти умумиљањонии илмї-техникї; 
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4. Баланд будани сатњи кушодии иќтисодиёт. 
Дар шароити муосир инкишофи мустањками муносибатњои иќтисодии байнидавлатї 

ва махсусан байни фирмањои онњо, дар асоси таќсимоти байналхалќии мењнат, хислати 
глобалиро гирифтааст. Њар чи бештар кушод будани иќтисодиёти миллї, фаъолияти 
ширкатњои фаромилалї, табаддулоти илмї-техникї, савдои байналхалќї, њаракати 
сармоя, низоми муосири наќлиёт, алоќа ва иттилоот инкишофи байналмилалишавии 
хољагии љањониро то дараљае таъмин намуд, ки дар ин љо асосан фаъолиятро фирмањои 
мамлакатњои алоњида пеш мебаранд. Љањонишавии њаёти хољагї асосан дар сатњи минтаќа 
бо таври интенсивї ба назар мерасад, барои он ки ќисми асосии фирмањо бо фирмањои 
мамлакатњои њамсоя њамкорї мекунанд. Зери таъсири табаддулоти илмї-техникї, 
таќсимоти технологии мењнат дар сатњи дохилифирмавї ва дар сатњи байнидавлатї 
меафтад.  
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ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАВЇ ВА ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ БА ОН 
Дар маќолаи мазкур рушди љараёни њамгирої њамчун яке аз нишондињандањои асоситарини 

хољагидории љањонии муосир тањлил гардидааст. Љараёни њамгироии иќтисодии минтаќавї аз нимаи дуюми 
асри ХХ бо суръати баланд дар минтаќањои гуногуни кураи замин сурат мегирифт. Дар аввали асри XХI 
мафњуми минтаќашавии нав пайдо шуд. Дар асоси ин заминањо имконияти њамљояшавии мамлакатњо бо 
маќсади зери назорати худ гирифтани сиёсати иќтисодии минтаќа ва раќобати якљоя бурдан нисбати 
мамлакатњои сеюм ба вуљуд меояд. Њамин тавр, љараёни глобализатсияшавии хољагии љањонї дар заминаи 
минтаќашавї, яъне њамљояшавии мамлакатњои минтаќа ба амал меояд. 

Калидвожањо: љараёни њамгирої, хољагии љањонї, њамљояшавии мамлакатњои сеюм, глобализатсия, 
раќобати якљоя, минтаќашавии нав, хољагидории љањонї. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НЕЕ 

В статье анализируется развитие интеграционного процесса как одного из основных показателей современной 

мировой экономики. Процесс региональной экономической интеграции ускоряется в различных частях мира со 

второй половины двадцатого века. В начале XXI века появилась концепция нового зонирования. Исходя из этого, у 

стран есть возможность объединиться, чтобы контролировать экономическую политику региона и конкурировать с 

третьими странами. Таким образом, процесс глобализации мировой экономики происходит на основе 

регионализации, то есть интеграции стран региона. 

Ключевые слова: интеграционный процесс, глобальная экономика, интеграция третьих стран, 

глобализация, совместная конкуренция, новая регионализация, глобальная экономика. 

 

REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION AND THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON IT 

The article analyzes the development of the integration process as one of the main indicators of the modern world 

economy. The process of regional economic integration has been accelerating in various parts of the world since the second 

half of the twentieth century. The concept of a new zoning appeared at the beginning of the XXI century. Based on this, the 

countries have the opportunity to unite in order to control the economic policy of the region and compete with third 

countries. Thus, the process of globalization of the world economy takes place on the basis of regionalization, that is, the 

integration of the countries of the region. 

Keywords: integration process, global economy, integration of third countries, globalization, joint competition, new 

regionalization, global economy. 
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РОЊЊОИ ТАЪМИНОТИ МАРКЕТИНГИИ ЉАРАЁНИ ОМОДАНАМОИИ 
МУТАХАССИСОНИ СОЊАИ САЙЁЊЇ 

 

Зайниддинов У.М., Юсупов Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосир сайёњї яке аз соњањои зудрушдёфтаистодаи иќтисодиёт ба 

шумор меравад ва муассисањои ба сайёњї ба таври мустаќил ва ѓайримустаќил вобаста, 
мавќеи худро дар бозор мустањкам намуда истодаанд. Соњаи сайёњї фарогири соњањо ва 
намудњои гуногуни фаъолият, яъне истењсолї ва ѓайристењсолї ба мисли: 
мењмонхонадорї, љойгиркунї, фурўши хизматрасонї, хизматрасонии сайёњатї 
(экскурсионї), ѓизо, табобат, фароѓат, дихушї, истироњат, истењсоли таљњизотњои сайёњї, 
амалиётњои миёнаравї, консалтинг ва ѓ. мебошад. Бахши сайёњї маљмааи хољагидории 
байнисоњавї буда, ба тавлиди мањсулоти сайёњї ва фурўши он равона гардидааст. Дар 
ташаккул ва рушди сайёњї наќши мутахассисони соњибкасби миллї муњим буда, љараёни 
омода намудани онњо муносибати љиддї ва зинавиятро талаб менамояд. Аз ин рў, омода 
намудани мутахассисони ба талаботи муосири бозори сайёњї љавобгў, вазифаи 
аввалиндараља ба шумор рафта, дар пешрафти соња, мутахассисон нақши калидиро иљро 
менамояд. Ќобили ќайд аст, ки љараёни омода намудани мутахассисони бахши сайёњї бо 
ду роњ сурат мегирад, яъне анъанавї ва ба таври муосир. Бо роњи анъанавї ин усулњое 
мебошанд, ки мутахассисон дар љои таълимї ва љои таљрибаомўзї омода карда мешаванд. 
Роњи муосир бошад, усулњои омода намудани мутахассисонро дар раванди фаъолияти 
онњоро (омўзишу тањлили истеъдоди кории онњо, санљиши малакаи кордонї, 
муносибатњои равонии љамъиятии онњо ва ѓ.) дар бар мегирад. 

Омода намудани мутахассисон дар бахши сайёњї, яке аз масъалањои муњим дар 
замони муосир ба шумор меравад, зеро сифатнокии хизматрасонии пешнињодшаванда ва 
ќаноатмандии сайёњон аз мутахассисон вобаста аст. Њоло сохтори асосии омоданамоии 
мутахассисони соњаи сайёњї ва мењмондорї аз чор ќисм иборат аст, яъне: 

1. саноати сайёњї ва мењмондорї; 
2. тиљорати тарабхонавї; 
3. соњаи наќлиёт; 
4. роњбалад. 
Унсурҳои асосї ва ё омилњои таъсиррасон, ки ба раванди омода намудани 

мутахассис таъсир мерасонанд, хусусияти системавї доранд, ки дар расми зер оварда 
шудааст. 

Њоло дар Љумњурии Тољикистон дар 14 муассисањои таълимї бо шумораи умумии 
2112 нафар ва дар колеҷҳо 550 нафар аз руи 16 ихтисос мутахассисони соҳаи сайёҳӣ омода 
карда мешаванд, вале мутаассифона ќариб 80%-и онњо ба талаботи бозори сайёњї 
раќобатпазир нестанд. Мањз бархурдории кормандони ширкатњои сайёњї аз тахассусият, 
яъне љањонбинии инноватсионии онњо, аз худ кардани забонњои хориљї, донистани 
шароитњои ҷуғрофӣ, шинос будан бо технологияи муосири иртиботию иттилоотї, ошної 
доштан бо равоншиносии муошират фаъолияти ширкатро пурсамар мегардонад. Дар 
Љумњурии Тољикистон, ки ба бозори љањонии сайёњї ба ќадамњои устувор шомил гардида 
истодааст, яке аз масъалањои муњим ин омода намудани мутахассисони соњибкасби миллї 
мебошад. Дар баробари муассисањои таълимї наќши Кумитаи рушди сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њалли ин мушкилї хеле бузург аст. Айни замон, 
масъалаи тайёр кардани мутахассисони касбї дар љумњурї, пурра њалли худро пайдо 
нанамудааст ва он пайомадњои зерин дорад: 

- њангоми норасоии мутахассисони касбї дар муассисањои сайёњї ва мењмондорї 
талабот ба хатмкунандагони соњавии бахши сайёњї вобаста ба пастии дараљаи 
тахассусияти онњо коњиш меёбад; 

- дар раванди афзоиши муассисањои таълимии соњавї ва ё ихтисосњои бахши сайёњї, 
талабот ба омўзгорони касбї, яъне омўзгорони дорои дониши касбї ва таљрибаи корї дар 
соњаи сайёњидошта афзоиш меёбад. Дар ин љо зикр бояд намуд, ки љалбнамоии 
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омўзгорони донишгоњу донишкадањои риштаи сайёњї ба бозомўзии касбї, яъне равон 
намудани онњо ба донишгоњњои кишварњои аз лињози сайёњї пешрафта ва таъмини 
иштироки онњо дар конфронсњои байналхаќї, аз манфиат холї нест; 

- ташкил намудани синфхонањои махсуси бо технологияи муосир 
муљањњазонидашуда; 

- ќабули барномањои махсуси такмили ихтисоси омўзгорони бахши сайёњї дар 
давлатњои пуртаљриба. 

Ќобили ќайд аст, ки норасоии омўзгорони соњибкасб низ яке аз масъалањои муњим 
мебошад, алалхусус дар кишварњое, ки соњаи сайёњї дар њоли рушд ќарор дорад. Ба 
андешаи мо, азбаски барои мутахассисони соњаи сайёњї донистани забонњои хориљї 
муњим аст, кушодани гурўњњои англисии ихтисоси сайёњї ва њамзамон дар наќшањои 
таълимї ба роњ мондани омўзиши забони хориљї дар чор соли тањсили низоми 
бакалавриат, ба маќсад мувофиќ мебошад. Ба мукаммалгардонии низоми омоданамоии 
мутахассисони риштаи сайёњї ба андешаи мо баргузории як ќатор чорабинињо ва 
тарњрезии барномањои бењгардонии тайёр намудани кадрњо муњим аст. 

 
Мукаммалгардонии низоми омода намудани мутахассисони соњаи сайёњї 

№ Тавсияњо Муњтавои тавсияњо 

1 Бунёди пойгоњњои махсусе, ки дар 
он љо донишљўёни риштаи сайёњї 
таљриба мегузаронанд  

Ташкили ин гуна пойгоњњо дар омезиш додани 
донишњои назариявї ва амалии донишљўён мусоидат 
менамояд 

2 Ташкили семинар-тренингњо дар 
минтаќањои гуногуни сайёњии 
кишвар 

Дар ин њолат ањолии мањаллии њудудњои сайёњї бо 
нозукињои ќабули сайёњон, муошират бо онњо, 
психологияи муносибат ва тарзи ќабулу гусели 
сайёњон шинос карда мешаванд. 

3 Мукаммалгардонии низоми 
такмили ихтисоси њайати 
омўзгорони соњаи сайёњї 

Баландбардории дараљаю сифати тахассусияти 
омўзгорони муассисањо, ки дар риштаи сайёњї 
фаъолият менамоянд, тавассути фиристодани онњо ба 
таљрибаомўзї ба давлатњои хориља. 

4 Бунёди марказхои инноватсионии 
сайёњї 

Ташкили маркази рушди сайёњї дар ДМТ ва таъмини 
он бо базаи моддї-техникї. Дар ин њолат аз љониби 
мутахассисони марказ пайваста бозори сайёњї омўхта 
мешавад ва инчунин раванди тайёр кардани 
мутахассисон бењтар мегардад. 

 
Тавсияњои овардашуда ба расидан ба баландбардории сатњи тайёр кардани 

мутахассисон барои саноати сайёњї мувофиќ мебошад. 
Њамин тавр, ќобили зикр аст, ки соњаи сайёњї барои Љумњурии Тољикистон њамчун 

яке аз соњањои асосии иќтисоди миллї ба шумор меравад ва дар раванди пешбурди соња 
омода намудани мутахассисони соњибкасби миллї боиси њалли якќатор мушкилињо 
мегардад. 
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РОЊЊОИ ТАЪМИНОТИ МАРКЕТИНГИИ ЉАРАЁНИ ОМОДАНАМОИИ МУТАХАССИСОНИ 
СОЊАИ САЙЁЊЇ 

Дар маќола масъалањое таҳлил гардидаанд, ки ба низоми муосири омоданамоии мутахассисони соњаи 
сайёњӣ дар Љумњурии Тољикистон вобастаанд. Вобаста ба ташаккули соњаи сайёњи дар љумњурї ва эътирофи 
ин соња њамчун яке аз самтњои афзалиятноки иќтисоди миллї, зарурати робитаи мутаќобилаи низоми 
таълимоти касбии соњавї бо бозори мењнат ба миён омадааст. Ќайд шудааст, ки љараёни омода намудани 
мутахассисони бахши сайёњї бо ду роњ сурат мегирад, яъне анъанавї ва ба таври муосир. Бо роњи анъанавї 
ин усулњое мебошанд, ки мутахассисон дар љои таълимї ва љои таљрибаомўзї омода карда мешаванд. Роњи 
муосир бошад, усулњои омода намудани мутахассисонро дар раванди фаъолияти онњо (омўзишу тањлили 
истеъдоди кории онњо, санљиши малакаи кордонї, муносибатњои равонии љамъиятии онњо ва ѓ.) дар бар 
мегирад. Аз ин рў, дар маќола муаммоњои омода намудани мутахассисони соњибкасби миллї мавриди 
тањлил ќарор гирифта, роњњои баландбардории тахассусияти онњо пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: сайёњї, мутахассис, аутсорсинг, аутстаффинг, иќтисоди миллї, тахассусият, 
раќобатнокї ва ѓайра. 

 

СПОСОБЫ МАРКЕТИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА 

В статье рассмотрены современные системы подготовки высококвалифицированных национальных кадров 

сферы туризма. В зависимости от развития туризма в Республике Таджикистан и признание туризма как 

перспективная отрасль национальной экономики, подготовка национальных кадров является одним из ключевых 

вопросов. Автор констатирует, что процесс подготовки кадров сферы туризма осуществляется двумя путями, то 

есть традиционными и современными. Традиционный путь, это подготовка кадров в учебных заведениях и в 

местах проведения производственной практики, а современный путь это подготовка кадров в туристских 

организациях с привлечением высококвалифицированных сотрудников. Поэтому в деле устойчивого туризма и 

вхождения Республики Таджикистан на мировой туристский рынок первоочередным задачей является подготовка 

и переподготовка национальных кадров, потому что кадры решают всё, включая и туризм. 

Ключевые слова: Туризм, специалист, аутсорсинг, аутстафинг, национальная экономика, специализация, 

конкуренция и тд. 

 

METHODS OF MARKETING SUPPORT FOR TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM 

The article discusses modern training systems for highly qualified national tourism personnel. Depending on the 

development of tourism in the Republic of Tajikistan and the recognition of tourism as a promising sector of the national 

economy, the training of national personnel is one of the key issues. The author states that the training process for tourism 

is carried out in two ways, that is, traditional and modern. The traditional way is personnel training in educational 

institutions and in places of industrial practice, and the modern way is personnel training in tourism organizations with the 

involvement of highly qualified employees. Therefore, in the matter of sustainable tourism and the Republic of Tajikistan 

entering the world tourism market, the priority is to train and retrain national staff, because staff decide everything, 

including tourism. 

Keywords: Tourism, specialist, outsourcing, outstaffing, national economy, specialization, competition, etc. 
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ҲУҚУҚ ВА СИЁСАТ – ПРАВО И ПОЛИТИКА 
 

ШАРТНОМА ДАР БАХШИ ФАЪОЛИЯТИ САЙЁЊЇ 
 

Неъматова Љ.Х. 
Донишгохи милли Точикистон 

 

Шартномањо дар соњаи сайѐњї, ба назари мо метавонанд ба се гурўњ таќсим карда 
шаванд:  

-Шартномаҳо байни оператори сайёҳӣ (агенти сайёҳӣ) ва сайёҳон баста мешаванд.  
-Созишномаҳое, ки дар байни операторҳои туристӣ ва агенти сайёҳӣ баста шудаанд  
-Қарордодҳо байни оператори сайёҳӣ ва шарикони он, иҷрокунандагони бевоситаи 

хизматрасониҳои муайян ба анҷом расидаанд.  
-интиқолдиҳанда 
-меҳмонхона 
-мизбони сайёҳӣ 
-Агенти сафар 
-Сайёҳ [1]. 
Зерфасли 2, бобњои 26-28, моддањои 452- 487-и Кодекси граждании Љумњурии 

Тољикистон муќаррароти умумї оид ба шартнома ва боби 37 (моддањои 797-803) 
муќаррарот оид ба шартномаи хизматрасонии пулакиро фаро гирифтааст [2]. Мутобиќи 
моддаи 452 КГ ЉТ шартнома созиши ду ё якчанд шахс барои ба вуљуд овардан, таѓйир 
додан ё ќатъи њуќуќ ва уњдадории гражданї мебошад. Дар асоси моддаи 797-и КГ ЉТ 
тибќи шартномаи хизматрасонии пулакї бо супориши фармоишгар иљрокунанда 
вазифадор аст хизмате расонад (амали муайяне ё фаъолияти муайянеро анљом дињад), ки 
дорои шакли ашёӣ набошад ва фармоишгар уњдадор аст арзиши онро пардозад. Мавзўи 
шартномаи хизматрасонии пулакї аз хизматрасонии алоќа, тиббї, байторї (ветеринарї), 
аудиторї, машваратї, иттилоотї, оид ба таълим, хизматрасонии фарњангї, туристї ва 
ѓайра иборат аст (моддаи 798 КГ ЉТ). Аз муќаррароти КГ ЉТ бармеояд, ки шартномаи 
хизматрасонии сайёњї як намуди шартномаи хизматрасонии пулакї аст. Њангоми дар 
шартнома мављуд набудани нишондоди дигар иљрокунанда уњдадор аст хизматрасони 
(хизматрасонињо)-и дар шартнома пешбинишударо шахсан анљом дињад. Фармоишгар 
уњдадор аст хизмат (хизматњо)-и ба ў расонидашударо тибќи муњлат ва тартиби дар 
шартнома зикргардида пардозад. Дар сурати имконнопазирии иљро, ки бо гуноњи 
иљрокунанда ба миён наомадааст, фармоишгар вазифадор аст бо нигоњ доштани фоидае, 
ки иљрокунанда ба даст овардааст ё метавонист дар натиљаи озод намудани ў аз иљрои 
хизматрасони (хизматрасонињо) ба даст орад, подошпулии муносиб дињад. Дар сурати бо 
гуноњи фармоишгар ба миён омадани имконнопазирии иљро, агар дар ќонун ё шартнома 
тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, арзиши хизматрасонї дар њаљми пурра 
пардохта мешавад. Фармоишгар њуќуќ дорад дар њолати аз тарафи иљрокунанда 
пардохтани арзиши њаќиќии хизматрасони аз шартномаи хизматрасонии пулакї даст 
кашад. Иљрокунанда њуќуќ дорад танњо баъди пурра љуброн кардани зарари вобаста ба 
бекор кардани шартнома ба фармоишгар расонидашударо, ба истиснои њолатњое, ки он 
бо гуноњи фармоишгар рух додааст ва аз иљрои шартнома хизматрасонии пулакї талаб 
намояд. Муќаррароти умуми оид ба пудрат ва муќаррарот оид ба пудрати маиши, хилофи 
ќоидањои шартномаи хизматрасонии пулакї, инчунин мушаххасоти мавзўи шартномаи 
хизматрасонии пулакї набошанд, нисбат ба шартномаи хизматрасонии пулакї татбиќ 
карда мешаванд. Субъектњои фаъолияти туристї њангоми ташкили сафари туристї ба 
турист роњњати намунаи ягонаро бо имзои шахси масъул, ки бо муњри корхонаи мазкур 
(субъект) тасдиќ карда шудааст, ба расмият дароварда, медињанд. Шартнома (ќарордод) 
дар њолате басташуда њисобида мешавад, ки агар корхонаи туристї роњхат дода бошад ва 
муштарї пардохти дахлдорро мувофиќи шартњои шартнома (ќарордод) супурда бошад. 
Субъекти фаъолияти туристї метавонад зарарњоро љуброн накардаи шартномаро бекор 
кунад дар њолате, ки агар далели бекоркунї ба маълумоти турист њангоми мављудияти 
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њолатњои рафънопазир сарфи назар аз иродаиe, ки ба амалї шудани саёњат ё пешнињоди 
хизматрасонї монеъ мегардад, шахсан на дертар аз 15 рӯз то санае, ки сафар аз он оѓоз 
меёбад, расонида шуда бошад. Дар ин њолат њамаи маблаѓе, ки ќаблан аз тарафи турист 
супурда шудааст, ба ў баргардонида мешавад (моддаи 13 Ќонуни ЉТ «Дар бораи туризм») 
[3]. Туристон барои саёњат кардан роњхати намунавиро, ки бастани шартномаро ба саёњат 
тасдиќ мекунад, бо имзои шахси дахлдор ва мўњри тасдиќкардаи фурўшанда мегиранд. 
Роњхати туристї – ин асноди алоњидаест, ки дар байни истењсолкунанда ва 
истеъмолкунандаи хизмати туристї як навъи шартнома мебошад ва пардохти онњоро 
тасдиќ мекунад. Пойгири (корешоки) роњњат дар фурўшандаи саёњат боќи мемонад. 
Роњњат бояд хусусиятњои зеринро дар бар гирад: ном, суроѓа, тамѓаи тиљоратии 
ташкилотњои туристї, дар фурўшанда мављуд будани иљозатнома, раќам ва санаи дода 
шудани он; насаб, ном ва номи падари турист, ки роњхат гирифтааст, раќами шиносномаи 
хориљї, агар роњњат номї бошад; тасниф ва стандартњои тамоми хизматрасонињо бо 
дарназардошти љойгиркунї, озуќа, наќлиёт ва дигар хизматрасонињо, ки ба арзиш ворид 
карда шудаанд, инчунин мављудияти шартњои суѓурта; арзиши умумии саёњат ва шартњои 
пардохти он аз љониби муштарї (пешпардохти пурра, ќисман, аванс, тибќи далели 
хизматрасонии дастрасшуда); тавсифи шароит ва вазъият, ки дар мавриди онњо турист 
метавонад радди сафар намояд (љуброн накардани зарар, ќисман љуброн кардани зарар ба 
ташкилкунандаи саёњат); тавсифи шакл ва њаљми љуброн ба турист барои вайрон кардани 
шартњои сафариe, ки дар роњхат мувофиќа шудаанд ва бо айби субъектњои фаъолияти 
туристї, ки саёњат ва хизматрасониро ташкил кардаанд, роњ дода шудаанд; дигар шартњо 
тибќи мувофиќаи байни муштарї ва ташкилкунандаи саёњат. Њангоми сафар дар њайати 
гурўњи туристї, ба роњбари гурўњї туристї роњхати умумї дода мешавад. Дар роњхати 
умумї маълумот дар бораи роњбар ва њайати миќдории гурўњ, навишта мешавад. 
Маълумоти аъзои гурўњ дар замима (рўйхат), ки ќисми људонопазири роњњати умумї 
мебошад, дода мешавад. Њуќуќ, вазифа ва масъулияти роњбари гурўњи туристї бо 
шартномаи байни онњо ва субъекти фаъолияти туристї муайян карда мешаванд [4]. 
Шартномаи хизматрасонии сайёњї намуди шартномаи хизматрасонии пулакї буда, тибќи 
он як тараф (танзимгари сайёњї, агентии сайёњї) уњдадор мешаванд ба тарафи дигар 
(сайёњ) ба воситаи худ ва ё шасони сеюм хизмати сайёњї расонад ва тарафи дигар (сайёњ) 
уњдадор мешавад, ки маблаѓи муќарраршударо пардохт намояд. Шартномаи 
хизматрасонии сайёњї дорои чунин нишонањо мебшад: 

1. Шартномаи хизматрасонии сайёњї намуди шартномаи хизматрасонии пулакї аст. 
2. Он консесуалї буда, иљроиши пайдарпайии амалњои гуногуни њуќуќї ва воќеиро 

дарбар мегирад. 
3. Дутарафа аст, яъне танзимгар ва ё агентии сайёњї ва сайёњ. 
4. Он шартномаи пулакї аст. Њар як тараф дар ин шартнома дорои манфиати амволї 

аст, яъне њуќуќ ба ќонеъ намудани талаботи муайяни худро дорад. 
5. Хизмати бо ин шартнома пешбинишуда шахсан аз тарафи иљрокунанда 

(танзимгари сайёњї) ва ё шахсони сеюме, ки иљрокунанда ба онњо шартнома бастааст 
(интиќолдињандагон, мењмонхонањо, экскурсаводњо ва ѓайра) расонида мешавад.  

6. Ин шартнома шартномаи оммавї аст, бинобар ин нисбати ин шартнома 
муќаррарот оид ба њуќуќи даст кашидани бастани шартнома аз љониби иљрокунанда 
(танзимгар ва агентии сайёњї) пањн намегардад.  

7. Яке аз тарафњои ин шартнома доимо шахси воќеї – сайёњ мебошад. 
8. Шартномаи хизматрасонии сайёњї ба муњлати муайян баста мешавад (аз 24 соат то 

12 моњ). 
9. Агар иљроиши шартнома ба зиммаи шахси сеюм гузошта шуда бошад, барои иљро 

накардан ва ё ба таври дахлдор иљро накардани шартнома аз љониби шахси сеюм 
танзимгари сайёњї љавобгар аст. 

10. Мавзўи шартноми хиизматрасонии сайёњиро хизмати сайёњї (мањсулоти туристї) 
ташкил медињад [5]. Хизмати сайёњї (мањсулоти сайёњї) - њуќуќ ба саёњат, ки барои фурўш, 
ба турист мутобиќи дастурњои муќарраркардаи давлат пешбинї гардидааст. Мањсулоти 
туристї бо дарназардошти вазъи бозори туристї ё тибќи фармоиши мушаххаси турист 
ташаккул меёбад. Фурўши мањсулоти туристї дар асоси шартнома амалї карда мешавад.  
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Шартномањои хизматрасонии сайёњиро вобаста ба иштирокчиёни шартнома 
метавонем ба 3 гурўњ људо намоем: 

1. Шартномањое, ки байни танзимгари сайёњї (агентии сайёњї) ва сайёњ баста 
мешаванд.  

2. Шартномањое, ки байни танзимгари сайёњї ва шарикони ў – иљрокунандагони 
бевоситаи хизмат басташаванда. 

3. Шартномањое, ки байни танзимгари сайёњї ва агентии сайёњї баста мешаванд – 
агентї, комиссия ва супориш. 

Дар ќонунгузории давлатњои хориљї ва илми њуќуќї шартномаи хизматрасонии 
сайёњї иборањои гуногун истифода мешаванд. Дар Конвенсияи байналмилалї дар 
ќарордод барои сайёњат (соли 1970) ибораи «ќарордод барои сайёњат» истифода мешавад. 
Директивае Иттињоди Аврупо номи мушаххаси шартномаро ифода накарда, ба 
«шартномаи алоќамандкунандаи истеъмолкунанда ва ташкилкунандаи мањсулоти сайёњї 
ва ё фурўшандаи чакана» ишора мекунад. Улаженияи граждании Олмон танзимкунандаи 
уњдадории аз шартномаи хизматрасонии сайёњї бароянда аст. Дигар давлатњо ибораи 
«ќарордод ба саёњат» (travel contract). Дар адабиёти илмї ањди байни фирмаи сайёњї ва 
сайёњро «шартномаи сайёњї» меноманд. Навобаста аз ин гуногун ифоданамоињои номи 
шартномаи хизматрасонии сайёњї моњияти онњо дар хизматрасонии сайёњї ифода меёбад, 
ки дар худ унсурњои интиќолдињї, иќомат, хурдан ва дигар хизматњоро дар соњаи сайёњї 
дарбар мегирад. Бастан, таѓийр додан ва бекор намудани шартномаи хизматрасонии 
сайёњї дар асоси муќаррароти боби 27-28, моддањои 464-477-и ќисми якум ва бо 
дарназардошти меъёрњои боби 37 ќисми дуюми Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон, моддањои 13-15 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм» баамал 
бароварда мешавад. Агар байни тарафњо, тибќи шакли дар њолатњои муайяни зарурї аз 
рўи њама шартњои асосии шартнома созиш ба даст омада бошад, шартнома басташуда 
ҳисобида мешавад. Шартњои оид ба мавзўи шартнома, шартњое, ки дар ќонун ё дигар 
санади њуќуќї барои шартномаи мазкур муњим ва зарурї номбар шудаанд, инчунин њамаи 
он шартњое, ки дар алоќамандї ба онњо тибќи аризаи яке аз тарафњо бояд созиш ба даст 
ояд, шартњои асосї ба њисоб мераванд. Шартнома бо фиристодани оферта (пешнињод 
барои бастани шартнома) аз љониби як тараф (танзимгар ва агентии сайёњї) ва аксепти он 
(ќабули пешнињод) аз љониби тарафи дигар (сайёњ) баста мешавад. Оферта пешнињоди ба 
як шахс ё якчанд шахси муайян фиристодае мебошад, ки маќсади шахси пешнињод 
кардаро аниќ ифода намуда шартномаро бо унвоне, ки пешнињодро ќабул кунад, имзо 
карда шуда њисоб мекунад. Оферта бояд шартњои муњими шартномаро дар бар гирад. 
Аксепт љавоби шахсе мебошад, ки офертаи ба ў фиристодашударо гирифтааст. Аксепт 
бояд пурра ва бечунучаро бошад. Шартнома аз лањзаи аз љониби шахси фиристодаи 
оферта гирифтани аксепти он баста шуда ба њисоб меравад. Шартномаи хизматрасонии 
сайёњї дар шакли хаттї баста мешавад. Шартнома дар шакли хаттї бо роњи тартиб 
додани як санади имзокардаи тарафњо, инчунин бо роњи мубодилаи аснод аз тариќи 
почта, телеграф, телетайп, телефон, алоќаи электронї ё дигар навъи алоќае, ки имконияти 
аз љониби тарафи шартнома фиристода шуданашро мўътамад тасдиќ менамояд, баста 
шуданаш мумкин аст. Агар дар шартнома мањалли имзои шартнома муайян нагардида 
бошад, шартнома дар мањалли зисти шањрванд ё мањалли буду боши шахси њуќуќї, ки 
оферта фиристодааст, баста шуда эътироф мегардад. Агар ихтилофоте, ки њангоми 
бастани шартнома ба миён омадаст, дар асоси Кодекси гражданї ё тибќи созишномаи 
байни тарафњо манзури баррасии суд карда шавад, шартњои шартнома, ки нисбат ба онњо 
тарафњо ихтилофи назар доштанд мутобиќи ќарори суд муайян карда мешаванд. Агар дар 
ќонунњо ё шартнома тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, шартномаро бо созиши 
тарафњо таѓйир додан ё бекор кардан мумкин мебошад. Шартномаро бо талаби яке аз 
тарафњо танњо дар њолатњои зайл аз тариќи суд таѓйир додан ё бекор кардан мумкин аст:  

а) њангоми шартномаро ба таври назаррас вайрон кардани тарафи дигар;  
б) дар дигар њолатњои пешбининамудаи Кодекси гражданї, ќонунњои дигар ё 

шартнома.  
Љиддан риоя накардани шартнома он аст, ки ба љониби дигар аз ин зиён расида, ўро 

аз умеди ба даст овардани нафъи зиёде мањрум созад, ки њангоми бастани шартнома дар 



183 
 

назар дошт. Њангоми яктарафа рад намудани иљрои пурра ё ќисмани шартнома, агар 
чунин радро ќонун ё созишномаи тарафњо иљозат дињад, шартнома мувофиќан бекор ё 
таѓйирдодашуда ба њисоб меравад. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинї 
нагардида бошад ва ё аз моњияти он барнаояд таѓйир ёфтани њолат, ки тарафњо њангоми 
бастани шартнома онро ба инобат гирифта буданд, барои таѓйир додан ё бекор кардани 
он асос буда метавонад. Таѓйир ёфтани њолат њангоме ба таври назаррас эътироф карда 
мешавад, ки агар тарафњо чунин таѓйир ёфтани њолатро оќилона пешбинї карда бошанд, 
умуман шартнома намебастанд ё он бо шартњои то андозае дигар ба имзо мерасид. Агар 
тарафњо дар мавриди ба њолати ба таври назаррас таѓйирёфта мутобиќ гардонидани 
шартнома ё бекор кардани он ба мувофиќа нарасида бошанд, вайро суд бекор карда, 
тибќи талаби тарафи манфиатдор њамзамон бо шартњои зайл таѓйир дода метавонад:  

а) агар дар лањзаи бастани шартнома тарафњо онро ба асос гирифта бошанд, ки 
чунин таѓйир ёфтани њолат ба миён намеояд;  

б) агар њолат бо сабабњое таѓйир ёфта бошад, ки тарафи манфиатдор пас аз рух 
доданаш онро ба њадди ѓамхорї ва эњтиёткорие, ки аз талаби шартнома ва шарти ањдњо 
бармеоянд бартараф карда наметавонист;  

в) агар иљрои шартнома бидуни таѓйир додани шарт таносуби ба шартнома 
мувофиќи манфиати молу мулкии байни тарафњоро то андозае вайрон кунад ва ба тарафи 
манфиатдор он ќадар зиёне расонад, ки аз манфиати калоне, ки њаќ дошт њангоми бастани 
шартнома ба он умед бандад, мањрум шуда метавонист; 

г) агар аз анъанањои ањдњои корї ё моњияти шартнома барнаояд, ки таваккали 
таѓйир ёфтани њолат ба зиммаи тарафи манфиатдор аст.  

Њангоми бекор кардани бинобар љиддан таѓйир ёфтани он суд бо талаби њар кадоме 
аз тарафњо оќибати бекор кардани шартномаро бо назардошти таќсими одилонаи 
харољоти иљрои ин шартнома масраф шудааст, муайян мекунад. Бекор кардани шартнома 
аз сабаби ба таври назаррас таѓйир ёфтани њолат танњо бо ќарори суд, дар њолатњои 
мустасно, њангоме, ки бекор кардани шартнома ба манфиатњои љамъиятї мухолиф аст ё ба 
тарафњо зиёне ворид мекунад, ки аз харољоти баъди таѓйир додани шартњо аз љониби суд 
барои иљрои шартнома зарурї хеле зиёд аст, иљозат дода мешавад. Агар аз ќонун, дигар 
санади њуќуќї, шартнома ё анъанањои ањдњои корї тартиби дигаре барнаояд, созишномаи 
таѓйир додан ё бекор кардани шартнома, ба њамон шакле ки шартнома дорад, сурат 
мегирад. Тараф талаби таѓйир додан ё бекор кардани шартномаро танњо баъди гирифтани 
раддияи тарафи дигар оиди таѓйир додан ё бекор кардани шартнома ё дар мўњлати дар 
пешнињод ё дар ќонун ва ё дар шартнома муайяншуда нагирифтани љавоб ва дар сурати 
набудани он дар муддати сї рўз ба суд арз карда метавонад. Њангоми таѓйир додани 
шартнома уњдадории тарафњо дар шакли таѓйирёфта нигоњ дошта мешавад. Њангоми 
бекор кардани шартнома уњдадории тарафњо ќатъ мегардад. Агар аз созишнома ё моњияти 
таѓйир додани шартнома тартиби дигаре барнаояд, дар њолати таѓйир додан ё бекор 
кардани шартнома уњдадорї аз рўзи бастани созишномаи тарафњо дар мавриди таѓйир 
додан ё бекор кардани шартнома, ва њангоми таѓйир додан ё бекор кардани шартнома 
тибќи тартиби судї бошад, аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани ќарори суд дар бораи 
таѓйир додан ё бекор кардани шартнома таѓйирёфта ё бекоркардашуда ба њисоб меравад. 
Агар дар ќонун ё созишномаи тарафњо тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, тарафњо 
њаќ надоранд баргардонидани чизеро, ки онњо мутобиќи уњдадорї то рўзи таѓйир додан ё 
бекор кардани шартнома анљом додаанд, талаб намоянд. Агар аз љониби яке аз тарафњо 
ба таври назаррас вайрон кардани шартнома барои таѓйир додан ё бекор кардани 
шартнома асос шуда бошад, тарафи дигар њаќ дорад товони зиёни аз таѓйир додан ё бекор 
кардани шартнома расидаро талаб намояд. Шартномаро мутобиќи аризаи яке аз тарафњо 
танњо дар њолатњои зайл таѓйир додан ё бекор кардан мумкин аст: а) агар иљрои шартнома 
имконнопазир бошад; б) аз љониби тарафи дигар вайрон кардани шартњои 
пешбининамудаи ќонунњо ё шартнома дар мавриди сифат, муњлати иљро ва дигар шартњо; 
в) агар тарафи дигар тибќи тартиби муќарраргардида муфлис эътироф шуда бошад; г) 
агар санади маќомоти давлатї, ки дар асоси он шартнома баста шуда буд, таѓйир дода ё 
бекор карда шуда бошад; д) дар њолатњои дигари пешбининамудаи ќонунњо ё шартнома. 
Дар сурати яктарафа таѓйир додан ё бекор кардани шартнома як тараф бояд тарафи 
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дигарро на дертар аз як моњ пешакї огоњ созад [6]. Дар фаъолияти сайёњї љавобгарии 
шартномавї дар мавриди иљро накардан ва ё ба таври дахлдор иљро накардани 
уњдадорињо дар асоси шартномаи хизматрасонии сайёњї мебошад. Тањти мафњуми вайрон 
кардани уњдадорї иљро накардан ё иљрои номатлуб (сари ваќт иљро накардан, норасоињои 
мол ва корњо, вайрон кардани дигар шартњо ё ки аз моњияти уњдадорї бармеояд) дар 
назар дошта шудааст (иљрои номатлуб) [7]. Дар сурати пеш омадани њолати ѓайриимкони 
иљрои матлуб ќарздор бояд фавран кредиторро огоњ созад. Ба љавобгарї кашидани 
ќарздор барои вайрон кардани уњдадорї тибќи талаби кредитор анљом дода мешавад. 
Ќарздоре, ки уњдадориро вайрон кардааст, вазифадор аст ба кредитор товони зиёни дар 
натиљаи вайрон кардани уњдадорї расидаро пардозад. Љуброни зиён оид ба уњдадорињое, 
ки бо љаримаи ањдшиканї таъмин шудааст, мутобиќи ќоидањои пешбининамудаи Кодекси 
гражданї муайян карда мешавад. Созишномаи то вайрон кардани уњдадорї ќабулнамудаи 
тарафњо дар мавриди озод кардани ќарздор аз товони зиёни аз вайрон кардан 
расонидашаванда беэътибор буда, вале тарафњо бо розигии њамдигар метавонанд танњо 
рўёнидани зиёни воќеии ба молу мулк расонидашударо пешбинї намоянд. Агар дар 
ќонунњо ё шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, њангоми муайян кардани 
зиён нархњои мањалле, ки уњдадорї мебоист дар он љо ба иљро расонда шавад, дар рўзи 
ихтиёран ќонеъ намудани талаби кредитор аз љониби ќарздор ба эътибор гирифта 
мешавад, вале агар талабот ихтиёран ќонеъ карда нашуда бошад – нархњои дар рўзи арз 
шудани даъво амалкунанда ба инобат гирифта мешаванд. Бо назардошти њолатњо, суд 
метавонад талаби товони зиёнро бо ба инобат гирифтани нархњое, ки дар рўзи 
баровардани ќарор амал мекунанда ё дар рўзи пардохти воќеї љорї мебошанд, ќонеъ 
намояд. Њангоми муайян кардани андозаи даромади аздастрафта, тадбирњои андешидаи 
кредитор барои гирифтани ин даромад ва барои ин маќсад омодагї дидани ў ба инобат 
гирифта мешавад. Агар кредитор, исбот карда тавонад, ки њамагуна амали ќарздор, бо 
маќсади саркашї аз масъулият барои вайрон кардани уњдадорї анљом дода шудааст, оид 
ба беэътибор донистани ин амалњо њаќ дорад, талабот арз намояд. Агар барои иљро 
накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї ноустуворона муќаррар гардида бошад, пас зиён 
дар ќисми бо ноустуворона таъминнашуда рўёнида мешавад. Ќонунњо ва ё шартнома 
њолатњои зайлро пешбинї намуданашон мумкин аст: њангоме, ки танњо рўёнидани 
ноустуворона иљозат дода мешавад, вале на товони зиён; њангоме, ки товони зиён 
метавонад ба маблаѓи пурра бар замми љаримаи ахдшиканї руёнида шавад; њангоме, ки 
мутобиќи интихоби кредитор ё љаримаи ахдшиканї ё товони зиён руёнида мешавад. Дар 
њолатњое, ки барои иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї масъулияти мањдуд 
муайян карда шудааст, товони зиёне, ки бояд дар ќисми бо љаримаи ањдшиканї 
таъминнашуда ё бар замми он ё бар ивази он руёнида шаванд, то њадде бо чунин 
мањдудсозї муќарраргардида, љуброн шуданашон мумкин аст. Зиёни маънавї (азоби 
љисмонї ё рўњї), ки ба шањрванд дар натиљаи вайрон кардани уњдадорї расонида 
шудааст, бар замми товони зиёни пешбининамудаи Кодекси гражданї љуброн карда 
мешавад. Шахсе, ки уњдадориро иљро накардааст ё онро номатлуб иљро кардааст, њангоми 
мављуд будани гуноњ (ќасдан ё аз сабаби беэњтиётї), ба ѓайр аз њолатњое, ки ќонун ё 
шартнома дигар асосњои масъулиятро пешбинї намудаанд, љавобгар мебошад. Шахс 
њангоме бегуноњ дониста мешавад, ки агар бо вуљуди њама гуна ѓамхорї ва 
мулоњизакорие, ки вобаста ба хусусиёти уњдадорї ва шарти ањд аз ў талаб кардашуда буд, 
љињати иљрои матлуби уњдадорї њамаи тадбирњоро андешида бошад. Бегуноњии худро 
шахсе, ки уњдадориро вайрон кардааст, исбот мекунад. Дар фаъолияти сайёњї шахсе, ки 
њангоми анљом додани фаъолияти соњибкорї уњдадориро иљро накардааст ё номатлуб 
иљро кардааст, агар исбот накунад, ки иљрои матлуби уњдадорї дар натиљаи ќувваи 
рафънопазир, яъне дар њамон шароит фавќулодда ва ногузир имконнопазир гаштааст, 
масъулият ба зимма дорад. Ба чунин њолатњо, аз љумла вайрон кардани уњдадорї аз 
тарафи контрагентњои ќарздор, дар бозор мављуд набудани молњои барои иљро зарурї, 
маблаѓи зарурї надоштани ќарздор дохил намешаванд. Мутобиќи шартнома ё ќонун 
шартњои дигари аз масъулият озод кардани субъектњои фаъолияти соњибкорї низ 
пешбинї шуданашон мумкин аст. Созишномаи ќаблан басташуда дар мавриди бартараф 
намудан ё мањдуд сохтани масъулияти ќасдан вайрон кардани уњдадорї эътибор надорад. 
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Дар фаъолияти сайёњї танзимгар ва ё агентии сайёњї барои амали кормандони худ низ 
гунањгор аст. Амали кормандони ќарздор љињати иљрои уњдадорињояш амали ќарздорї 
эътироф карда мешавад. Агар ин амал боиси иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї 
гардида бошад, ќарздор барои ин амал љавобгар аст. Ќарздор инчунин дар њoлатњое, ки 
сабаби риоя накардани уњдадорї амал ё беамалии шахси сеюм оид ба уњдадорињояшон 
дар назди ќарздор гаштааст, дар назди кредитор масъулият дорад. Агар дар ќонун муайян 
нашуда бошад, ки масъулият ба зиммаи иљрокунандаи бевосита гузошта мешавад, 
ќарздор инчунин барои амал ё беамалии шахси сеюм, ки ба онњо ќарздор иљрои 
уњдадориашро дар назди кредитор вогузошта буд, дар назди кредитор љавобгар аст. 
Ќарздор аз масъулияти вайрон кардани уњдадорї, ки аз амал ё беамалии шахси сеюм 
бармеояд, озод карда шуданаш мумкин аст, ба шарте ки бегуноњии онњоро исбот карда 
тавонад. Њангоми анљом додани фаъолияти соњибкорї ќарздор аз масъулияти вайрон 
кардани уњдадорї, ки аз амал ё беамалии шахси сеюм бармеояд, озод карда шуданаш 
мумкин аст, ба шарте ки он бо ќувваи рафънопазир алоќаманд бошад. Ќонунњо ё 
шартнома шартњои дигари љавобгарии ќарздорро барои амали шахси сеюм пешбинї 
карда метавонанд. Агар иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї бо гуноњи хар ду 
тараф содир шуда бошад, суд мувофиќан андозаи масъулияти ќарздорро камтар мекунад. 
Агар касдан ё аз беэњтиётї кредитор дар натиљаи иљро накардан ё иљрои номатлуб ба зиёд 
шудани њаљми зиён мусоидат карда бошад ё барои кам кардани њаљми он тадбирњои 
оќилона наандешида бошад, суд инчунин њаќ дорад андозаи масъулияти ќарздорро кам 
куна два мувофиќан инчунин дар њолатњое низ татбиќ мегарданд, ки ќарздор дар асоси 
ќонун ё шартнома, сарфи назар аз гуноњи худ, барои иљро накардан ё иљрои номатлуби 
уњдадорї масъулият дошта бошад. Агар дар уњдадорї иљрои ягон коре бо фармоиши 
соњибкор пешбинї гардида бошад, таваккали имконнопазирї ё мувофиќи маќсад 
набудани истифодаи натиљаи кор ба зиммаи соњибкор гузошта мешавад. Шахсе, ки корро 
матлуб анљом додааст, њаќ дорад баробари дараљаи иљро њаќќи корашро гирад, ба ѓайр аз 
њолатњое, ки дар шартнома таќсими дигари таваккали соњибкорї пешбинї нагардида 
бошад. Дар сурати иљро накардан ё иљрои номатлуби шартномаи хизматрасонии пулаки 
иљрокунанда вазифадор аст ба фармоишгар зарари расонидашударо дар њаљми пурра, 
љуброн намояд. Дар њолате ки агар иљрокунанда уњдадориро њангоми анљом додани 
фаъолияти соњибкори иљро накардааст ё номатлуб анљом додааст, дар шартнома 
масъулияти баландтаре пешбини шуданаш мумкин аст. 

Вобаста ба се намуди шартномањо дар соњаи сайёњї се гурўњи љавобгарии 
шартномавиро дар соњаи сайёњї аз њам људо менамоянд: 

а)Љавобгарии танзимгари сайёњї (агентии сайёњї) дар назди сайёњ; 
б) Љавобгарии танзимгари сайёњї (агентии сайёњї) дар назди шарикон; 
в) Љавобгарии сайёњон, ташкилотњои сайёњї дар назди танзимгари сайёњї (агентии 

сайёњї).  
Дар фаъолияти сайёњї љавобгарии шартномавї дорои хусусиятњои махсус мебошад: 
- субъекти ин љавобгарї сайёњ, танзимгари сайёњї, агентии сайёњї, шарикони 

танзимгар ва агентии сайёњї мебошанд: 
- танзимгари сайёњї (агентии сайёњї) дар назди сайёњ дар њолатњое низ љавобгар 

мебошанд, ки сабаби љавобгарї амал ва ё беамалии шахсони сеюм (шарикони онњо) 
гардида бошад; 

- ин љавобгарї дар мавриди бегуноњии танзимгари сайёњї ва агентии сайёњї низ ба 
вуљуд меояд, агар исбот накунад, ки иљрои матлуби уњдадорї дар натиљаи ќувваи 
рафънопазир, яъне дар њамон шароит фавќулодда ва ногузир имконнопазир гаштааст, 
масъулият ба зимма дорад. 
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ШАРТНОМА ДАР БАХШИ ФАЪОЛИЯТИ САЙЁЊ 

Дар мақолаи мазкур оиди мафҳум, моҳият, табиати ҳуқуқии шартномаи сайёҳӣ, намудҳои асосии 
шартномаи сайёҳӣ, асосҳои бавуҷудоӣ, тағйир ёфтан ва қатъ гардидани шартномаи сайёҳӣ, нақши шартнома 

дар танзими муносибатҳои сайёҳӣ, шартномаҳо байни оператори сайёҳӣ (агенти сайёҳӣ) ва сайёҳон, 
созишномаҳое, ки дар байни операторҳои туристӣ ва агенти сайёҳӣ баста шудаанд, қарордодҳо байни 

оператори сайёҳӣ ва шарикони он, иҷрокунандагони бевоситаи хизматрасониҳои муайян, интиқолдиҳанда, 
меҳмонхона, мизбони сайёҳӣ, агенти сафар, тамюли танзими муносибатҳои шартномавӣ дар бахши сайёҳӣ, 
шартҳои шартнома, тарафҳои шартномаи сайёҳӣ, муҳлат, нарх, сифат дар шартномаи сайёҳӣ, ҳолатҳои 

ғайриимкон будани иҷрои шартномаи дар бахши сайёҳӣ, шахсони сеюм дар шартнома, талаботҳо, 
ҷавобгарӣ барои вайрон кардани шартнома дар самти сайёҳӣ, асосҳои бавуҷудоиии ҷавобгарии шартномавӣ 
ва ғайришатномавӣ дар самти сайёҳӣ сухан меравад. 

Калидвожањо: сайёҳӣ, шартнома, шартномаи сайёҳӣ, туризм, солимгардонӣ, фаъолияти соҳибкорӣ 

қонунгузорӣ, барномаҳои давлатӣ, сисёсати давлатии сайёҳӣ. 
 

ДОГОВОР В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

В статье рассматриваются понятие, сущность, правовая природа туристического контракта, основные виды 

туристского контракта, основания его существования, изменения и прекращения туристического контракта, роль 

контракта в регулировании туристических отношений, контракты. между туроператорами и туристами, 

заключенные между туроператором и турагентом, соглашения между туроператором и его партнерами, прямые 

исполнители определенных услуг, перевозчик, гостиница, принимающая сторона, турагент, тенденция к 

регулированию договорных отношений в сфере туризма , условия контракта, стороны туристического контракта., 

цена, качество в туристическом контракте, случаи невозможности исполнения контракта в туристической сфере, 

третьи стороны в контракте, требования, ответственность за нарушение контракта в сфере туризма , основания 

договорной и внедоговорной ответственности в сфере туризма.  

Ключевые слова: туризм, выздоровление, предпринимательская деятельность, законодательный, 

государственные программы игосударственная туристическая политика 

 

AGREEMENT IN THE FIELD OF TOURISM 

This article discusses the concept, essence, legal nature of the tourist contract, the main types of the tourist contract, 

the grounds for its existence, change and termination of the tourist contract, the role of the contract in the regulation of 

tourism relations, contracts between tour operators and tourists, concluded between the tour operator and the travel agent, 

agreements between the tour operator and its partners, direct executors of certain services, carrier, hotel, tourist host, travel 

agent, tendency to regulate contractual relations in the tourism sector, contract terms, parties to the tourist contract. , price, 

quality in the tourism contract, cases of impossibility of performance of the contract in the tourism sector, third parties in 

the contract, requirements, liability for breach of contract in the field of tourism, grounds for contractual and non-

contractual liability in the field of tourism. 

Keywords: agreement of tourism, agreement, tourism, healing, entrepreneurial activity, the legislature, government 

programs and state turism policy. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ПРИНСИПЊОИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ 
 

Одинаев Д.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар адабиёти њуќуќї мафњуми принсипњои њуќуќ њамчун асосњои пешбаранда, 

нуќтањои асосї, ѓояњо, ки мазмун, моњият ва таъйиноти њуќуќро дар љомеъа ифода 
мекунад, маънидод гардидааст. Принсипњои њуќуќ ба њайси асосњои ташкилу фаъолияти 
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макомоти давлат дар конститутсия ва конунњо, ки ба макомоти дахлдори давлатї 
бахшида мешаванд, ифода мегарданд. Аз љумла, принсипи ќонуният дар сатњи 
конститутсия муста њкам мешавад. Принсипњои њуќуќ асоси намудњои гуногуни 
фаъолияти давлатї, аз ќабили њуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ, адолати судї, назорати 
прокурорї ва ѓайра мебошанд. Чунончи, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» принсипњои њуќуќэљодкунї муайян мешаванд. Принсипњои 
њуќуќ асоси фаъолияти тафсирї буда, зимни тафсири њуќуќї ба инобат гирифта мешаванд. 
Принсипњои тафсирї зимни тафсири расмии конститутсия аз тарафи парламенти 
Тољикистон, инчунин дар фаъолияти суди конститутсионї ва маќомоти дигар ањамияти 
њалкунанда доранд. Принсипњои њуќуќ дар санадњои њуќуќии байналмилалї, 
конститутсия, ќонун, кодекс ва санадњои дигари меъёрии њуќуќї инъикос меёбанд. 
Принсипњои њуќуќ асоси ташкил ва фаъолияти њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъияї, 
маќомоти худидоракунї мебошанд. Дар ќонунњои дахлдор, ки ба унсурњои људогонаи 
љомеъаи шањрвандї бахшида мешаванд, ин принсипњо ифода меёбанд. Принсипњои њуќуќ 
асоси њалли парвандањои њуќуќї мебошанд. Дар њолати љой надоштани меъёри ќонун мањз 
принсипњои њуќуќ заминаи њалли бањси њуќуќї мегарданд. Дар ин њолат принсипњои 
њуќуќ, гарчанде дар ќонунгузорї ифода нагарданд њам, вале аз маънии умумии 
ќонунгузорї бармеоянд. Принсипњои њуќуќ ѓояњои адолат, озодї, баробарї, поквиљдонї, 
хираднокї ва арзиш њои дигари ахло ќиро ифода мекунанд. Принсипњои њуќуќ объекти 
тањќиќоти илмї буда, дар раванди тањсилоти олии касбии њуќуќшиносї омўхта мешаванд. 
Омўзиши принсипњои њуќуќи конститутсионї њамчун љузъи низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон ањамияти муњим дорад. Аммо, оид ба тањлили хусусиятњои принсипњои 
њуќуќи конститутсионї аз тарафи олимони ватанї кўшишњо ба харљ дода нашудааст ва ин 
масъала бояд тањќиќ карда шавад. Принсипњои њуќуќи конститутсионї ѓояњои 
роњбарикунандае мебошанд, ки арзишњои аз тарафи давлат њифзшавандаро ифода 
менамоянд. Дар тамоми фаъолияти давлат ба ин принсипњо дар сатњи баланди меъёрї 
афзалият дода мешавад. Њифзи њуќуќу озодињои инсон, асосњои сохтори конститутсионї 
ва шакли давлатдорї, ки дар Конститутсияи Ҷумњурии Тољикистон таљассум ёфтаанд, 
вазифаи асосии давлатро ташкил медињанд. Принсипњои њуќуќи конститутсионї ин њамон 
меъёрњои њуќуќие мебошанд, ки дорои эътибори олии њуќуќї буда, мустаќиман амал 
мекунанд ва њангоми мухолифаташон бо дигар меъёрњои њуќуќї ба онњо афзалият дода 
мешавад. Дар низоми меъёрњои њуќуќи конститутсионї принсипњои он наќши бунёдї ва 
авалиндараљаи танзимшавандаро иљро мекунанд. Ин наќши хоссаи принсипњо мавќеи 
онњоро дар ќонунгузории конститутсионї муайян намуда, ќисми ибтидої ва ё умумии 
санадњои ќонунгузорї ба њисоб меравад. Чунончї принсипњои асосњои сохтори љомеа ва 
давлат дар боби якуми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бо номи асосњои сохтори 
конститутсионї муќаррар карда шудаанд. Меъёр ва принсипњои дар боби асосњои сохтори 
конститутсионї таљассумёфта нисбат ба дигар меъёрњои дар ќонуни асосї мустањкамшуда 
афзалият доранд ва дигар меъёрњои конститутсия ба онњо тобеъ мебошанд. Чунончї 
тибќи моддаи 16-и Конститутсияи Федератсияи Россия њељ кадоме аз дигар меъёр њои 
Конститутсия бо асос њои сохтори конститутсионї мухолифат дошта наметавонанд. Ин 
меъёр афзалияти муќарароти боби асосњои сохтори конститутсиониро нисбат ба дигар 
бобњои конститутсия ифода мекунад. Бояд ќайд кард, ки чунин муайянкунии афзалияти 
меъёрњои дар боби асосњои сохтори конститутсионї, нисбат ба меъёрњои дигар бобњои 
Конститутсия дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дида намешавад. Лекин, тибќи 
моддаи 100-и Конститутсияи Ҷумњурии Тољикистон «шакли идораи љумњурї, тамомияти 
арзї, моњияти демократї, њуќуќбунёдї, дунявї ва иљтимоии давлат таѓйирнопазиранд», 
ин хусусиятњои давлат дар боби асосњои сохтори конститутсионї пешбинї шудаанд. 
Принсипњои конститутсионї дар алоќамандї бо дигар мукарароти конститутсионї 
таъсири худро ба муносибатњои љамъиятї мерасонанд. Принсипњои конститутсионї 
таљассуми бевоситаи худро дар асосњои сохтори конститутсиої ифода ёфта, муносибатњои 
байни шахс, љомеаи шањрвандї ва давлатро дарбар мегиранд. Ба принсипњои 
конститутсионї дохил мешаванд: афзалияти њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд, 
соњибихтиёри халќ (демократия) таљзияи њокимият ва дигар принсипњои давлати 
демократї, баробарї дар назди ќонун ва суд, фаъолияти озоди иќтисодї, дахлнопазирии 
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моликияти шахсї, шакли давлатдории дунявї, гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї. 
Амалигардии принсипњои конститутсионї ба танзимнамоии тартиботи конститутсионї 
оварда мерасонад. Принсипњои конститутсионї бо якдигар алоќаи зич дошта, дар робита 
бо њамдигар амал мекунанд. Принсипњои конститутсионї дар њолатњои ба вуљуд омадани 
ихтилофот ва ё пайдо шудани нуќсон дар рафти танзимнамоии конститутсионї- њуќуќї 
бевосита истифода мегарданд. Онњо бо маќомоти ќонунгузор, судњо ва дигар маќомоти 
татбиќкунандаи њуќуќ љињати њалли масъалањои њуќуќї, ки ба талаботњои принсипњои 
конститутсионї љавобгў мебошанд, мусоидат мекунанд.  

Њамин тавр, принсипњои њуќуќи конститутсионї асоси роњбарикунандаи љабњаи 
њуќуќро ташкил менамоянд. Аз ин рў, омўзиш, тањлил ва муќоисаи онњо ба фаъолияти 
воќеии иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї мусоидат менамоянд. 
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ХУСУСИЯТ ЊОИ ПРИНСИПЊОИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ 

Дар маќолаи мазкур яке аз масъалаи муњими падидаи њуќуќи конститутионї, яъне принсипњои њуќуќи 
конститутсионї мавриди тањќиќ ќарор гирифта шуда, дар он пеш аз њама муаллиф ба мафњум ва намудњои 
принсипњои њуќуќи конститутсионї истодагарї намуда, мафњуми принсипи њуќуќи конститутсиониро 
пешнињод менамояд. Принсипњои њуќуќи конститутсионї асоси роњбарикунандаи љабњаи њуќуќро ташкил 
менамоянд. Аз ин рў, омўзиш, тањлил ва муќоисаи онњо ба фаъолияти воќеии иштирокчиёни муносибатњои 
њуќуќї мусоидат менамоянд. 

Калидвожањо: Конститутсия, њуќуќи конститутсионї, принсипњои њуќуќи конститутсионї. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

В данной статье рассматривается один из важных вопросов конституционного права, то есть принципы 

конституционного права, и в нем, прежде всего, автор выносит конституционное право и подчеркивает 

принципиальные функции Конституции. Принципы конституционного права составляют основу руководства 

правовой службы. Поэтому их изучение, анализ и сопоставление оказывают содействие фактической деятельности 

участников правоотношений. 

Ключевые слова: Конституция, конституционное право, принципы конституционного права. 

 

FEATURES OF THE PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW 

This article deals with one of the important issues of constitutional law, that is, the principles of constitutional law, 

and in it, first of all, the author makes constitutional law and emphasizes the fundamental functions of the Constitution. The 

principles of constitutional law form the basis of the management of the legal service. Therefore, their study, analysis and 

comparison contribute to the actual activities of the participants in the legal relationship. 

Keywords: Constitution, constitutional law, principles of constitutional law. 
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МАФЊУМ, ХУСУСИЯТ ВА НАМУДЊОИ ЊУЌУЌЊОИ ШАХСИИ 
ЃАЙРИМОЛУМУЛКИИ КЎДАК 

 

Олимов А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муносбатњои шахсии ѓайриамволї асосан байни шањрвандон оид ба неъматњои 

ѓайримоддї ва мазмуни иќтисодї надошта ба вуљуд меоянд. Вале онњоро мутлаќан аз 
муносибатњои молумулкї људо кардан нодуруст аст. Масалан, агар муаллиф барои асари 
эљодкардааш мукофот гирад. Дар ин љо мо алоќамандии ин ду гурўњи муносибатњои 
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љамъиятиро мушоњида карда метавонем. Чунонет ки Ш.Т. Таѓойназаров кайд мекунад, ин 
муносибатњо ягонагии умумї доранд. Новобаста аз ин гуфтањо, муносибатњои шахсие 
мавчуданд, ки ба молумулк алоќамандї надоранд. Сухан дар бораи њаёт ва саломатї, 
эътибори шахсї, шаъну шараф, масунияти шахсї, номусу номи нек, эътибори корї ва 
ѓайра меравад. Ин неъматњо бо шахсият алоќаи ногусастанї дошта, бегонанашавандаанд. 
Ин муносибатњо мавзўи муомилоти молї шуда наметавонанд. Аз ин рў, нисбати онњо 
танњо муносибатњои шахсї, ѓайриамволї љой дорад, онњоро аз шахсияти одам људо 
намудан номумкин аст ва мувофиќан ба дигар шахс дода намешаванд. Ин хусусиятњоро ба 
назар гирифта, баъзе олимон бар он аќидаанд, ки меъёрњои њуќуќї ин ќабил 
муносибатњоро на танзим, балки њифз менамояд. Ин нукта дар ќисми 2 моддаи 2 Кодекси 
граждании Федератсияи Россия бевосита сабт шудааст. Дар он љо аз љумла омадааст: 

«2. Њукуќ ва озодињои бегонашавандаи инсон ва дигар неъматњои ѓайримоддї бо 
ќонунњои гражданї њифз мешаванд, агар аз моњияти ин неъматњои ѓайримоддї тартиби 
дигаре барнаояд». 

Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон тамоман тартиби дигар пешбинї 
шудааст. Дар ќисми 5 моддаи 1 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон омадааст: 

«5. Муносибатњои марбут ба татбиќ ва њифзи њукуќу озодињои бегонашавандаи 
инсон ва дигар неъматњои ѓайримоддї (муносибатњои шахсии ѓайримолумулкие, ки ба 
муносибатњои молумулкї алоќаманд нестанд) бо ќонунњои гражданї танзим карда 
мешаванд, зеро аз моњияти ин муносибатњо тартиби дигаре барнамеояд». 

Аз рўи аќидаи мо мавќеи Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ба воќеият 
наздиктар аст. Зеро њифз намудан яке аз роњњои танзими њукуќї аст. Вагарна аксари 
меъёрњои њуќуќие, ки ба њифзи њукуќу озодињо равона гаштаанд, моњияти худро гум 
мекунанд. Масалан, Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аѓлабан аз меъёрњои 
њифзкунанда иборат аст. Ба њар њол, чун мавзўи рисола ба дигар масъала бахшида 
шудааст, ба моњияти ин бањс дода намешавем. Неъматњои ѓайримоддї гарчанде бо 
шахсияти одам алоќаманд бошанд њам, онро набояд чун љузъи биологии одам донист. 
Яъне, онњо дар шакли њукуки субъективї љой доранд. Њуќуќи субъективї мафњуми 
тарљидї (абстрактї) аст, бинобар ин, ифодаи мукаммали он хеле душвор аст. Аз ин сабаб, 
дар адабиёти њуќуќї то њол мафњуми ягонаи њуќуќњои ѓайриамволї (ѓайри молумулкї) 
љой надорад.  

Ш.Т. Таѓойназаров мафњуми њуќуќњои шахсиро то дараљае дар шакли мукаммал 
пешнињод намудааст. Мухтасаран онро чунин баён намудан мумкин аст: њукукњои шахсї 
ин њуќуќњои муќаддаси воќеан мављударо меноманд, ки барои таъмини мустаќилият, 
ифодаи љињатњои мусбии шахсият таъйин шуда, барои ташаккули сифат ва ќобилияти 
иљтимоии инсон равона шудаанд, ки вобаста ба ин хусусияташон аз љониби ќонунгузорї 
эътироф гашта, њифзи онњо кафолат дода шудааст. Барои боз њам амиќтар дарк намудани 
њукуќњои шахсии ѓайри молумулкї бояд онњоро тасниф намоем. Тањлили меъёрњои 
алоњидаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки доираи зиёди 
њуќуќњои шахсї дар он мустањкам шудаанд. Масалан: 

- дахлнопазирии њаёт, ќадр, номус (моддаи 5);  
- њуќуќ ба њаёт ва дахлнопазирии шахс (моддаи 18);  
- дахлнопазирии манзил (моддаи 22);  
- мањрамияти мукотиба, сўњбатњои телефонї, муросилот ва мухобироти шахс 

(моддаи 23) ва ѓайра. 
Њамаи ин ва дигар њуќуќњои шахсї низоми муайянро ташкил медињанд. Низомњои 

мураккаб эњтиёљ ба таснифот доранд. Дар мавриди мо низ њуќуќњои шахсии 
ѓайримолумулкї бояд тасниф карда шаванд, зеро ин њуќуќњо низоми мураккаберо ташкил 
медињанд. Ба ѓайр аз он, «… тадќиќ, муайян кардани аломатњои таснифотии њукуќњои 
шахсии ѓайриамволї ва танзими онњо ба маќсади таъсири самараноки њуќук ба њаёти 
љамъиятї, мукаммал ва муназзамсозии муносибатњои љамъиятї, инчунин њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои шањрвандон зарур аст». Вале таснифи ин њуќуќњо дар доираи рисолаи 
дипломї њадафњои дигарро пайгирї менамояд. Ин љо бояд мо њуќуќњои шахсии кўдакро 
дар оила муайян созем. Таснифи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дар адабиёти њуќуќї 
аз рўи мањакњои гуногун ба амал бароварда шудааст. Масалан, В.А.Рясенсев вобаста ба 
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манфиатњое, ки њукуќњои шахсиро ташкил медињанд, њуќуќњои шахсии ѓайриамволиро ба 
5 гурўњ људо кардааст: 

1) неъматњои ѓайриамволие, ки аз шахсият људонопазиранд (њаёт, саломатї, 
дахлнопазирии шахсият); 

2) неъматњои ѓайриамволии фардисозандаи инсон (ба ин гурўњ муаллиф ном, шаъну 
шараф ва ѓайраро дохил кардааст); 

3) манфиатњои ѓайриамволї дар соњаи њуќуќи оилавї; 
4) манфиатњои ѓайриамволие, ки аз иштироки шањрвандон дар мењнати љамъиятї 

(њамаи намудњои эљодиёт), инчунин аз амалисозии њуќуќ ба тањсилот, истироњат ва ѓайра 
бармеоянд; 

5) манфиатњои ѓайриамволї дар соњаи манфиатњои ѓайриамволї. 
Ш.Т.Таѓойназаров аз рўи мањаки табиати њукуќї онњоро чунин тасниф месозад: 
1) њуќуќњое, ки аз шахсият људонопазиранд (њуќуќ ба њифзи њаёт, саломатї, равоният, 

дахлнопазирии шахсият ва ѓайра); 
2) њукуќ ба зоњирсозии сифатњои иљтимоии шахсият, инчунин таъмини кафолати 

мањдуднопазирии ин њолат (њуќуќ ба ном, номи фирмавї, шаъну шараф, симо ва ѓайра); 
3) њукуќ ба дахлнопазирии њаёти шахсї ва мањрамияти он (њуќуќ ба дахлнопазирии 

аќди никоњ, дахлнопазирии манзил, њуљљатњои шахсї, мањрмияти мукотиба ва ѓайра); 
4) њукуќ ба фаъолияти эљодї ва истифодаи натиљаи он (њукуќ ба муаллифї, 

истифодаи дастовардњои фарњангї ва ѓайра). 
Дар китоби дарсии «Њуќуќи гражданї» (ќисми 1) њуќуќњои шахсии ѓайриамволї аз 

рўи мањаки маќсади ба амал баровардани онњо тасниф шудаанд: 
1) њуќуќњои шахсии ѓайри молумулкие, ки бехатарии љамъиятии шахсро таъмин 

менамоянд: њукуќ ба њаёт, њукуќ ба саломатї, њукуќ ба бењбудии муњити атроф ва ѓайра; 
2) њуќуќњое, ки ба ташаккули фардии шахсият дахл дорад: њуќуќ ба ном, њуќуќ ба 

симои шахсї ва нуктаи назар, аќида, њукуќ ба шаъну шараф, эътибори корї; 
3) њукуќњое, ки мухторияти шахсро дар љомеа таъмин менамояд: њукуќ ба 

дахлнопазирии њаёти шахсї, њукуќ ба дахлнопазирии мукотибот, гуфтугўи телефонї ва 
ахбори телеграфї, њукуќ ба дахлнопазирии манзил ва ѓайрахо.  

Таснифоти мазкур љолиби диќќат мебошанд, вале барои таснифи њуќуќњои шахсии 
ѓайри молумулкии кўдак ањамияти амалї надоранд. Бинобар ин, барои њадафњои тањлилї 
ва амалї дар рисолаи дипломии мазкур таснифоти њуќуќњои шахсии кўдак ба панљ гурўњ, 
ки дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, ба роњбарї гирифта 
мешавад. Мувофиќи моддаи 34 Конститутсия (Сарќонуни) ЉТ кўдак тањти њимоя ва 
ѓамхории махсуси давлат ќарор дорад. Ин муќаррароти Конститутсия сарчашмаи муњими 
њуќукњои шахсии кўдак аст. Аслан њуќуќњои шахсї то дараљае хислати тарљидї 
(абстрактї) ва эъломиявї доранд, аз ин рў, њама гуна мудохилаи беасосро истисно 
мекунанд. Табиати ин муносибатњо мудохиларо намепазирад. Ин њуќукњо ѓайримоддї 
буда, мазмуни иќтисодї надоранд ва ба шахсият алоќаманданд, ки мутобиќан арзиш 
надоранд. Дар ќонунгузории оилавии ЉТ як ќатор њукуќњои шахсии кўдак пешбинї 
шудаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки онњо хислати эъломиявї дошта, тањти 
маљбурияти давлатї иљро карда намешаванд. Њол он ки нишонаи асосии њуќуќ тањти 
маљбурияти давлат иљро шудани он аст ва ин камбудии ќонунгузорї нест. Сабаб дар он 
аст, ки онњоро воќеан иљро кардан имконнопазир аст. Масалан, кўдак њуќуќ ба ѓамхории 
падару модар дорад. Вале падару модарро барои ѓамхорї зоњир намудан маљбур кардан 
имконнопазир аст (ба истиснои рўёнидани алимент, ки ба хуќуќњои молумулкии кўдак 
дахл дорад). Ё худ: кўдак њуќуќи фикри худро озодона баён намудан дорад. Ба инобат 
гирифтани фикри кўдаки аз синни дањсола боло вобаста ба масъалањои оилавие, ки ба 
манфиатњои ў дахл доранд, њатмї мебошад. Ќазоват кунед: бо кадом роњ падару модарро 
барои ба инобат гирифтани фикри кўдак маљбур намудан мумкин аст? Дар Кодекси оилаи 
амалкунандаи ЉТ њуќуќњои шахсї назар ба КоОН (тањрири соли 1969) васеътар шудааст. 
Њатто дар КО ЉТ боби нав – боби 11 бо номи «Њуќуќњои кўдаки ноболиѓ» пайдо шуда, аз 
6 модда 5-тоаш ба њуќуќњои шахсї дахл доранд. Соли 2006 ба КО ЉТ таѓйирот ворид 
шуда, мазмуни ин њуќукњо боз њам васеътар гардид. Барои љавоб ёфтан ба ин савол бояд 
василаи (механизми) њуќуќи оилавиро ошкор сохт. Дар ин низом наќши меъёрњои асосї 
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калон аст. Вале ба ѓайр аз меъёрњои њуќукии асосии оилавї дигар меъёрњо низ ба чашм 
мерасанд. Масалан, меъёрњои њуќуќи гражданї дар иртибот ба мўњлати даъво њамчун 
меъёрњое баромад мекунад, ки аслан ба њуќуќи гражданї дахл дорад, вале дар њолатњои 
пешбининамудаи КОЉТ дар муносибатњои оилавї низ татбиќ мешаванд, ки мазмуни 
њуќуќии оилавї мегиранд. Ин меъёрњо меъёрњои иловагї ном дорандГузашта аз он, ин 
њолатро аз нигоњи таърихї ва зењният бањо додан мумкин аст. Муќаррар намудани 
њуќуќњои шахсии кўдак теша ба решаи њама гуна муносибати падару модар нисбати 
фарзандони худ њамчун «моли худ» мебошад. Муносибати патерфамилиас нисбат ба 
фарзандон, ки дар њуќуќи римї ба мо маълум аст, имрўз моњияташро гум кардааст. 
Бинобар ин, ваќте њуќуќи кўдак ба ѓамхорї мукаррар карда мешавад, он барои амалї 
шудани дигар меъёри КО ЉТ равона шудааст. Масалан, дар моддаи 69 КО ЉТ асосњои 
мањрум кардан аз њуќуки падариву модарї омадааст, ки яке аз бандњои он аз иљрои 
уњдадорињои падару модарї ќасдан саркашї намудани онњост. Яке аз уњдадории падару 
модар ин ѓамхорї зоњир намудан нисбати кўдак мебошад. Дар њамин њолатњо наќши 
њуќуќњои шахсї зоњир мегарданд. Дар Кодекси амалкунандаи оилавии ЉТ њуќуќњои 
шахсии кўдак номбар шудаанд, ки асосан инњоянд: 

- њуќуќи зиндагї ва тарбия гирифтан дар оила; 
- њуќуќи муошират; 
- њуќуќи њимоя; 
- њуќуќи изњори озодонаи фикр; 
- њуќуќи ном, номи падар ва насаб. 
Њуќуќњои мазкур аз мазмуни Конвенсияи њуќуќи кўдак бармеоянд. Дар Конвенсияи 

мазкур асосан њамин њуќуќњо номбар шудаанд.  
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МАФЊУМ, ХУСУСИЯТ ВА НАМУДЊОИ ЊУЌУЌЊОИ ШАХСИИ ЃАЙРИ МОЛУМУЛКИИ КЎДАК 

Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњимми илми њуќуќшиносї, яъне њуќуќњои шахсии ѓайри 
молумулкии кўдак мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Муносбатњои шахсии ѓайриамволї асосан 
байни шањрвандон оид ба неъматњои ѓайримоддї ва мазмуни иќтисодї надошта ба вуљуд меоянд. Вале 
онњоро мутлаќан аз муносибатњои молумулкї људо кардан нодуруст аст. Оид ба њуќуќњои шахсии кўдак дар 
сатњи адабиёти илмї нуќтањои назари мухталиф мушоњида мешавад. Дар ин маќола тамоми хухусиятњои 
њуќуќњои шахсии кўдак ва танзими ќонунгузории онњо баррасї шудааст.  

Калидвожањо: кўдак, њуќуќњои шахсї, неъматњои ѓайримоддї, њуќуќњои шахсии кўдак. 
 

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА 

В статье анализируется один из важнейших вопросов юридической науки - личные неимущественные права 

ребенка. Личные неимущественные отношения складываются в основном между гражданами по вопросам 

нематериальных благ и не имеют экономического значения. Однако совершенно неправильно отделять их от 

отношений собственности. На уровне научной литературы существуют разные взгляды на индивидуальные права 

ребенка. В данной статье рассматриваются все особенности личных прав ребенка и регулирования их 

законодательства. 

Ключевые слова: ребенок, личные права, нематериальные блага, личные права ребенка. 

 

THE CONCEPT, NATURE AND TYPES OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF THE CHILD 

This article analyzes one of the most important issues in the science of law - the child's personal non-property rights. 

Personal non-property relations are formed mainly between citizens on intangible benefits and without economic 

significance. However, it is absolutely wrong to separate them from property relations. There are different views on the 

individual rights of the child at the level of the scientific literature. This article discusses all the features of a child's 

personal rights and the regulation of their legislation. 
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ПРИНСИПИ РИОЯ КАРДАНИ ШАРТНОМАЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
 

Раззоќї У. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Амал ва татбиќи шартномањои байналхалќї нисбати иштирокчиёни шартнома, 

иљрои њатмии уњдадорињоеро, ки аз шартнома бармеоянд, пешбинї мекунад: Pacta sunt 
servanda. Принсипи риояи шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda), яке аз 
принсипњои асосии њуќуќи байналхалќї ва махсусан њуќуќи шартномањои байналхалќї 
мебошад. Бе ин принсип мављудияти њуќуќи байналхалќї ва таъмини сулњ ѓайриимкон 
аст. Иљрои даќиќ ва бовиљдононаи уњдадорињои шартномавии байналхалќї аз љониби 
тамоми иштирокчиёни муносибатњои байналхалќї, яке аз воситањои дастгирии сулњи 
байналхалќї ва инкишофи муносибатњои бовиљдонона ва дўстона, инчунин таъмини 
бехатарии байналхалќї мањсуб меёбад. Аз ин рў, ин принсип яке аз принсипњои 
фундаменталии њуќуќи байналхалќї ба шумор меравад. Бо зиёд шудани шартномањои 
байналхалќї дар соњањои гуногуни фаъолияти давлат, ањамияти принсипи риояи даќиќи 
шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda) низ зиёд шуда истодааст. Риояи принсипи 
шартномањои байналхалќї ба яктарафа таѓйир додан ва ќатъ намудани шартномањои 
байналхалќї роњ намедињад. Муддати дароз принсипи риояи шартномањои байналхалќї 
яке аз меъёрњои одии њуќуќї буд. Дар соли 1871 дар Конференсияи Лондон ин принсип 
аввалин бор дар шартномањои бисёртарафа ба шакли муайян дароварда шуда буд. Дар 
протоколи Лондон чунин гуфта шуда буд: «Ягон давлат наметавонад худро аз 
уњдадорињои шартномавї озод кунад, наметавонад ќарори онро таѓйир дињад, ба ѓайр аз 
розигии тарафњои иштирокчиёни шартнома». Дар замони нав принсипи риояи 
шартномањои байналхалќї њамчун меъёри шартнома аз тарафи умум эътироф шуда, дар 
Низомномаи Созмони Милали Муттањид мустањкам карда шудааст, ки дар муќаддимаи 
он нишон дода шудааст, ки аъзоёни СММ «шароите муњайё кунанд, ки дар асоси он 
уњдадорињое, ки аз шартнома ва дигар сарчашмањои њуќуќи байналхалќї сарчашма 
мегиранд, риоя карда шаванд». Низомномаи Созмони Милали Муттањид тамоми аъзоёни 
онро уњдадор мекунад, ки «њамаи уњдадорињои байналхалќие, ки дар Низомнома ќабул 
мешаванд, бояд бовиљдонона риоя карда шаванд» (б.2 моддаи 2 – и Низомномаи СММ). 
Ин принсип, инчунин дар бисёр шартномањои бисёртарафа мустањкам карда шудааст. 
Мисол, дар Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналхалќї дар моддањои 
26 ва 27 чунин гуфта шудааст: «Њар як шартномаи амалкардаистода барои иштирокчиёни 
он њатмї мебошад ва аз тарафи иштирокчиёни он бояд бовиљдонона риоя карда шавад». 
Инчунин, дар Низомномаи Ташкилоти Давлатњои Амрико аз соли 1968 принсипи риояи 
шартномањои байналхалќї мустањкам карда шудааст [3,с.11-12]. 

Принсипи риояи шартномањои байналхалќї аз тарафи Комитети махсуси СММ ба 
тасвиб расонида шуд ва мувофиќат бо Низомномаи СММ дар Декларатсия дар бораи 
принсипњои њуќуќи байналхалќї, ки ба муносибатњои дўстона ва њамкории байни 
давлатњо дахл дорад, дохил карда шуд. Дар он чунин омадааст: «Њар як давлат вазифадор 
аст уњдадорињоеро, ки дар мувофиќат бо Низомномаи СММ кабул мешаванд, 
бовиљдонона иљро намоянд». Яъне, њар як давлат вазифадор аст уњдадорињои худро, ки аз 
принсипњо ва меъёрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналхалќї сарчашма мегиранд, 
бовиљдонона иљро намоянд, инчунин њар як давлат вазифадор аст уњдадорињои худро, ки 
аз шартномањои байналхалќї сарчашма мегиранд ва мутобиќи принсипњо ва меъёрњои 
умумиэътирофшудаи њуќуќи байналхалќї амал мекунанд, бояд бовиљдонона иљро 
намоянд. Агар уњдадорињое, ки аз шартномањои байналхалќї сарчашма мегиранд, ба 
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уњдадорињое, ки дар Низомномаи СММ мустањкам шудаанд, мухолиф бошанд, 
уњдадорињои Низомномаи СММ бартарият дорад. Дар Акти Хотимавии Машварати 
Хелсинки оиди бехатарї ва њамкорї дар Аврупо аз соли 1975, масъала дар бораи 
вазифадории давлат оиди иљрои уњдадорињои байналхалќии худ, бисёртар дар 
Декларатсияи принсипњо оварда шудааст, ки давлатњои иштирокчии он муносибатњои 
тарафайни худро мувофиќи он ба амал мебароранд. Дар ќисми 10-ум оиди «Иљрои 
уњдадорињои байналхалќї» сухан меравад, ки дар он аз љумла чунин ќайд шудааст: 
«Давлатњои иштирокчї уњдадорињои байналхалќии худро, ки аз принсипњо ва меъёрњои 
умумиэътирофшудаи њуќуќи байналхалќї, инчунин њамон уњдадорињое, ки аз њуќуќи 
шартномањои байналхалќї ё дигар созишномањо сарчашма мегиранд, бояд бовиљдонона 
иљро намоянд». Дар Акти хотимавї инчунин гуфта мешавад, ки њангоми иљрокунии 
њуќуќњои мустаќили худ, инчунин њуќуќи муќаррар кардани ќонунњо ва ќоидањои 
маъмурї, давлатњои иштирокчї «уњдадорињои юридикии худро бояд бо њуќуќи 
байналхалќї мувофиќ кунанд». Аз ин љо бармеояд, ки принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї на танњо ба шартномањои байналхалќї (гарчанде ки калимаи «pacta» лотинї 
буда маънояш «шартнома» мебошад) пањн мешавад, инчунин ба тамоми принсипњо ва 
меъёрњои њуќуќи байналхалќї ва уњдадорињои байналхалќие, ки аз шартномањои 
байналхалќї ва шартномањои байни давлатњо, инчунин ќарори ташкилотњои байналхалќї 
ва маќомотњои байналхалќї (масалан, Суди байналхалќї ва Шўрои бехатарии СММ ва 
ѓайра) сарчашма мегиранд, пањн мешавад. Уњдадорињои байналхалќї инчунин аз 
шартномањое, ки ташкилотњои байналхалќии байнињукуматї бо давлатњо ва байни худ 
мебанданд, ба вуљуд меояд. Њамин тавр, принсипи риояи шартномањои байналхалќї дар 
замони нав на танњо ба маънои мањдуд, яъне «шартномањо бояд риоя карда шаванд», 
балки ба маънои васеъ, яъне тамоми меъёрњои њуќуќи байналхалќї ва уњдадорињои 
байналхалќие, ки аз онњо сарчашма мегиранд, бояд катъиян риоя карда шаванд. 

Маљму њуљљатњои байналхалќии њуќуќие, ки аз онњо меъёрњои њуќуќи байналхалќї 
ба вуљуд меоянд ва уњдадорињои давлат аз онњо сарчашма мегиранд, яке аз элементњои 
муњим дар баамалбарории системаи муносибатњои байналхалќии муосир мебошад [3,с.13]. 
Муносибатњои байналхалќии муосир, дар он ќисме, ки њуќуќ ба танзим медарорад, дар 
худ шуморањои зиёди уњдадорињои байналхалќии њуќуќиро дар бар мегиранд, ки онњо, 
пеш аз њама, аз тарафи давлатњо ва ташкилотњои байналхалќї ќабул шудаанд. Бо њамин 
сабаб, муносибатњои байналхалќии муосир хусусияти байналхалќии њуќуќї дорад, яъне ба 
танзим дароварандаи њуќуќи байналхалќї мебошанд. Њуќуќи байналхалќї дар 
батанзимдарории муносибатњои байналхалќї наќши муассир доранд. Ин таъсиррасонї бо 
роњи таъсиррасонии меъёрї ба фаъолияти тарафњои ба созиш омада истода, пеш аз њама, 
давлатњое, ки бо ёрии меъёрњои байналхалќии њуќуќї, ки аз онњо уњдадорињое, ки дар 
шартнома ва созишномањои байналхалќї ифода ёфтаанд ва аз онњо сарчашма мегиранд, 
таъсир расонида мешавад. Аммо аз тарафи давлатњо ќабул кардани уњдадорињои 
шартномавї ва меъёрњои байналхалќии њуќуќї, ин њоло маънои онро надорад, ки дар 
баамалбарории низоми байналхалќии њуќуќї, дар таъмини њамзистии осоишта ва 
њамкорињои байналхалќї кафолати таъсирбахш дорад. Барои ин сиёсати давлатњо ва 
дигар иштирокчиёни муносибатњои байналхалќї бо уњдадорињое, ки онњо кабул мекунанд, 
бояд мувофиќат кунад, яъне сухан дар бораи он меравад, ки давлатњо уњдадорињои 
байналхалќиеро, ки ба худ ќабул кардаанд, бояд ќатъиян риоя ва иљро намоянд. Њамин 
тавр, принсипи риояи шартномањои байналхалќї яке аз љойњои муњимро дар миёни дигар 
принсипњои њуќуќи байналхалќии муосир ишѓол мекунад [3,с.14]. Муњим будани принсипи 
риояи шартномањои байналхалќиро тамоми њуќуќшиносони љањон эътироф мекунанд. 
Профессор Э. Элайес чунин ибрози назар намудааст: «Принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї (Рacta Sunt Servanda), принсипи фундаменталии њуќуќи шартномањои 
байналхалќї мебошад». Аммо таљрибаи байналхалќї нишон медињад, ки ин принсип дар 
тўли таърих чандин маротиба аз љониби субъектони њуќуќи байналхалќї вайрон карда 
шудааст. Аз љониби давлатњо иљро накардан ё бевичдонона иљро кардани уњдадорињои 
шартномавии байналхалќии худ, ба њамкорињои байналхалќї зарари љиддї расонидаанд. 
Масалан, шартномаи байни Англия, Амрико ва ИЉШС оиди ташкил додани фронти 2-юм 
дар Аврупо, ки мувофиќи он њар се ин давлатњо дар ваќти Љанги дуюми љањонї, фронти 2-
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юмро бояд дар тобистони соли 1942 дар Аврупо ташкил медоданд. Аммо њукумати 
Амрико ва Англия уњдадорињои ба зиммаи худ гирифтаашонро иљро накарданд ва 
яктарафа муњлате, ки бояд фронти 2-юм кушода мешуд, ба дигар ваќт гузарониданд ва 
фронти 2-юм дар соли 1944 кушода шуд. Яъне, аз ин таљриба бармеояд, ки давлатњои 
Англия ва Амрико принсипи бовиљдонона риоя кардани уњдадорињои байналхалќиро 
вайрон карданд, ки дар натиља ба талафоти зиёд оварда расонд [3,с.16]. Чунин 
вайронкунињо дар таљрибаи давлатњо гуногун мебошанд. Аз љумла, ба монанди 
бевиљдонона иљро кардани уњдадорињои шартномавии худ; вайрон кардани уњдадорињои 
Низомномаи СММ; вайрон кардани предмет ва муњлати шартнома; яктарафа бекор 
кардани шартнома бе розигии дигар иштирокчиёни шартнома; ќабул кардани ќонунњои 
дохилидавлатї, ки ба уњдадорињои шартномавї мухолиф мебошанд ва инчунин иљро 
накардани ќарорњои Шўрои Амнияти СММ ва дигар маќомотњои СММ ва ѓайрањо 
мебошанд. Таљрибаи шартномањои байналхалќї нишон медињад, ки давлатњо, чи дар 
давраи чанг ва чи баъд аз он, якчанд маротиба уњдадорињои шартномавии худро вайрон 
кардаанд. Ба ин, пеш аз њама, шартномањои Тењрон, Ялта ва Потсдам мисол шуда 
метавонанд. Давлатњои Ғарб дар мукобили ин шартнома уњдадорињои иттифоќиро дар 
бораи беяроќ гардонидан ва демократикунонии Олмон иљро накарданд. Дар соли 1954 
давлатњои Ғарб боз аз иљро кардани уњдадорињои байналхалќии худ оиди банизомдарории 
баъди Љанги дуюми љањон даст кашиданд, яъне давлатњои Ғарб ба муќобили шартномаи 
Потсдам, шартномаи њарбї дар Париж бастанд. Дар ин шартнома пешбинї шуда буд, ки 
Олмони Ғарбї аз нав мусаллањ карда мешавад ва он ба блоки Антлантикаи Шимолї 
дохил карда мешавад, Англия ва Фаронса уњдадорињое ќабул карданд, ки ба маќсад ва 
уњдадорињои шартномае, ки онњо пештар бо ИЉШС бастанд, мухолиф буд, ки дар натиља 
њукумати ИЉШС он шартномаро яктарафа бекор кард. Инчунин, таљрибаи байналхалќї 
нишон медињад, ки конвенсияњои байналхалќї, ки масуният ва имтиёзњои хориљиён ва 
дигар намояндагони расмии давлатро муайян мекунанд, вайрон шудаанд. Масалан, 
Амрико намояндагони ИЉШС ва дигар давлатњои сотсиалистии дар назди Созмони 
Милали Муттањидро (ки дар асоси шартномаи соли 1947 дар Ню-Йорк љойгир шудааст) 
барои иљрои вазифа бо шароити муносиб таъмин накардааст. Инчунин, дахлнопазирї, 
тахдид ба амният ва саломатии онњо њама ваќт вайрон карда мешуд. Амрико, инчунин, 
дигар шартномањое, ки СММ баста буд, вайрон кардааст. Масалан, њукумати Амрико дар 
њаќиќат минтаќањои љазирањои уќёнуси Оромро бо роњи таљовузкорона зери васоят 
гирифт, ки ин бо шартнома дар бораи васоят, ки Амрико бо Шўрои Амнияти СММ дар 
соли 1947 баста буд, мухолифат мекунад (инчунин, ба Низомномаи СММ мухолифат 
мекунад). Инчунин, Республикаи Африкаи Љанубї дар муддати чандин солњо ќарорњои 
маќомотњои СММ-ро дар муносибат ба давлати Намибия ба эътибор нагирифта, ин 
давлатро якчанд маротиба ѓайриќонунї ишѓол карда буд. Исроил бошад, аз баровардани 
љанговарони худ аз минтаќањои забткардаи Арабистон саркашї карда, бар хилофи 
резолютсия ва ќарорњои Шўрои Амнияти СММ амал кардааст. Њамин тавр, принсипи 
риояи њатмии шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda) аз љониби давлатњо бо њар 
гуна роњњо вайрон карда шудааст, ки аз нуктаи назари њуќуќи байналхалќї онњо бояд 
риоя карда шаванд. 

Принсипи риояи шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda) ба њамаи 
принсипњо ва меъёрњои амалкунандаи њуќуќи байналхалќї ва уњдадорињои байналхалќї, 
ки аз шартномањои байналхалќї ва одатњои байналхалќї сарчашма мегиранд, пањн 
мешавад. Принсипи риояи шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda) ба он 
шартномањо ва одатњое, ки ќувваи њуќуќиашонро гум кардаанд, инчунин шартномањои 
беэътибор дониста шуда, ки ба принсипњои асосии њуќуќи байналхалќии муосир мухолиф 
мебошанд, баста шудаанд, пањн намешавад. Яъне, вобаста ба ин дар моддаи 26 
Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналхалќї аз 23-майи соли 1969 чунин 
оварда шудааст: «Њар як шартномаи амалкунанда нисбати иштирокчиёни он њатмї 
мебошад ва онро бояд бовиљдонона иљро намуд». Таърихи муњокимаи ин модда дар 
Конференсияи Вена маънидодкунии дурусти онро тасдиќ намуд. Бисёр намояндагони 
давлатњо дар Конференсия Вена гуфтанд, ки принсипи риояи шартномањои байналхалќї 
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сарњади худро дорад. Намояндаи ИЉШС дар Конференсияи Вена гуфта буд, ки масъалаи 
асосї дар ин љо он мебошад, ки набояд шартномањои зиддињуќуќї конунї гарданд ва 
ќувваи њатмии шартномањои байналхалќиро натанњо бо амали он, инчунин бо хусусияти 
њуќуќии он бояд алоќаманд намуд, яъне принсипи риояи шартномањои байналхалќї (Рacta 
Sunt Servanda) набояд ба шартномањои зиддињуќуќї пањн шаванд [3,с.20]. Бисёр давлатњо, 
ба монанди Фаронса, Австралия, Испания, инчунин бисёр давлатњои рў ба инкишоф 
(Эквадор, Боливия, Непал ва ѓайрањо) дар Конференсияи Вена гуфтанд, ки принсипи 
риояи шартномањои байналхалќї танњо ба шартномањои боэътибор пањн мешавад ва 
моддаи 26 Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналхалќї, махсус ба 
њамин маъно фањмида шавад. Чунин маънидодкунии моддаи 26 Конвенсияи Вена бо 
принсипи риояи шартномањои байналхалќї, ки дар Декларатсияи СММ мустањкам 
шудааст, мувофиќат мекунад. Принсипи риояи њатмии шартномањои байналхалќї, 
принсипи фундаменталї мебошад, ки бе вай мављудияти њуќуќи байналхалќї, дастгирии 
сулњ ва њамкорињои байнидавлатї ѓайриимкон аст. Принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї ба меъёрњои императивии њуќуќи байналхалќї тааллуќ дорад, аммо дар 
назария аз љониби олимон инкор карда шудааст ва барои ин далелњои гуногун аз љониби 
олимони њуќуќи байналхалќї оварда шудаанд. Профессор Т. Элайес чунин мењисобад, ки 
принсипи риояи шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda) ба меъёрњои императивї 
набояд дохил карда шавад, барои он ки вай ба истисно роњ медињад, ки яке аз онњо ин 
клаузула мебошад. Инчунин Л. А. Алексидзе ба гуфтаи њуќуќшинос Т. Элайес њамфикр 
буда, чунин мегўяд: «Ду давлат метавонанд њар ваќте, ки хоњанд як шартномаро бо 
шартномаи дигар иваз кунанд ё як меъёри одиро, ки характери императивї надоранд» 
[1,с.323]. Аммо ин истисноњо принсипи риояи шартномањои байналхалќиро њоло исбот 
намекунанд, ки ин принсип характери императивї дорад ё не. Ин истисноњо танњо нишон 
медињанд, ки ин принсип ё меъёр характери мутлаќ надорад, аммо дар њуќуќи 
байналхалќї принсипњои мутлаќ вуљуд надоранд ва принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї ба шартномањое, ки бо роњи зўрї ва таљовузкорона баста шудаанд ва дигар 
шартномањои беэътибор, ки ба принсипњои асосии њуќуќи байналхалќї мухолиф 
мебошанд, инчунин дигар шартномањо ва одатњое, ки ќувваи њуќуќии худро гум кардаанд, 
пањн намешавад. Характери императивї доштани принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї дар он мебошад, ки давлатњо наметавонанд дар муносибатњои 
байнињамдигарї аз он дур шаванд, яъне наметавонанд онро беэътибор њисобанд. Л.А. 
Алексидзе дар ин маврид чунин ибрози назар намудааст: «Иљрои бовиљдононаи 
уњдадорињои байналхалќї талаботи њуќуќи байналхалќии муосир мебошад, ки 
муносибатњои байналхалќии њуќуќиро таъмин мекунад» [1,с.323]. Характери императивии 
принсипи риояи шартномањои байналхалќї аз моњияти худи ин принсип ва меъёрњои 
императивии њуќуќи байналхалќї сарчашма мегирад. Иљро накардан ё бевиљдонона иљро 
кардани уњдадорињои шартномавї ва дигар уњдадорињои байналхалќї аз љониби 
давлатњо, инчунин риоя накардани принсипи риояи шартномањои байналхалќї дар байни 
давлатњо аз боварї баромадан, ба зиёд кардани проблемањои байналхалќї ва 
мухолифатњо, тањти хатар мондани сулњи байналхалќї ва бехатарии байналхалќї оварда 
мерасонад. Риоя накардани принсипи риояи шартномањои байналхалќї 
њуќуќвайронкунии байналхалќї мебошад, ки давлатњо барои он ба љавобгарии 
байналхалќї кашида мешаванд. Принсипи риояи шартномањои байналхалќї њамчун 
меъёри умумии њуќуќи байналхалќї аз меъёрњои махсус иборат буда, таркиби њуќуќии 
онро чунин унсурњо ташкил медињад. 

1) Мувофиќ будан ба шартномањои байналхалќї: принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї, маънои онро дорад, ки њамаи давлатњо бояд уњдадорињои шартномавии 
худро бовиљдонона иљро намоянд. 

Бисёр њуќуќшиносони њуќуќи байналхалќї чунин мењисобанд, ки бовиљдонона иљро 
кардан – ин элементи марказї дар мафњуми принсипи риояи шартномањои байналхалќї 
мебошад, ки бо бисёр ќарорњои судњои байналхалќї ва арбитражњои байналхалќї тасдиќ 
карда шудааст. Инчунин, дар шартномањои байналхалќї, ба монанди Конвенсияи Вена 
дар бораи њуќуќи шартномањои байналхалќї аз соли 1969 (моддаи 26), Декларатсия дар 
бораи принсипњои њуќуќи байналхалќї аз соли 1970, инчунин дар ќонунњои 
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дохилидавлатї, ба монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи шартномањои 
байналхалќии Љумњурии Тољикистон тасдиќи худро ёфтааст. Иљрои бовиљдононаи 
шартномањои байналхалќї, пеш аз њама, дар характери императивї доштани принсипи 
риояи шартномањои байналхалќї ифодаи худро ёфтааст. Давлат њуќуќ надорад, ки аз 
иљрои бовиљдононаи уњдадорињои шартномавии худ даст кашад. Дар баъзе њолатњо 
мафњуми бовиљдононаро бо мафњуми адолат монанд мекунанд, ки ин дуруст аст. 
Мафњуми бовиљдонона дар њуќуќи байналхалќї аз њуќуќи гражданї гирифта шудааст. 
Њуќуќшинос И.С. Претерский бар ин назар аст, ки бовиљдонона ба маънои умумибашарї 
њамчун «боинсоф, бовиљдон, мављуд набудани мухолифат дар байни он чизе, ки шахс 
мегўяд ва фикр мекунад, кўшиш кардан ба њар як коре, ки набошад бояд фањмида шавад» 
[2,с.152-155]. Давлатњо дар муносибатњои байнињамдигарї аз инњо њуќуќи даст кашиданро 
надоранд. Мафњуми бовиљдонона иљро кардани шартномањои байналхалќї, ин маънои 
иљрои аниќи шартномањо дар муносибат бо мундариљаи он, муњлати он, љойи иљрои он ва 
ѓайрањо фањмида мешавад. Яъне, он чизе ки дар шартномањои байналхалќї пешбинї 
шудааст, бояд бовиљдонона иљро карда шавад. Иљрои бовиљдонона, инчунин 
иштирокчиёни шартномањои байналхалќиро вазифадор мекунад, ки аз амалњое, ки боиси 
мањрум гаштани шартнома аз маќсад ва объекти он мешавад, бояд даст кашанд. Дар 
моддаи 300 Конвенсияи СММ оиди њуќуќи бањрї аз соли 1982, чунин муќаррар шудааст: 
«Давлатњо набояд њангоми иљрои њуќуќхои худ аз Конвенсия суиистифода баранд». Яъне, 
давлатњои иштирокчї уњдадорињое, ки аз Конвенсия бармеояд, бояд бовиљдонона иљро 
намоянд, дар баробари ин, давлат «њуќуќ, юрисдиксия ва озодињоеро, ки дар Конвенсия 
пешбинї шудаанд, њамон тавре татбиќ намоянд, ки ба суиистифодаи њуќуќї роњ надињад». 

2) Принсипи риояи шартномањои байналхалќї, инчунин аз тарафи давлатњо 
иљрои хатмии уњдадорињои шартномавиро талаб мекунад. Ин маънои онро дорад, ки 
шартномањои байналхалќї новобаста аз факторњои дохилї ё берунї бояд иљро карда 
шаванд. Таѓйир ёфтани њокимият дар давлат ё дигар шудани тарзи идоракунии он, дигар 
шудани минтаќањои он ва ѓайрањо, наметавонад ба иљрои шартномањои байналхалќї 
таъсир расонад. 

3) Давлати иштирокчии шартномаи байналхалќї наметавонад њамчун асос 
барои иљро накардани шартномањои байналхалќї, ба ќонунњои дохилидавлатии худ такя 
кунанд. Ин талабот, ки як ќисми ташкилдињандаи принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї мебошад, дар моддаи 27 Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои 
байналхалќї мустањкам карда шудааст. Инчунин, дар ќонунгузории дохилидавлатї 
гуфтањои дар боло зикршуда пешбинї шудаанд. 

Дар Декларатсияи принсипњо (дар ќисми 10-и Санади Хотимавии Хелсинки), ки 
давлатњои иштирокчии шартнома дар муносибатњои байнињамдигарї мувофиќи он амал 
мекунанд, гуфта шудааст, ки давлатњо њангоми баамалбарории њуќуќњои мустаќили худ, 
бояд бо уњдадорињои байналхалќї њуќуќии худ мувофиќат кунанд. Дар ќонунгузорињои 
Љумњурии Тољикистон оиди ин масъала чунин пешбинї шудааст. Масалан, дар моддаи 10-
и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин оварда шудааст: «Санадњои њуќуќии 
байналхалќие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии 
низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд. Агар ќонунњои љумњурї ба 
санадњои њуќуќии байналхалќии эътирофшуда мутобиќат накунанд, меъёрњои санадњои 
байналхалќї амал мекунанд». Инчунин, дар моддаи 7 банди 2–и ќонунгузории граждании 
Љумњурии Тољикистон гуфта мешавад, ки «Агар дар шартномањои байналхалќии 
Љумњурии Тољикистон нисбат ба ќоидањои пешбининамудаи ќонунњои гражданї, 
ќоидањои дигаре пешбинї шуда бошанд, ќоидањои шартномаи байналхалќї мавриди 
истифода ќарор дода мешаванд». Дар моддаи 4-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар 
бораи шартномањои байналхалќии Љумњурии Тољикистон аз соли 1999, чунин муќаррар 
карда шудааст: «Шартномањои байналхалќие, ки Тољикистон мутобиќи Сарќонуни 
Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст, љузъи таркибии низоми њуќуќии он ба шумор 
мераванд. Дар сурати номутобиќати ќонунњои љумњурї ба асноди эътирофшудаи 
ќонунгузории байналхалќї, меъёрњои шартномаи байналхалќї мавриди истифода ќарор 
мегиранд». 
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4) Давлат њуќуќ надорад шартномае бандад, ки уњдадорињои он бо шартномае, 
ки бо давлати 3-юм пештар баста буд, мухолифат кунад. 

5) Принсипи риояи шартномањои байналхалќї, яктарафа катъ кардан, таѓйир 
додан ё таѓйирот даровардан ва аз нав дида баромадани шартномањои байналхалќиро 
манъ мекунад. Танњо бо роњњои ќонунї ќатъ кардан, таѓйир додан ё таѓйирот даровардан 
ва аз нав дида баромадани шартномањои байналхалќиро роњ медињад, ки ин њамчун ќоида 
бо созиши иштирокчиёни шартнома амалї карда мешавад. 

6) Шакли шартнома ва номгузории он ба њатмї будани риояи шартнома таъсир 
намерасонад (моддаи 3-и Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналхалќї 
аз соли 1969): шартномањо, инчунин созишномањо, ки номгузории гуногун доранд 
(конвенсия, пакт, созишнома, паймон, санади хотимавї, оиннома) иљроишашон њатмї 
мебошад. Шартномањои дањонї чун шартномањои хаттї иљроишашон њатмї мебошад 
[3,с.276-280]. 

7) Ќатъ гаштани муносибатњои дипломатї ва консулї ба муносибатњои байни 
иштирокчиёни шартномаи байналхалќї, ки шартнома ба танзим медарорад, таъсир 
расонида наметавонад, ба истиснои њолатњое, ки муносибатњои дипломатї ва консулї 
барои иљрои шартнома муњим бошад (моддаи 63-и Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи 
шартномањои байналхалќї аз соли 1969). 

Чун дигар принсипњои њуќуќи байналхалќї, принсипи риояи шартномањои 
байналхалќї (Рacta Sunt Servanda) бо принсипњои њуќуќи байналхалќї алоќамандии зич 
дорад, ба монанди принсипи эњтироми истиќлолияти давлат, баробарњуќуќї, 
худмуайянкунии халќу миллатњо ва ѓайра. 
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ПРИНСИПИ РИОЯ КАРДАНИ ШАРТНОМАЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

Принсипи риояи шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda), яке аз принсипњои асосии њуќуќи 
байналхалќї ва махсусан њуќуќи шартномањои байналхалќї мебошад. Бе ин принсип мављудияти њуќуќи 
байналхалќї ва таъмини сулњ ѓайриимкон аст. Иљрои даќиќ ва бовиљдононаи уњдадорињои шартномавии 
байналхалќї аз љониби тамоми иштирокчиёни муносибатњои байналхалќї, яке аз воситањои дастгирии 
сулњи байналхалќї ва инкишофи муносибатњои бовиљдонона ва дўстона, инчунин таъмини бехатарии 
байналхалќї мањсуб меёбад. Аз ин рў, ин принсип яке аз принсипњои фундаменталии њуќуќи байналхалќї ба 
шумор меравад. Бо зиёд шудани шартномањои байналхалќї дар соњањои гуногуни фаъолияти давлат, 
ањамияти принсипи риояи даќиќи шартномањои байналхалќї (Рacta Sunt Servanda) низ зиёд шуда истодааст. 

Калидвожањо: принсип, њуќуќи байналмилалї, шартномаи байналмилалї, Конвенсияи Вена, меъёрњои 
императивї, бовиљдоднона иљро кардан. 

 

ПРИНЦИПЫ СОБЛЮДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

Принцип соблюдения международных договоров (Racta Sunt Servanda) является одним из основных 

принципов международного права, и особенно права международных договоров. Без этого принципа невозможно 

существование международного права и поддержание мира. Неукоснительное и добросовестное выполнение 

обязательств по международным договорам всеми участниками международных отношений является одним из 

средств поддержания международного мира и развития честных и дружественных отношений, а также 

обеспечения международной безопасности. Следовательно, этот принцип является одним из основополагающих 

принципов международного права. С увеличением количества международных соглашений в различных сферах 

государственной деятельности возрастает и значение принципа неукоснительного соблюдения международных 

соглашений (Racta Sunt Servanda). 

Ключевые слова: принципы, международное право, международные соглошения, Венская конвенция, 

императивные нормы, добросовестное соблюдение правил. 
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PRINCIPLES OF COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL INSTRUMENTS 

The principle of compliance with international agreements (Racta Sunt Servanda) is one of the basic principles of 

international law, and especially the law of international agreements. Without this principle, the existence of international 

law and the maintenance of peace are impossible. The strict and conscientious fulfillment of obligations under international 

treaties by all participants in international relations is one of the means of maintaining international peace and developing 

honest and friendly relations, as well as ensuring international security. Consequently, this principle is one of the 

fundamental principles of international law. With the increase in the number of international agreements in various spheres 

of state activity, the importance of the principle of strict observance of international agreements (Racta Sunt Servanda) also 

increases. 

Keywords: principles, international law, international agreements, Vienna Convention, peremptory norms, good 

faith observance of the rules. 
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МАФЊУМ, МОҲИЯТ ВА НАМУДЊОИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 

 
Расулзода Љ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Муносибатњои њуќуќи гражданї ин муносибатњои дар меъёрњои асосёфтаанд, ки 
оиди неъматњои моддї ва ѓайри модди ба вуљуд омада иштирокчиёни онњо соњибихтиёрӣ 
дошта, њамчун дорандагони њуќуќу уњдадорињои баробарї баромад мекунанд. 
Муносибатњои њукуќи гражданї бо хусусият ва аломатњои махсуси зерин аз дигар соњањои 
њуќ фарќ мекунанд:  

- сохти таркибии субектњои муносибатњои њуќуќи гражданї:  
- мустаќилии иштирокчиёни ин муносибатњо : 
- молу мулки алоњида доштани иштирокчиёни мазкур: 
-баробарњуќуќии иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи гражданї нисбати якдигар: 

-ташаббускор ва диспозитивӣ будани иштирокчиёни дар бунёд ва баамалбарории 
муносибатњои њуќуќи гражданї: 

- мазмуни њуќуќи ва сохти муносибатњои њуќуќи гражданї: 
- хосиятњои љавобгари ва чорањњои муњофизатї њуќуќи гражданї. 
Таркиби субъективии муносибатњои њуќуќи гражданї ин маљмуи он шахсоне 

мебошад, ки дар муносибатњои алохидаи њуќуќи гражданї иштирок менамояд. Дар њар як 
амали њуќуќи гражданї на кам аз ду субъект иштирок мекунад. Дар акси њол 
муносибатњои љамъияти пайдо намешавад. Иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи 
гражданї ба чунин гуруњњо таќсим мешаванд: а) шахсони љисмонӣ гуфта, фардњои аз 
тарафи ќонуни гражданї бо њуќуќи субъективӣ таъмин кардашударо эътироф менамояд, 
ки дар муносибатњои њуќуќи гражданї иштирок мекунанд.  

Якум, субъектони муносибатњои њуќуќи гражданї натанњо аз љињати молумулкӣ, 
балки ташкилӣ низ аз њам људо ва мустаќил мебошанд. Муносибатњои байни онњо дар 
асоси баробарњуќуќӣ муайян карда мешавад. 

Дуюм, њуќуќи гражданї баробарии байни онњро бо тамоми роњу воситањои њуќуќӣ 
таъмин менамояд. Дар натиља муносибатњои њуќуќи гражданї њамчун муносибатњои 
байни субъектњои баробарњуќуќ, њамчун муносибати асосноки њуќуќӣ ташкил меёбад, ки 
дар он як тараф соњиби њуќуќи субъективї ва тарафи дигар уњдадории субъективӣ ё њарду 
тараф соњиби њуќуќу уњдадории субъективии гражданӣ мегардад. Масалан, мувофиќи 
шартномаи харидуфурӯш фурӯшанда уњдадор мешавад, ки предмети шартномаро ба 
харидор пешкаш намояд, ва њуќуќ дорад, ки арзиши онро талаб намояд. Харидор бошад 
њуќуќ дорад, ки ашёи харидаашро аз фурӯшанда талаб намояд ва уњдадор аст, ки арзиши 
онро пардохт намояд.  

Сеюм, нисбати тарафи уњдадории субъективиро иљро накарда ё ба таври дахлдор 
иљро накарда њамчун кафолати амалигардонии муносибати њуќуќи њамчун чораи њифзи 
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њуќуќи субъективии гражданї ва чораи љавобгарї асосан чораи характерии молу мулки 
дошта татбиќ карда мешавад. 

Аз ин гуфтањо чунин хулоса бармеояд муносибатњои њуќуќи гражданї – алоќаи 
юридикии баробарии молу мулки ва ташкилии субъектони мустаќили муносибањои молу 
мулки ва шахсии молу ѓайри молу мулкие мебошад, ки њуќуќу уњдадории субъективии 
онњоро ифода менамояд ва нисбати вайронкунии вайронкунандагони ин њуќуќ асосан 
чораи маљбурии давлатии характери молумулки дошта дида мешавад. Љумњурии 
Тољикистон низ дорои илми њуќуќи граждании инкишофёфтаи худ буда он мактабњои 
илмие, ки аз љониби олимони тољик аз ќабили О.У.Усмонов, Ш.Т. Таѓойназаров, Ш.М. 
Менгалиев, Ш.К. Ѓаюров ва дигарон созмон дода шудаанд, имрўзњо самараи худро 
пешнињод намуда истодаанд. Таркиби муносибатњои њуќуќи гражданї аз унсурњои зерин 
субъект, объект ва мазмун иборат мебошад, ки дар бораи њар яки онњо дар ќисматњои 
алоњидаи ин боб маълумоти муфассал дода мешавад. Вобаста ба мављудият ва намуди 
шањрвандї онњо бо гуруњњои зерин људо мешаванд:  

- шањрвандани Љумњурии Тољикистон:  
- шањрвандони хориљї: 
- шахсони бетабаъа (бешањрванд)  
Шањрвандони Љумњурии Тољикистон шахсони љисмоние мебошанд, ки дар 

муносибатњои њуќуќи гражданї иштирок менамоянд ва аз рўзи ќабули Конститутсия 
шањрванди Љумњурии Тољикистон эътироф шудаанд. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шањрвандии Љумњурии Тољикистон» шањрванди Љумњурии 
Тољикистон шахсе ба њисоб меравад, ки аз рӯзи ќабули конститутсия шањрванди 
Љумњурии Тољикистонбошад ё худ муносибатњои њамин ќонуни конститутсиони наќш ва 
мавќеъи шањрванди Љумњурии Тољикистонро муайян мекунад. Тибќи моддаи 5 ќонуни 
мазкур шањрванди Љумњурии Тољикистон њуќуќ дорад, ки берун аз марзи Тољикистон низ 
шањрвандии худро нигоњ дорад берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон зиндаги кардани 
шањрванди Љумњурии Тољикистон ба истиснои мавридњои, ки дар њамин ќонун муайян 
шудаанд шањрвандии онро ќатъ намегардад. Шањрвандони хориљї шахсоне мебошанд, ки 
шањрвандии дигар давлатро дорад ва дар муносибатњои њуќуќи гражданї иштирок 
мекунанд. Њамин тариќ, тибќи санадњои меъёрию њуќуќи махсусан. Ашхосони бешањрванд 
бетабаъа онњое њисоб меёбанд, ки шањрвандии давлатї худро гумкардан ва дар айни њол 
онњо шањрвандии давлатии моро ќабул накардаанд. Шањрвандони хориљи ва ашхосони 
бешањрванд аз њуќуќ озодињои эълоншуда истифода мебаранд ва баробарии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон вазифа ва масъулият доарнд, баистиснои људогонае, ки ќонун 
пешбини кардаааст. Шањрвандони Љумњурии Тољикистон ки берун аз њудуди Тољикистон 
мебошанд, тањти муњофизат ва њимояи Љумњурии Тољикистон ќарор дошта, Љумҳурии 
Тоҷикистон дар њама њолат ѓамхорӣ ва дастгирии худро барои шањрвандон, махсусан 
шањрвандоне, ки хориљ аз кишваранд, зоњир менамоянд. Маќомоти давлатии Љумњурии 
Тољикистон намояндагињои дипломатї ва муассисањои консулї, шахсони мансабдори 
онњо бояд мусоидат кунад, ки ба шањрванди Љумњурии Тољикистон имконият фароњам 
оварда шавад, то аз тамоми њуќуќњои ќонунгузорї истифода баранд. Њуќуќ ва 
манфиатњои аз тарафи ќонун њимояшавандаи онњоро њимоя намоянд ва дар мавриди 
зарурат барои барќарор кардани њуќуќи поймолшудаи шањрвандани Љумњурии 
Тољикистон тадбирњо андешанд. Мазмуни муносибатњои њуќуќи гражданї уњдадории 
субъективии иштирокчиёни ин муносибат иборат мебошад. Њуќуќи субъективї меъёри 
рафтори ќонунии субъекти муносибати њуќуќи гражданї мебошад. Њуќуќи субъективии 
гражданї котегорияи муракаби юридики буда, мазмуни худро дорад. Мазмуни ин њуќуќ аз 
имкониятњои юридикие, ки ба субъект дода мешавад, иборат аст. Ин имкониятро, њамчун 
ќисми таркибии мазмуни њуќуќї субъективии граждани салоњият ваколат меноманд. 
Мазмуни муносибати њуќуќи субъективи хеле гуногун бошадњам аммо онхо натиљаи 
омадани се гурух салоњияти њуќуќии зерин мебошад: а) салоњияти талаб карда, яъне 
имконияти аз субъекти уњдадор талаб кардани иљрои уњдадории ба зимаи у гузошташуда: 
б) салоњият нисбати амалиёти худ, яъне содир кардани рафтори воќеъи ва юридикӣ: в) 
салохият ба њифз яъне барои њифзи њуќуќ ва манфиати ќонуни ба ќувваи зуроварии 
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давлатї такя намуда аз имконияти маљбуркуни давлатї истифода бурда њуќуќи 
субъективии соњибмулк ба ин мисол шуда метавонад. Соњибмулк барои аз дигарон талаб 
кардани эњтироми њуќуќи моликияташ имконияти юридики дорад. Ӯ, инчунин њуќуќ 
дорад талаб намояд, ки нисбати вайронкунандагони њуќуќи моликияташ чораи маљбурии 
давлатї дида шавад. Молик њуќуќ дорад мувофиќи хоњишаш молу мулк дошта бошад, аз 
вай истифода барад ва ихтиёрдорӣ намояд. Уњдадории субъективӣ – меъёри рафтори 
њатмии иштирокчиии муносибати њуќуќи гражданї мебошад. Моњияташ дар он аст, ки 
субъекти муносибати њуќуќи бояд амалиётеро иљро намояд ё баръакс аз содир кардани 
амалёти иљтимоии зараровар худдорї намояд. Таркиби сохти муносибати њуќуќии 
гражданї содда ва муракаб мешавад. Дар муносибати њуќуќии содда як тараф танњо њуќуќ 
ва тарафи дигар танњо уњдадори дорад. Масалан, мувофиќи шартномаи ќарз ќарздињанда 
танњо њуќуќи пас гардонидани ќарзро талаб кардан дорад. Ќарздор бошад уњдадор аст, ки 
ќарзашро адо кунад. Яъне, бо ин роњ муносибатњои шањрвандї амалї карда мешавад, аз 
як љониб њуќуќи як тарафро инъикос менамояд ва аз љониби дигар бошад уњдадории 
трафи диграрро муайян месозад. Тибќи ин талаботњо бояд шањрванд тамоми рафтори 
худро дар чорчубаи муайяннамудаи ќонунњои амалкунанда ба роњ монад. Муносибатњои 
њуќуќи гражданї дар соњаи њуќуќ наќши асосиро иљро мекунад. Таснифи муносибатњои 
њуќуќи гражданї на танњо ањамияти назариявӣ, балки ањамияти амалӣ низ доранд. Ба ин 
васила гуруњбандии доираи њуќуќу уњдадорињои тарафњо, санадњои меъёри њуќуќие, ки ба 
ин ё он муносибатњои њуќуќи шањрвандї татбиќ мегарданд муайян карда мешаванд. 
Вобаста аз хусусиати мазмун муносибатњои њуќуќи гражданї ба молумулки ва 
ѓайримолумулкӣ људо карда мешавад. Муносибатњои молумулки доимо ё мунтазам бо 
масъалаи дар тасарруфи касе будани молу мулк ё аз тарафи яке ба каси додани молу мулк 
тибќи шартномаи хариду фурӯш байни фурӯшанда ва харидор ё воситаи меросдодан ба 
касе вобаста мебошад. Шахсони њуќуќї юридикӣ гуфта, ташкилотњоеро меноманд, ки бо 
њуќуќи субъективӣ таъмин карда шуда, онњо дар њукуки моликияти хољагидорӣ ё 
идоракунии фаврї оперативї молу мулки алоњида доранд, аз номи худ њуќуќњои 
молумулкӣ ва ѓайримолумулкӣ ба даст оварда, уњдадорињоро иљро менамояд, дар суд 
њамчун даъвогар ва љавобгар баромад мекунад, баланс ва сметаи мустаќил дорад.  

Давлат субъекти мустаќил буда, дар муносибатњои њуќуќи гражданї њамчун 
соњибмулки ягона ба замин сарватњои он об љангал ва дигар объектњо баромад мекунад. 
Давлат, инчунин дорандаи њокимияти сиёсї маҳсуб меёбад. Мустаќилии њуќуќии 
субъектњои муносибатњои њуќуќи гражданї гуногун аст, ки дар муносибатњои иљтимои 
хољагї ва мадани акс меёбад. мустаќилии шањрвандон бемањдуд буда аз мустаќилии 
шахсони њуќуќи фарќ дорад, зеро мустаќилии шахсони њуќуќї аз Оиномаи онњо бармеояд 
ва аз мустаќилии шањрвандон мањдудтар аст. Мустаќилии давлат бошад серсоња 
(уневерсалї) аст. Мустаќилии иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи гражданї дар он зоњир 
мегардад, ки дар ваќти баамалбарории њуќуќу уњдадорињои худ онњо ба њељ кас тобеъ 
набуда, бо хоҳиш ва иродаашон амал мекунанд. Баробарњуќуќи иштирокчиён нисбати 
якдигар дар он зоњир мешавад, ки њар кадоме онњоро њуќуќу уњдадорињои мустаќил 
доранд ва ба якдигар тобеъ набуда, иљрои уњдадорињоро талаб мекунанд, нисбати 
њамдигар ягона чораи маљбуркунї ё зуровариро татбиќ карда наметавонанд. Дар бунёд 
кардан ва баамалбарории муносибатњои њуќуќи гражданї ташаббускор ва диспозитивї 

будани иштирокчиён дар он ифода меёбад, ки њаракат амалёти њуќуќӣ ба худи субъектон 
вобаста аст ва ин њаракатњоро иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи гражданї озодона ба 
амал мебарорад. Озодии иштирокчиён гуногун буда, набояд аз њадди ќонуни гражданӣ 
барояд. 

Объектњои муносибатњои њуќуќи гражданї он ашёњое мебошанд, ки оиди онњо 
алоќаи њуќуќи байни шахсон ба вуљуд меояд. Чунончи, амвол, шаъну шараф, пул ва 
амсоли онњое, ки ба неъматњои моддӣ ва ѓайримоддї таќсим шуда, дар муомилоти 
гражданї васеъ истифода бурда мешаванд. 
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МАФЊУМ, МОҲИЯТ ВА НАМУДЊОИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 
Муносибатњои њуќуќи гражданї дар соњаи њуќуќ наќши асосиро иљро мекунанд. Таснифи 

муносибатњои њуќуќи гражданї на танњо ањамияти назариявӣ, балки ањамияти амалӣ низ доранд. Ба ин 
васила гуруњбандии доираи њуќуќу уњдадорињои тарафњо, санадњои меъёрӣ њуќуќие, ки ба ин ё он 
муносибатњои њуќуќи шањрвандї татбиќ мегарданд муайян карда мешаванд. Шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон шахсони љисмоние мебошад, ки дар муносибатњои њуќуќи гражданї иштирок менамоянд. 

Калидвожањо: кодекси гражданї, муносибатњои њуќуќи гражданї шањрвандони Љумуњурии 
Тољикистон, мафњум, моњият, уњдадорї.  

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Гражданско-правовые отношения играют ключевую роль в сфере права. Классификация гражданско-

правовых отношений имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Таким образом определяется 

классификация объема прав и обязанностей сторон, нормативных правовых актов, применимых к тем или иным 

гражданско-правовым отношениям. Граждане Республики Таджикистан - физические лица, участвующие в 

гражданско-правовых отношениях. 

Ключевые слова: гражданский кодекс, гражданско-правовые отношения граждан Республики 

Таджикистан, понятие, сущность, обязанности. 

 

CONCEPT, ESSENCE AND TYPES OF CIVIL RELATIONS 

Civil law relations play a key role in the field of law. The classification of civil law relations has not only theoretical 

but also practical significance. In this way, the classification of the scope of rights and obligations of the parties, normative 

legal acts that apply to this or that civil law relationship is determined. Citizens of the Republic of Tajikistan are individuals 

who participate in civil law relations. 

Keywords: civil code, civil relations of citizens of the Republic of Tajikistan, concept, essence, duties. 

 

Сведения об авторе: Расулзода Джахонгир - магистр второго курса юридического факультета Таджикского 

национального университета. Телефон: 992 900041520. E-mail: rasulzodajahongir@gmail.com 

 

Information about the author: Rasulzoda Jahongir – second-year master`s student of Faculty of Law of the Tajik 

National University. Phone: 992 900041520. E-mail: rasulzodajahongir@gmail.com 

 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ШАХСОНЕ, КИ ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ ҲУҚУҚ ВА 

МАНФИАТҲОИ ҚОНУНИИ ХУДРО ҲИМОЯ МЕКУНАНД 
 

Раҳмонов Б.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ – ин маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки 
муносибатҳои ҷамъиятии ба вуҷуд омадаи байни иштирокчиёни мурофиа ва суди 
юрисдиксияи умумиро ҳангоми амалӣ намудани адолати судӣ аз рӯи парвандаҳои 
гражданӣ ба танзим медароранд. Дар ҳолати вайрон карда шудани ҳуқуқи шаҳрвандон ва 
ташкилотҳо аз тарафи дигар шахсон, инчунин таҳдиди вайронкуниҳо дар оянда ва 
ҳангоми ихтиёран барқарор накардани ҳуқуқи вайронкардашуда зарурати татбиқи ин ё он 
тарзҳои ҳимоя нисбати тарафи уҳдадор ба вуҷуд меояд. Қисме аз онҳо, ки дар моддаи 12 
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Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, аз тарафи субъектон 
мустақилона татбиқ карданашон мумкин аст, қисми дигараш бошад бо ёрии мақомоти 
салоҳиятдор, ки чунин амалҳоро иҷро менамоянд, татбиқ кардан мумкин аст. Фаъолияти 

бо қонун муайянкардашудаи чунин мақомот шакли ҳифзи ҳуқуқ номида мешавад, ки бо 
аломатҳои ҳуқуқи вайронкардашуда, хусусияти вайронкунӣ, талаботҳое, ки нисбати 
тарафе, ки ҳуқуқҳои субъектро вайрон ё маҳдуд кардааст, муайян карда мешавад. Вобаста 
аз ин, шахси манфиатдор метавонад ҳам шаклҳои юрисдиксионӣ ва ҳам 
ғайриюрисдиксионии ҳифзи ҳуқуқро истифода намояд Тибқи моддаи 11 Кодекси 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқҳои граждании вайронгардида ё мавриди 
баҳс қарордоштаро мувофиқи мансубияти бо қонунҳои мурофиавӣ муқарраршудаи 
парвандаҳо аз ҷониби суди юрисдиксияи умумӣ, суди иқтисодӣ ва суди ҳакамӣ, инчунин ба 
тариқи маъмурӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун амалӣ карда мешавад. Фаъолияти 
суд оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои субъективӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилотҳо 
адолати судӣ номида мешавад. Дар ҳамин ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зоҳир мегардад, ки онро Суди консутитутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва системаи 
судҳои юрисдиксияи умумӣ ва иқтисодӣ амалӣ менамоянд. Адолати судӣ оид ба 
парвандаҳои гражданӣ бо роҳи дар маҷлисҳои судӣ баррасӣ ва ҳал намудани парвандаҳои 
гражданӣ оид ба баҳсҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, манзил, 
экологӣ, замин ва ғайра бармеоянд, инчунин дигар парвандаҳои дар моддаи 24 Кодекси 
мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, амалӣ карда мешавад. 

Мақсад ва вазифаҳое, ки дар назди мурофиаи судии гражданӣ истодаанд, дар моддаи 
3 Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон баён карда шудаанд. Мақсади 
мурофиаи судии гражданӣ ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои вайронкардашуда ё мавриди баҳс 
қароргирифта ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли 
моликияташон мебошад. Вазифаҳои мурофиаи судии гражданиро ба тактикӣ, ки ҳангоми 
баррасии ҳар як парвандаи муайян ҳал карда мешаванд ва стратегӣ, ки бо мурофиаи судии 
гражданӣ дар кулл ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ – ҳуқуқӣ ҳал карда мешаванд, тақсим кардан 
мумкин аст. Тартиби баррасӣ ва ҳал намудани парвандаҳои гражданӣ бо қонунгузорӣ дар 
бораи мурофиаи судии гражданӣ муайян карда мешавад. Меъёрҳои мурофиавии 
гражданӣ, ки дар қонунгузории дахлдор сабт гардидаанд, дар маҷмуъ соҳаи мустақили 
ҳуқуқ ҳуқуқи мурофиавии гражданиро ташкил менамоянд, ки яке аз соҳаҳои ҳуқуқи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Предмети танзими ҳуқуқии ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ 
– ин муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки дар соҳаи истеҳсолоти судии гражданӣ ба 
вуҷуд омадаанд. Хусусияти хоси ҳуқуқи мурофиавӣ дар он аст, ки вай ҷараёни инкишофи 
муносибатҳои ҳуқуқиро ба танзим медарорад. Бинобар ин ба предмети танзими ҳуқуқӣ 
натанҳо алоқаҳои ҳуқуқии (юридикии) иштирокчиёни мурофиа, балки фаъолияти 
мурофиавӣ оид ба татбиқи онҳо низ дохил мешаванд. Мувофиқан предмети ҳуқуқи 
мурофиавии гражданиро бояд ҳамчун муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавӣ якҷоя бо 
ҳаракатҳои мурофиавӣ муайян кард. Вобаста аз мафҳуми овардашуда ҳуқуқи мурофиавии 
гражданиро аз мурофиаи гражданӣ бояд фарқ кард. Зуҳуроти охирини ҳуқуқиро бояд 
ҳамчун системаи амалҳои мурофиавӣ, ки ҳангоми баррасӣ ва ҳал намудани парвандаҳои 
граждании ба тобеияти судҳо мансуб донисташуда ҷой доранд, тавсиф кард. Дар шакли 
ҳуқуқӣ таҷассум гардида системаи мазкури амалҳо намуди истеҳсолоти (мурофиаи) судии 
гражданиро соҳиб мегардад. Вобаста ба ин дар бораи намудҳои истеҳсолоти (мурофиаи) 
судии гражданӣ ва давраҳои мурофиаи гражданӣ сухан рондан мумкин аст. Ба тариқи 
истеҳсолоти суди гражданӣ парвандаҳои граждании аз рӯи табиати моддӣ (материалӣ) – 
ҳуқуқии худ гуногун баррасӣ мешаванд, бинобар ин намудҳои зерини вай фарқ карда 
мешаванд. 

1)Истеҳсолоти даъвогӣ. Вай аз ҳал намудани баҳсҳо дар бораи ҳуқуқ ба воситаи 
даъво иборат аст. Ин намуди мазкур асосӣ мебошад, ки бо Кодекси мурофиавии 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муфассал ба тартиб андохта шудааст. 

2)Истеҳсолоти парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи омма бармеоянд. 
Парвандаҳое, ки аз рӯи қоидаҳои намуди мазкури истеҳсолот дида баромада мешаванд, 
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дар натиҷаи муносибати ҳокимият ва тобеият ба вуҷуд меоянд. Мақсади ҳал намудани 
категорияи мазкури парвандаҳо назорати судӣ аз болои ҳаракатҳо ва санадҳои ҳокимияти 
давлатӣ мебошад. 

3)Истеҳсолоти махсус. Предмети он парвандаҳои бебаҳс мебошанд, ки аз рӯи онҳо 
ҳимояи ҳуқуқҳои субъективӣ лозим нест. Мақсади баррасӣ дар намуди мазкури 
истеҳсолоти судӣ ҳифзи манфиатҳои қонунии шаҳрвандон мебошад.  

4)Истеҳсолоти фармонӣ. Дар ҳолати мазкур ҳуқуқи субъективӣ, ки ба ҳуҷҷатҳои 
бебаҳс асос шудааст, ҳимоя карда мешавад. 

5)Истеҳсолот оид ба додани варақаи иҷро дар бораи иҷрои маҷбурии ҳалномаи 
судҳои ҳакамӣ. 

6)Истеҳсолот оид ба эътироф ва иҷрои ҳалномаҳои судҳои давлатҳои хориҷӣ, судҳои 
ҳакамии хориҷӣ (арбитражҳо). 

7)Истеҳсолот вобаста ба иҷрои санадҳои судӣ ва санадҳои мақомоти дигар. 
Истеҳсолотҳои дар бандҳои 2-7 қайдгардида, истеҳсолоти ғайридаъвогӣ эътироф 
мешаванд. 

Мурофиаи судии гражданӣ ҳамчун аз тарафи ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ ба 
танзим дароварда шудани фаъолияти суд, шахсони дар парванда иштироккунанда ва 
дигар иштирокчиёни он аз як қатор давраҳо иборат мебошад. Давраи мурофиа – ин 
маҷмуи ҳаракатҳои мурофиавӣ оиди парвандаи муайян мебошад, ки барои як мақсади 
наздик равона карда шудаанд.  Мувофиқи Кодекси мурофиавии граждании амалкунанда 
давраҳои зерин мавҷуданд: 

- оғоз намудани истеҳсолот аз рӯи парванда. Дар давраи мазкур шахси манфиатдор 
ба суд муроҷиат мекунад ва судя ҳуҷҷатҳои вайро қабул карда, фаъолияти мурофиавиро 
сар менамояд; 

- омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ. Дар давраи мазкур судя талаботҳои 
арзшударо аниқ карда, ба тарафҳо ва шахсони сеюм дар ҷамъ намудани далелҳои зарурӣ 
кӯмак мекунад ва ба мурофиа шахсони манфиатдор, экспертҳо, тарҷумон, шоҳидонро 
ҷалб менамояд; 

- муҳокимаи судӣ. Дар ин давра суд (судя) маводҳои парвандаро дар маҷлиси судӣ 

баррасӣ мекунад, шахсони даъватшударо мешунавад ва парвандаро бо баровардани 
ҳалнома моҳиятан ҳал менамояд ё истеҳсолотро аз рӯи парванда бе баровардани ҳалнома 
ба охир мерасонад; 

- аз нав баррасӣ намудани ҳалномаҳо ва таъйинотҳое, ки эътибори қонуни пайдо 
накардаанд (истеҳсолоти кассатсионӣ). Дар давраи мазкур қонунӣ ва асоснокии қарорҳои 
судии шикоятшаванда санҷида шуда, инчунин назорат аз болои фаъолияти судҳои поёнӣ 
амалӣ карда мешавад; 

- аз нав баррасӣ кардани ҳалномаҳо, таъинотҳо ва қарорҳое, ки эътибори қонунӣ 
пайдо кардаанд (истеҳсолоти назоратӣ). Дар давраи мазкур қарорҳои эътибори қонунӣ 
пайдо карда, аз нав баррасӣ карда шуда, инчунин фаъолияти судҳои марҳилаҳои якум ва 
дуюм назорат карда мешавад; 

- аз нав баррасӣ намудани қарорҳои судии эътибори қонунӣ пайдо карда аз рӯи 
ҳолатҳои навошкоршуда. Давраи мазкури мурофиа истисноӣ мебошад. Қонунӣ ва 
асоснокии қарори судии эътибори қонунӣ пайдо карда, дар партави ҳолатҳои 
навошкоршуда, ки дар лаҳзаи баррасии парванда вуҷуд доштанд ва барои ҳал намудани 
он аҳамияти ҷиддӣ (муҳим) доштанд, санҷида мешавад;  

- иҷрои санадҳои судӣ (истеҳсолоти иҷро). Давраи мазкури мурофиа махсусан барои 
татбиқи амалии ҳалнома, таъйинот, қарорҳои қабул намудаи судҳои юрисдиксияи умумӣ 
дар ҳаракатҳои субъектони вазифадор равона карда шудааст. 

Методи танзими ҳуқуқиро дар назарияи давлат ва ҳуқуқ ҳамчун маҷмуи воситаҳо ва 
тарзҳои муайяни ҳуқуқӣ, ки бо ёрии онҳо муносибатҳои ҳуқуқӣ ба тартиб андохта 
мешаванд ё ҳамчун системаи ҳолатҳои ҳуқуқие, ки низоми (реҷаи) махсуси ҳуқуқиро ба 
вуҷуд меоваранд, тавсиф мекунанд. Вакте ки сухан дар бораи методи ҳуқуқи мурофиавии 
гражданӣ меравад, аз як тараф одатан қайд мекунанд, ки дар он элементҳои қатъӣ 
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(императивӣ) мавҷуданд, чунки суд мақоми ҳокимияти давлатӣ мебошад, аз дигар тараф 
ба зуҳуроти диспозитивӣ, ки ба фаъолияти шахсони иштироккунандаи парванда ва 
хусусияти даъвогар ва ҷавобгар хоссанд, ишорат менамоянд. Дар ҳақиқат мувофиқи 

принсипи таҷзияи ҳокимият суд намуди тамоман махсуси ҳокимияти давлатиро амалӣ 
менамояд, ки ба монанди ҳамаи ҳокимиятҳо бе маҷбуркунӣ ва нишондоди омирона илоҷ 
карда наметавонад. Бинобар ин қонунгузор ба суд ваколатҳои васеи назоратиро нисбати 
рафт ва тартиби мурофиа, инчунин амали шахсони иштироккунандаи парванда додааст. 
Ба ғайр аз ин, маҳз суд ҳуқуқ дорад, ки нисбати иштирокчиёни мурофиаи судӣ намудҳои 
ошкорро ва ниҳоии ҷавобгарии мурофиавии гражданиро татбиқ намояд, ки ҳама вақти 
муайян аз ҷумла вобаста аз намуди истеҳсолоти (мурофиаи) судии гражданӣ фарқ карда 
мешаванд. Масалан, ҳангоми баррасӣ ва ҳал намудани парвандаҳое, ки аз муносибатҳои 
ҳуқуқи омма бармеоянд, судя бо ташаббуси худ бо мақсади ҳалли дурусти парванда 
метавонад далелҳоро талаб намояд. Шахсони мансабдоре, ки талаботи судро оид ба 
пешниҳоди далелҳо иҷро наменамоянд, ба андозаи то бист нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
ҷаримабандӣ карда мешаванд (қисми 2 моддаи 253 Кодекси мурофиавии граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дар айни замон агар, ки мурофиаи гражданӣ яке аз шаклҳои 

маҷбуран татбиқ намудани ҳуқуқи субъективии гражданӣ ба маънои васеъ ин мафҳум 
мебошад, худи мурофиа наметавонад озодии изҳори иродаи субъектони муносибати 
ҳуқуқиро ба назар нагирад. Асосҳои диспозитивӣ ба шахсони иштироккунандаи парванда 
имконият медиҳад, ки дар асоси принсипи баробарӣ бо салоҳдиди худ аз ҳуқуқҳои доштаи 
худ ихтиёрдорӣ намоянд. Масалан, тарафҳо метавонанд созиши оштӣ банданд, даъвогар 
ҳуқуқ дорад аз даъво даст кашад, ҷавобгар бошад ҳуқуқ дорад талаботҳои даъвогиро 
эътироф намояд. Вале, озодии амал наметавонад беҳудуд бошад, дар акси ҳол хатари 
сӯиистифодаи ҳуқуқ ба вуҷуд меояд, бинобар ин суд ваколатдор аст, ки изҳори иродаи 
диспозитивии тарафҳоро татбиқ накунад, агар ин хилофи қонун бошад ё ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии дигар шахсонро халадор созад. Аз ин ҷо, методи ҳуқуқи мурофиавии 
гражданӣ императивӣ (қатъӣ), диспозитивӣ мебошад, ки хусусияти он дар вобастагии 
муносиби элементҳои ҳокимиятӣ (омирона) ва амрдиҳандагӣ ифода меёбанд. Императивӣ 
(қатъӣ) будани вай дар он зоҳир мешавад, ки иштирокчии ҳатмии муносибатҳои ҳуқуқии 

мурофиавии гражданӣ суд мебошад, ки ҳокимияи судиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 
менамояд. Диспозитивӣ будани он бошад, ба иштирокчиёни мурофиа додани ҳаҷми кофии 
ҳуқуқҳои мурофиавӣ, ки барои ба вуҷуд омадан ва инкишофи мурофиа имконият медиҳад, 
зоҳир мегардад. Ба эътибор нагирифтани яке аз онҳо дар амалия (таҷриба) ба натиҷаҳои 
манфӣ оварда мерасонад ё суд ба зиммаи худ функсияҳои тафтишотии ба вай хос набударо 
мегирад ё ин ки суд қобилияти иҷро намудани вазифаҳои дар назди вай гузошташударо 
вобаста ба амалӣ намудани адолати судӣ оид ба парвандаҳои гражданӣ надорад. Ба 
сарчашмаҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ санадҳои ҳуқуқие мансуб мебошанд, ки 
меъёрҳои соҳаи мазкури ҳуқуқро дарбар мегиранд. Ҷойи махсусро дар байни чунин 
сарчашмаҳо Конститутсия ишғол мекунад, ки сарчашмаи асосии ҳуқуқи мурофиавии 
гражданиро муайян менамояд Тартиби мурофиаи судии гражданӣ дар судҳои 
юрисдиксияи умумӣ бо Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 6 августи соли 2001 муайян карда мешавад. Дигар 
сарчашмаи ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин санади асосии қонунгузорӣ мебошад, ки принсипҳои 
мурофиаи гражданиро муфассал ба тартиб андохта, қоидаҳои тобеияти идорӣ ва тобеияти 
судӣ, ҳайати иштирокчиёни мурофиаи гражданӣ, далелҳо, тартиби муҳокимаи судӣ, 
қабули ҳалнома ва шикоят намудани санадҳои судиро муайян мекунад. Ба сарчашмаҳои 
ҳуқуқи мқрофиавии гражданӣ ҳамчунин қонунҳои сершуморе, ки муносибатҳои гуногуни 
моддиро (материалиро) ба танзим медароранд, хусусан Кодекси гражданӣ, Кодекси 
меҳнат, Кодекси манзил, Кодекси оила ва ғайра мансуб мебошанд. Меъёрҳои ҳуқуқи 
граждании байналхалқӣ дар конвенсияҳои байналхалқӣ, шартномаҳои бисёртарафа ва 
дутарафа дарҷ карда шудаанд. Агар бо шартномаи байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қоидаҳои дигар назар ба қонуни мурофиавии гражданӣ пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ 
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қоидаҳои шартномаи байналхалқӣ татбиқ карда мешаванд.  Фаъолияти мурофиавии 
гражданӣ ба муқарраротҳои аввалаи муайян асос шудааст, ки хусусиятҳои аз ҳама бештар 
хос ва асосҳои амаликунии онро инъикос мекунанд. Чунин ҳолатҳоро принсипҳои 

мурофиаи гражданӣ меноманд, ки аз рӯи мазмуни худ объективӣ мебошанд. Онҳо бо он 
ҳақиқияти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ муайян карда мешаванд, ки дар ҷамъият вуҷуд доранд ва 
дараҷаи демократии онро инъикос менамоянд. Ин принсипҳо хусусияи меъёрӣ доранд, 
яъне онҳо дар меъёрҳои ҳуқуқ сабт гардидаанд. Қисми зиёди принсипҳои мурофиаи 
гражданӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт гардидаанд. 

Мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавии гражданӣ. Масъалаи муносибати 
ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои марказӣ дар ҳуқуқшиносӣ буда, ба таҳқиқи он ҳам дар назарияи 
умумии ҳуқуқ ва ҳам дар илмҳои соҳавии ҳуқуқ диққати калон дода мешавад. Сабаби ин 
дар он аст, ки аз рӯи системаи муносибатҳои ҳуқуқии мавҷуда дар бораи он мулоҳиза 
кардан мумкин аст, ки ба кадом андоза ба таври воқеӣ дар муносибатҳои иҷтимоии 
ҷамъият он чизе, ки бо қонун муқаррар карда шудааст, дар амал татбиқ карда мешавад. 
Муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавии гражданӣ хизмат карда, ҷараёни мурофиаи мазкурро 
ифода менамоянд. Бе онҳо ба амал баровардани адолати судӣ аз рӯи парвандаҳои 
гражданӣ ғайриимкон аст. Ҳамаи мурофиаи судии гражданӣ аз рӯи қоидаҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии гражданӣ дар шаклҳои мурофиавии 
пешбининамудаи он ва ба восита ворид шудани суд ба муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавӣ 
бо дигар иштирокчиёни мурофиа амалӣ карда мешавад. Ҳангоми амалӣ намудани адолати 
судӣ аз рӯи ҳар як парвандаи мушаххас системаи муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавии 
гражданӣ ба вуҷуд меояд, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии элементарии якдигарро 
ивазкунанда иборат аст. Ҳар кадоме аз онҳо байни суд ва ҳама гуна дигар иштирокчии 
мурофиа дар асоси меъёри мушаххаси ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ ба вуҷуд меояд. Ин 
муносибатҳои ҳуқуқӣ бетанаффус, бо ҳам вобаста буда, якдигарро иваз менамоянд ва 
ҷараёни мурофиаи гражданиро муайян менамоянд. Заминаҳои пайдоиши муносибатҳои 
ҳуқуқии мурофиавии гражданӣ. Барои ба вуҷуд омадани муносибатҳои ҳуқуқии 
мурофиавии гражданӣ се замина – меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ, фактҳои 
ҳуқуқӣ ва субъекти ҳуқуқ будани иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ зарур аст. Масалан, 

то ба наздикӣ ба ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ институти фармони судӣ маълум набуд. 
Аммо бо қабули Кодекси нави мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он боби 
11 “Фармон” пайдо шуд, ки меъёрҳоеро, ки истеҳсолоти фармониро ба танзим 
медароранд, дар бар мегирад. Вобаста ба ин асос барои пайдоиши муносибатҳои 
мурофиавии гражданӣ байни суд ва аризадиҳанда оиди фармони судӣ ба вуҷуд омад. 
Меъёри ҳуқуқӣ бояд бо иҷрои амали шахси мушаххас ё беамалии вай (масалан, пешниҳоди 
даъво, ворид шудани ин ё он шахс ба мурофиа) амалӣ карда шавад. Амал (беамалӣ) 
метавонад ҳамчунин заминаи пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавӣ бошад танҳо 
ба шарте, ки агар вай хусусияти ҳуқуқӣ дошта бошад, яъне факти хуқуқӣ шуда бошад. Ба 
ҷумлаи фактҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавии гражданиро ба вуҷуд 
меоранд, бояд амали суд бошад. Масалан, барои ба вуҷуд омадани системаи 
муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавии гражданӣ суд бояд аризаи даъвогиро (аризаро) қабул 
намояд ва истеҳсолотро аз рӯи парвандаи гражданӣ оғоз намояд. 

Ҳамин тавр, муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавӣ ҳамчунин фақат ҳангоми мавҷуд 
будани фактҳои мушаххаси ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд. Фактҳои ҳуқуқӣ заминаи натанҳо ба 
вуҷуд омадан, балки заминаи қатъ гардидани муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавӣ низ 
мебошанд. Масалан, ҳодиса танҳо дар маҷмуъ бо амали суд асоси ба вуҷуд омадан, тағйир 
ёфтан ё қатъ гардидани муносибатҳои ҳуқуқҳои мурофиавӣ мебошад. Масалан, вафоти 
тараф худ аз худ боиси оқибатҳои ҳуқуқии мурофиавӣ намегардад ва барои ба миён 
омадани онҳо суд бояд истеҳсолотро аз рӯи парванда қатъ намояд ё боздорад. Бо фарқият 
аз муносибатҳои ҳуқуқии моддӣ асоси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ё қатъ гардидани 
муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавӣ шартномаи байни суд ва иштирокчиёни мурофиа шуда 
наметавонад. Аммо шартномаи байни тарафҳо ва шахсони сеюм имкон дорад.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ ШАХСОНЕ, КИ ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ ҲУҚУҚ ВА МАНФИАТҲОИ 

ҚОНУНИИ ХУДРО ҲИМОЯ МЕКУНАНД 

Мурофиаи гражданӣ дар худ шакли ҳимояи ҳуқуқро дар судҳои юрисдиксияи умумӣ таҷассум 
менамояд, ки бо қонун муқаррар шудааст. Чунин хусусияти шакли мурофиаи гражданӣ ин системаи 

талаботҳо ба ҳисоб меравад, ки бо меъёрҳои ҳуқуқи мурофиаи гражданӣ мустаҳкам карда шудаанд. Ин 
система дар худ маҷмуи қоидаҳоеро зарур мешуморад, ки доираи муайян, хусусияти амалҳо ва ҳамчун 

уҳдадорӣ иҷро накардани ин амалҳо ва тартиби фаъолияти ҳамаи шахсоне, ки дар мурофиаи иштирок 
мекунанд, муқаррар менамояд. 

Калидвожаҳо: Ҳуқуқи мурофиаи гражданӣ, ҳимояи манфиатҳо, муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавии 

гражданӣ, адолати судӣ, парвандаҳои гражданӣ. 
 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЛИЦ, ЗАЩИЩАЮЩИХ СВОИ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Гражданский процесс представляет собой установленную законом форму защиты права в судах общей 

юрисдикции. Существенной чертой гражданской процессуальной формы является система требований, 

закрепленных нормами гражданского процессуального права. Это система предпологает наличие в своем составе 

правил, которые определяют круг и порядок деятельности всех без исключения лиц, участвующих в процессе, 

последовательность, содержание и характер всех их действий, а также ответственность за невыполнение этих 

действий. 

Ключевые слова: Гражданское процессуальное право, защита интересов, гражданское процессуальное 

правоотношение, судебное правосудие, гражданское дело. 

 

A GENERAL DESCRIPTION OF THE PERSONS DEFENDING THEIR RIGHTS AND LEGITIMATE 

INTERESTS IN CIVIL PROCEEDINGS 

Civil procedure is a statutory from of protection of rights in courts, general jurisdiction. An essential feature of the 

civil procedural form is the system requirements enshrined in the norms of civil procedural law. This system assumes the 

presents in its composition of rules that determine the range and order of activity of all, without exception persons involved 

in the process, the sequence, content and nature of all their actions, as well as responsibility for failure to comply with these 

actions. 

Keywords: Civil procedural law, protection of interests, civil procedural relationship, judicial justice, civil case.  
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МАФҲУМ ВА АЛОМАТИ ҶИНОЯТҲО ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ НАҚЛИЁТ 
 

Раљабов Н.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ташаккулёбии давлати ҳуқуқбунёд дар омилҳое, ки бо тағйиротҳои ҳаёти иқтисодӣ, 
сиёсӣ, иҷтимоии ҷамъият алоқаманд мебошад, ба вуҷуд меояд. Аз як тараф, 
ҷудонопазирии ҷамъиятҳои шаҳрвандӣ ҷараёни бунёди муносибатҳои навро байни давлат 
ва ҷамъият мушкил мегардонад ва аз тарафи дигар бошад масъулият барои бунёди 
муносибатҳои нав байни давлат ва шахсият ба мақомотҳои давлати вогузошта шудааст. 
Дар ҳолатҳои мазкур сифати кор, касбият, қонунияти фаъолияти шахсони мансабдор аз 
истилоњҳое, ки дар мамлакат гузаронида мешавад, вобастагӣ дорад. Пеш аз он, ки мо 
ҷиноятҳоро дар соҳаи нақлиёт дида бароем, сараввал мо бояд ба таърих ва нақши 
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нақлиётро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, манфиатнокии он ба ҷомеаро таҳлил намоем. 
Нақлиёти Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ аст. Аз лиҳози он, ки 
дар марҳилаи нави таърихии рушди иқтисодиёти кишвар инфрасохтори вуҷуддоштаи 

нақлиётӣ ба таъмини вазифаҳои стратегии рушди иқтисодиёт дар мавриди интиқоли 
дохилию берунӣ мутобиқат надошт, зарурати муайянсозии тамоюли рушди инфрасохтор 
дар ҳамбастагӣ бо дигар вазифаҳои стратегии тараққиёти мамлакат пеш омад. Маҷмааи 
нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан, ҳавоиро муттаҳид сохта, 
хоҷагии роҳҳои автомобилгардро дар бар мегирад. Вобаста ба шароити хоси табиӣ-
иқлимии ҷумҳурӣ, ки 93 фоизи масоҳати онро кўҳҳо ишғол мекунанд, нақлиёти 
автомобилӣ нисбат ба дигар воситаҳои нақлиёт дорои бартарияти муҳими стратегӣ, 
хусусан дар самти таъмини интиқоли мунтазами дохилӣ ва фарогирии ҳамаи минтақаҳои 
мамлакат мебошад. Инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба 
савдои дохилӣ ва хориҷӣ буда, омили асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва 
транзитии байналмилалии кишвар мансуб меёбад. Бинобар ин, аз марҳилаи аввали 
соҳибистиқлолӣ роҳбарият ва Ҳукумати ҷумҳурӣ масъалаи ба кишвари транзитӣ табдил 
додани Тоҷикистонро яке аз авлавиятҳои рушд муайян намуда, дар доираи Стратегияи аз 
бунбасти коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистонро муайян намуданд, ки он дар 
Паёми ҳарсолаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ мегардид [1].  

Стратегияи мазкур ду самти асоси фаъолияти соҳаро дар бар мегирад:  
1. Ташаккули шабакаи ягонаи роҳҳои автомобилгарди дохили кишвар ва пайваст 

намудани он ба шоҳроҳҳои байналмилалӣ; 
2. Њамроҳ шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсия ва Созишномаҳои 

байналмилалӣ оид ба равобити нақлиётӣ.  
Дар даҳ соли охир ҷиҳати раҳо ёфтани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ ва 

баромадан ба бандарҳои обии ҷаҳонӣ 23 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ карда 
шудааст. Дар натиҷа 1650 километр роҳҳои мошингард таҷдиду бунёд гардида, 109 пул ва 
27 километр нақб сохта, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. Ҳоло дар соҳаи 
нақлиёт 11 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ шуда истодааст. Маврид ба зикр аст, ки 
тӯли солҳои истиқлолият дар соҳаи нақлиёт роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 34 
созишномаи дуҷониба бо 9 давлатҳои аъзоҳои ИДМ ва 7 давлати Осиёи Марказию 
Аврупо имзо намуда, ба 27 созишнома ва 7 Конвенсияи байналмилалӣ дар доираи 11 
ташкилот шомил шудааст. Татбиқи созишномаҳои дуҷониба дар соҳаи интиқоли 
байналмилали бору мусофирон бидуни монеа амалӣ гардида, талаботҳои Созишномаҳо ба 
таври комил иҷро мегарданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи ин ҳадафҳо алъон ба 
9 конвенсия ва созишномаҳои байналмилалӣ ба таври расмӣ ҳамроҳ шудааст. Яке аз 
проблемаҳо ин ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи 
воситаҳои нақлиёт аст, ки дар давоми солҳои тӯлонї боқї мондааст. Зарурати муқаррар 
кардани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва 
истифодаи воситаҳои нақлиёт аллакай дар охири асри 19 ва аввали асри 20 ҳангоми сабти 
садамаҳои нақлиётӣ ва муқаррар кардани оқибатҳои вазнини он, яъне марги инсон ва 
дигар зарарҳои вазнин ба вуҷуд омадааст. Бо пайдоиши як мошини механикӣ намуди нави 
муносибатҳои иҷтимоӣ ба миён омад ва дар натиҷа зарурати тадбирҳои махсус барои 
танзими онҳо ба вуҷуд омад, зеро қисме аз ин равобитҳо бо ҷароҳатҳои шадид ва марги 
шадид алоқаманд буданд. Бо дарназардошти шумораи афзояндаи воситаҳои нақлиёт дар 
роҳҳои кишварамон, мо шумораи бештари ҳодисаҳо ва садамаҳои нақлиётиро, ки аксар 
вақт оқибати марговар доранд, мебинем [2]. Барои вайрон кардани қоидаҳои ва истифодаи 
воситаҳои нақлиёт, қонунгузор ду намуди ҷавобгариро пешбинӣ кардааст. Агар кирдори 
барои ҷамъият хавфнок бошад, зарар ба саломатӣ дар дараҷаи сабук ва миёна расонида 
шуда бошад, шахс ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. Дар ҳолати расонидани 
зарари вазнини ҷисмонӣ ё ба марги ҷабрдида оварда расонад, ҷавобгарии ҷиноятӣ ба 
вуҷуд меояд. Объекти таҳқиқот танзими ҳуқуқи ҷиноятӣ дар бораи вайрон кардани 
қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт мебошад. Мавзӯи таҳқиқот 
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муқаррароти Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоқикистон, ки масъулиятро барои вайрон 
кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиётро муқаррар мекунад, 
дигар муқаррароти қонунгузории ҷиноӣ ва дигар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи бехатарии истифодаи воситаҳои нақлиётро танзим 
мекунад. Таҳқиқоти илмӣ оид ба проблемаи таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки заминаи 
илмии муқовимат бо ҷиноятҳо дар соҳаи истифодабарии воситаҳои нақлиёт асосан дар 
замони шӯравӣ гузошта шуда буд. Ҳамин тавр, ҳангоми омӯхтани ин мавзӯъ дар ҷараёни 
омӯзиш аз сарчашмаҳои чунин муалифон ба монанди А.И. Рарог, Н.Ю. Исоев бо 
дарназардошти дигаргуниҳои сершумор дар қонунгузорӣ истифода бурда метавонем. 
Аввалин маротиба дар Ҷумҳурии Тиҷикистон танзими ҳуқуқии истифодаи воситаҳои 
нақлиётро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 1997 "Дар бораи нақлиёт" 
танзим мекард, ки аз 14 майи соли 1999 аз эътибор соқит карда шуд. Баъд аз он ќонуни ЉТ 
"Дар бораи нақлиёт" 29 ноябри соли 2000 тањти № 22 ќабул карда шуд. Њоло бошад 
Ќонуни кодификатсияшуда (Кодекс) наќлиёти ЉТ аз 2 апрели соли 2020, тањти №1689 
ќабул карда аз 18 боб ва 138 модда иборат буда, мавриди танзими муносибатњои љамъиятї 
ва тартиби амалисозии фаъолиятро дар соњаи наќлиёти автомобилї ќарор дорад [3]. 

Кодекси ҷиноятии Ҷуҳурии Тоҷикистон ҳоло амалкунанда, ки аз 21 маи соли 1998 таҳти 
№574 қабул карда шудааст, дар боби алоҳида яъне дар боби 23 “Ҷиноятҳо ба муқобили 
бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт” бахшида шуда 11 моддаро дар бар мегирад ва 
ҷиноятҳо дар соҳаи истифодаи воситаҳои нақлиёт ба вуҷудомадаро танзим мекунад. 
Мисол: таҳлил моддаи 211 Вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи 
нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ [4]; Объекти ҷиноят ин муносибати ҷамъиятие мебошад, 
ки бехатарии ҳаракат ва ё истифодабарии нақлиётро таъмин мекунад. Ҳаёт ва ё саломатии 
инсон ба сифати объекти иловагӣ дониста мешавад. Предмети ҷинояти мазкур воситаҳои 
нақлиёте шуда метавонад, ки дар диспозитсияи м.211 КҶ ҶТ қайд шудааст (нақлиёти роҳи 
оҳан, ҳавоӣ ё обӣ) [5]. Дар зери мафҳуми “нақлиёти роҳи оҳан” ҳамин воситаҳои нақлиёте 
фаҳмида мешавад, ки дар релс ҳаракат мекунанд, ҳамчунин ба ин намуди воситаҳои 
нақлиёт роҳҳои даромадгоҳи ташкилотҳои истеҳсолӣ, роҳҳои оҳани камбари 
таъйиноташон махсус дохил мешаванд. Ба ин воситаҳои нақлиёт локомотив, тепловоз ва 

ғайраҳо дохил мешаванд. Нақлиёти ҳавоӣ ин ҳамаи авиатсияи гражданӣ (шаҳрвандӣ) ва 
ҳамаи воситаҳои ҳавопаймоие мебошанд, ки таъйиноти мусофиркашӣ ё боркашии 
шаҳрвандӣ доранд. Ба ин гурӯҳ воситаҳои нақлиёти ҳавоӣ дохил мешаванд: самалётҳо, 
вертолётҳо, планеру дережаблҳо, аэростатҳо ва ғайраҳо. Тобеияти идоравии воситаҳои 
нақлиёти дар боло нишондодашуда аҳамият надорад. Ба нақлиёти обӣ ҳамаи киштиҳои 
худгард, новобаста аз тобеъияташон ва бо бақайдгирии дар обанборҳо ё бандарҳои баҳрӣ 
тиҷоратӣ дохил мешаванд. Киштиҳои ҳавоӣ, ҳарбӣ предмети ин ҷиноятро ташкил 
намекунанд, лекин вайрон кардани бехатарии ҳаракат ва истифодаи чунин воситаҳои 
нақлиёт аз рӯи м.390 КҶ баҳо дода мешавад. Бехатарии фаъолияти автомашина, трамвай, 
тролейбусҳо ё дигар воситаҳои механикии аз тарафи м.212 КҶ ҳифз карда мешавад. 

Тарафи объективии ҷинояти мазкурро амалҳои зерин дар бар мегирад:  
- вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ; 
- вайрон кардани қоидаҳои бехатарии истифодаи воситаҳои нақлиёти номбардошта; 

- расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии одам ё ба миқдори калон 
расонидани зарар ба амволи он: 

- алоқаи сабаби байни кирдор ва оқибатҳои ба ҷамъият хавфнок. 
Диспозитсияи моддаи мазкур аз рӯи хусусияташ бланкетӣ мебошад. Дар он сухан дар 

бораи вайрон кардани қоидаҳои махсуси бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт 
меравад. Худи ин қоидаҳо бошанд, дар меъёрҳои ҳуқуқие ҷойгир шудаанд, ки фаъолияти 
воситаҳои нақлиёти дар боло зикршударо ба танзим медароранд [6]. Ҳамаи санадҳои 
меъёрӣ идоравиро ба чор гурӯҳи асосӣ тақсим кардан мумкин аст: 

- ба тартиб даровардани бехатарии ҳаракат; 
- ба тартиб даровардани бехатарии истифодабарӣ; 
- ба тартиб даровардани бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт; 
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- меъёрҳои ба тартиб даровардани иҷозати шахсон ба кор. 
Қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт дар меъёрҳои ҳуқуқии идоравӣ ба 

таври гуногун ифода ёфтанд. Як гурӯҳи санадҳои меъёрӣ идоравӣ навиштаҷоти қатъӣ 

бошанд, гурӯҳи дигарашон навиштаҷоти қатъии манъкунӣ доранд. Вайрон кардани 
санадҳои меъёрӣ идоравии дар боло номбаршуда ҷавобгарии ҷиноятиро оиди ин модда ба 
вуҷуд меоварад. Дар баъзе санадҳои меъёрӣ-идоравӣ ба ғайр аз навиштаҷот ва манъкунӣ 
боз тавсия дода мешавад. Онҳо ҳатмӣ намебошанд ва иҷро накардани чунин тавсияҳо 
таркиби ҷинояти мазкурро ташкил намекунанд [7]. Байни қоидаҳое, ки бехатарии ҳаракат 
ва истифодаи нақлиётро таъмин менамоянд, баъзе аз онҳо характери умумӣ доранд, дигар 
намуди қоидаҳо бошад, характери мушаххас. Мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд 
ҳангоми баррасии ин намуди ҷиноят бояд ҳардуи қоидаҳоро ба инобат гиранд. Кирдори 
ба ҷамъият хавфноки содиршуда ҳамон вақт таркиби ҷиноятро ташкил мекунад, ки он 
қоидаҳои дар меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷойдоштаро вайрон мекунанд. Вайрон кардани чораҳои 
эҳтиётии умумии қабулшуда таркиби ҷиноятро ташкил намедиҳанд. Зеро ҳангоми вайрон 
кардани қоидаҳои ҳаракат ва истифодаи нақлиёт, мақомоти тафтишотӣ ва суд вуҷуд 
доштани ҷиноятро бо ибораҳои “чораҳои эҳтиётиро надидааст”, “асосҳои чораҳои 
заруриро пешбинӣ накардааст” ва ғайра асоснок карда наметавонанд. Аз рӯи ҳар як 
парванда бояд аниқ муайян карда шавад, ки кадом қоида вайрон карда шудааст, ва шахси 
гунаҳгор вазифадор буд, ки ин қоидаро риоя кунад. Дар зери мафҳуми “вайрон кардани 
қоидаҳо”, ки дар моддаи мазкур гуфта шудааст, гунаҳгорона содир кардани ҳаракатҳое, 
ки ба танзими ҳуқуқии бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва 
нақлиёти обӣ зидбуда ё ки иҷро накардани қоидаҳои бехатари фаҳмида мешавад. Вайрон 
кардани қоидаҳои дар қонун пешбинишуда бо роҳи беҳарактӣ содир мешавад. Ин 
уҳдадорӣ дар санадҳои меъёрӣ идоравӣ муайян карда шудааст. Зеро барои ба ҷавобгарии 
ҷинояти аз рӯи беэҳтиётї ҷалб намудани субъекти ҷиноят ҳамчун як қисми таркибии 
низоми муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро таъмин менамуда, 
чунки фаъолияти вай барои таъмини беадама дар нақлиёти роҳи, обӣ ва авиатсияи 
гражданӣ равона карда шудааст.. Мафҳуми “истифодабарии нақлиёт” аз мафҳуми 
“ҳаракат” васеътар мебошад. Агар раванди ҳаракати воситаи нақлиёт аз истифодабарии 
он ҷудонашаванда бошад, истифодабарии воситаи нақлиёт бе раванди ҳаракат ҳам 
(масалан, ҳангоми истгоҳ, давраи тайёрии пеш аз парвоз ва ғайра) вуҷуд дорад. Вайрон 
кардани қоидаҳои истифодаи нақлиёт, ки ба бехатарии он алоқаманд нест, таркиби ин 
ҷиноятро ташкил намекунад [8]. 

Дар қонун ду намуди зарар пешбинӣ шудааст: зарари ҷисмонӣ ва моддӣ. Тибқи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон расонидан ба саломатии инсон зарари 
вазнин ё миёна мувофиқи м.м. 110 ва 111 КҶ пешбинї шудааст. Зарар ба миқдори калон 
ворид намудани мафҳуми баҳодиҳӣ мебошад. Дар зери мафҳуми зарар ба миқдори калон 
расонидан ҳам зарари моддии расонидашуда ва ҳам зарар ва фаъолияти мӯътадили 
ҳаракат воситаҳои нақлиёти номбаршуда фаҳмида мешавад. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи 
муқовимат бо љиноятњое, ки њангоми истифодаи воситањои наќлиёт ба вуљуд меоянд бояд 
аз ҷониби як ќатор шохаҳои ҳокимият дарк карда шаванд ва бояд инъикос карда шаванд. 
Бояд барномаҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ вобаста ба муқовимати љиноятњои 
наќлиётї қабул карда шаванд. Ҳамин тавр, дар таҳқиқоти мазкур масъалаҳои мафҳуми 
љиноятњо дар соњаи наќлиёт, таҳлили намудҳои бандубасти љиноятњои наќлиётї, баррасии 
проблемањои мављудбуда дар љиноятњои наќлиётї, ҷанбаҳои қонунгузорӣ, 
ҳуқуқтатбиқкунӣ ва ташкилотии муқовимат ба љиноятњо дар соњаи наќлиёт баррасӣ карда 
шудаанд. 
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МАФҲУМ ВА АЛОМАТИ ҶИНОЯТҲО ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ НАҚЛИЁТ 

Дар мақолаи мазкур масъалаи асосҳои тамоюли инкишоф додани қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи љиноятњо дар соњаи наќлиёт баррасӣ шуда, барои рушд ва такмилдиҳии қонунгузории 

ин соҳа якчанд пешниҳодҳо ироа намудам. 
Калидвожаҳо:ҷиноятњои наќлиётї;бехатарии њаракат;истифодабарии воситањои наќлиёт; субъект; 

тарафи субъективӣ; объект; тарафи объективӣ. 
  

ПОНЯТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ПРИЗНАКОВ 

В данной статье рассмотрены основные тенденции развития законодательства Республика Таджикистана об 

понятия транспортного преступления и его признаков ответственности за получение взятки. Для развития и 

совершенствования законодательства в этой сфере даны некоторые предложения. 

Ключевые слова: транспортное преступление, безопасность движения, эксплуатация транспорта; субъект; 

субъективная сторона; объект; объективная сторона. 

 

THE CONCEPTS OF TRANSPORT CRIME AND ITS SIGNS 

In this article issues the Principle tendencies of criminal legislative of Republic of Tajikistan on responsibility for 
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МУШКИЛОТИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КОРХОНАИ МАХСУСИ (КАЗОНИИ) 

ДАВЛАТИЕ, КИ БА ҲУҚУҚИ ИДОРАИ ОПЕРАТИВЇ АСОС ЁФТА АСТ 
 

Розиќова Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Корхонаи махсуси (казонии) давлатї бо қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ё 
мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї таъсис дода мешавад. Ҳуљљати таъсиси 
корхона оинномаи он мебошад, ки аз љониби муассис тасдиқ мегардад. Номи фирмавии 
корхонаи ба ҳуқуқи идораи оперативї асосёфта бояд ишора ба он дошта бошад, ки 
корхонаи махсуси (казонии) давлатї аст. Фаъолияти хољагии корхонаи махсуси (казонии) 
давлатї бо мақсаду вазифаҳои дар оиннома сабтгардида муайян карда мешавад. 
Љумҳурии Тољикистон ё воҳиди марзию маъмурї аз рўи ўҳдадориҳои корхонаи махсуси 

(казонии) давлатї масъулияти иловагї доранд. Корхонаи махсус яке аз шаклҳои корхонаи 
давлатї буда, ба он ҳамаи аломатҳои корхонаҳои давлатї хос мебошад: молу мулки чунин 
субъекти хољагидорї тақсимнашаванда буда, ба молики он – давлат марбут аст. КГ ва ё 
Қонун дар бораи корхонаҳои давлатї онро воҳид наменоманд. 

Молу мулки давлатї ба корхонаи махсус бо ҳуқуқи идоракунии оперативї дода 
мешавад. Ба монанди ҳуқуқи пешбурди хољагидорї ҳуқуқи идоракунии оперативї маҳсули он, 
тобеи ҳуқуқи моликият буда, аз ҳуқуқи пешбурди хољагидорї бо он фарқ мекунад, ки ҳуқуқи 
ихтиёрдории он боз ҳам маҳдудтар гардидааст. 

Корхонаи махсус метавонад баробари корхонаҳои дигари таъсис ёфта дар соҳаҳои 
зерини муқаррар намудаи қонунҳои Љумҳурии Тољикистон фаъолият намояд: 

- нигоҳдорї ва инкишофи шабакаи роҳҳои давлатии автомобилгард ва дигар 



211 
 

объектҳои инфрасохтор, ки барои онҳо тибқи қонунгузорї тартиби махсуси маблағгузорї 
муқаррар шудааст; 

- иљрои корҳои наљотбахшї дар кўҳсор ва дигар корҳои махсус дар вазъияти 

фавқулода ва садамавї, ҳифз аз сўхтор, обхезиҳо ва дигар фалокатҳои табиї; 
- анљом додани фаъолияти истеҳсолї дар муассисаҳои системаи иљрои љазои 

љиноятї; 
- истеҳсоли корҳои топографию геодезї ва харитасозї; 
- анљом додани фаъолияти истеҳсолию хољагидорї дар соҳаи тандурустї, ҳифзи 

табиат, маориф, ҳифзи иљтимої, илм, фарҳанг ва варзиш; 
- анљом додани дигар фаъолияти истеҳсолию хољагидорї, ки дар нақшаҳои 

Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон оид ба рушди иљтимоию иқтисодї пешбинї шудаанд. 
Мутобиқи қисми 3 моддаи 127КГ ҳуљљати таъсиси корхонаи фаръї оинномаи он 

мебошад, ки мутаносибан аз љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ё мақомоти иљроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатї тасдиқ карда мешавад. Мазмуни оиннома бояд љавобгўи 
талаботи умумие бошад, ки нисбати ҳуљљатҳои таъсиси шахси ҳуқуқї, инчунин корхонаҳои 
давлатї пешниҳод мегардад. 

Корхонаи махсус бояд дорои номи фирмавї бошад. Номи фирмавии корхонаи махсус 
бояд ишораро ба молики молу мулки корхона, инчунин ба он, ки корхона махсус мебошад, дар 
бар гирад. 

Мақоми ҳуқуқии корхонаи махсус аз бисёр љиҳат ба низоми ҳуқуқии молу мулкие 
вобаста мебошад, ки ба он бо ҳуқуқи идоракунии оперативии молу мулк дода шудааст. 
Нисбат ба молу мулки додашуда корхона аз салоҳияти фароҳамовардаи молик истифода 
мебарад ва ба манфиати молик амал мекунад, зеро фаъолияти истеҳсолии корхонаи махсус 
бо мақсади татбиқи барномаҳои давлатї дар соҳаҳои хољагидорї анљом дода мешавад. 

Молик молу мулкро ба корхонаҳои фаръї дода, ҳадди ҳуқуқи истифодаи ин молу мулкро 
муайян менамояд. Ҳадди умумии ҳуқуқи идоракунии оперативии корхонаи махсус мутобиқи 
қонун, аз љумла мутобиқи КГ муқаррар гардидаанд.  

Масъулияти молу мулкии корхонаҳои махсус мутобиқи қисми 6 моддаи тавзеҳшаванда 
пешбинї гардидааст. Дар сурате, ки агар корхонаи махсус барои қонеъгардонии талаботи 
кредиторон дорои молу мулк зарурї набошад, ба масъулият метавонад молики он љалб карда 
шавад. Масъулияти молик дорои хусусияти иловагї мебошад. Василаи махсуси татбиқи 
масъулияти иловагии молик дар шахсияти Љумҳурии Тољикистон, аз љумла мақоме, ки бояд 
давлат – љавобгарро намояндагї кунад, молу мулке, ки аз он бояд ситонидан сурат гирад аз 
љониби қонунгузор муайян нагардидааст. Ҳалли ҳуқуқии ин масъалаҳо метавонист ба 
таҳкими кафолати ҳуқуқи кредиторон мусоидат намояд. 

Табдили корхонаи воҳиди давлатии шакли љумҳуриявии моликият ба корхонаи 
махсус тибқи қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон бо пешниҳоди мақомоти 
ваколатдор сурат мегирад. Табдили корхонаи воҳиди давлатии шакли моликияти маҳаллї 
ба корхонаи махсус бо санади мақомоти ҳокимияти маҳаллї сурат мегирад. Қарор дар 
бораи табдили корхонаи воҳиди давлатї ба корхонаи махсус дар мавридҳои зерин мумкин 
аст: 

а) истифодаи ғайримақсадноки молу мулки давлатї ва маблағҳо аз љониби корхонаи 
воҳиди давлатї; 

б) набудани фоида аз рўи љамъбасти ду соли охир. 
Ҳамаи харољоти табдили корхонаи воҳиди давлатї ба корхонаи махсус, инчунин 

ҳисоббаробаркуниҳои корхонаи табдилёбанда бо кредиторҳои он ҳангоми мављуд 
набудани маблағҳои кофї дар худи корхона дар асоси маблағҳои буљети дахлдор сурат 
мегирад. Корхонаи махсуси дар заминаи корхонаи воҳиди давлатї таъсисёбанда дар ин 
ҳолатҳо вориси корхонаи табдилёфта мебошад: 

- бо молу мулки давлатї ва маблағҳои пештар ба корхонаи воҳиди давлатї 
додашуда; 

- бо ҳуқуқи истифодаи замин, об ва табиат; 
- бо истифодаи сарватҳои зеризаминї; 
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- бо пешниҳоди квотаҳо, иљозатномаҳо ва шартномаҳои пештар басташуда, агар 
ин шартномаҳо ба соҳа ва мақсадҳои фаъолияти корхонаи давлатии нави таъсисёбанда 
мувофиқат кунанд. 

Ҳангоми табдили корхонаи воҳиди давлатї ба корхонаи махсус тартиботи ҳуқуқии 
граждании молу мулки ба он вобасташуда аз ҳуқуқи пешбурди хољагидорї ба ҳуқуқи 
идораи оперативї иваз мешавад. Лаҳзаи ин тағйирёбї чун санаи қабули қарор дар бораи 
табдили корхонаи воҳиди давлатї ба корхонаи махсус дониста мешавад. Дар моддаҳои 
тавзеҳшаванда вобаста ба корхонаҳои давлатї мафҳумои «корхонаҳои махсус», 
«корхонаҳои казонї» ва «корхонаҳои давлатї» истифода шудааст. Бо мақсади пешгирї аз 
ҳама гуна нофаҳмиҳо аз мафҳуми «корхонаи махсус» истифода бурдан мувофиқи мақсад 
шуморида шуда, ҳангоми тавзеҳи ин моддаҳо мавриди корбаст қарор дода шуд. Аз лиҳози 
техникаи ҳуқуқї он аз мафҳумҳои љамъбасткунандаи «корхонаи давлатї» ва дағали 
«казонї» афзалият дорад. Дигар субъекти ҳуқуқиидоракунии оперативї ин муассиса 
мебошад. Ташкилоте, ки молик барои амалї гардонидани вазифаҳои идоракунї, 
иљтимоию фарҳангї ва ё вазифаҳои дигари дорои хусусияти ғайритиљоратї таъсис дода, 
онро пурра ё қисман маблағгузорї мекунад, муассиса дониста мешавад. Ҳуқуқи муассиса 
ба молу мулки ба вай вобасташуда ва харидаи он мутобиқи моддаҳои 313 ва 315 ҳамин 
Кодекс муайян карда мешавад. Муассиса аз рўи ўҳдадориҳои худ бо маблағи пулии дар 
ихтиёраш буда масъулият дорад. Дар сурати нокифоя будани ин маблағ молики молу 
мулки дахлдор аз рўи ўҳдадориҳои он масъулияти иловагї дорад. Хусусияҳои мавқеи 
ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи муассисаҳои давлатї ё муассисаҳои дигар тибқи қонун муайян 
карда мешаванд. 

1.Муассиса ба ҳисоби иттиҳодияҳои шаҳрвандон ва (ё) шахсони ҳуқуқї дохил 
намешавад. Дар муассиса муносибатҳои узвият вуљуд надорад, он бо мақсади амалї 
намудани вазифаҳои муайян таъсис дода мешавад ва бо хусусияти вобастагии муайян аз 
муассис тавсиф мегардад. Аввал, вазифадор аст муассисаро пурра ё қисман маблағгузорї 
намояд, дуюм, оид ба ўҳдадориҳои муассиса ба миқдори маблағҳои нокифояе, ки дар ихтиёри 
муассиса мављуд аст, масъулияти иловагї дорад.  

2. Муассисаҳо вобаста ба ҳайати субъективии муассисонашон ба муассисаҳои давлатї 
ва муассисаҳои дигар (аз љумла, љамъиятї ва ғайра) људо мешаванд.  

Аз рўи таъйиноти вазифавї муассисаҳои давлатї ва дигар муассисаҳо ба 
муассисаҳои таълимї, муассисаҳои тандурустї, муассисаҳои хизматрасонии иљтимої, 
муассисаҳои фарҳангї ва ғайра тақсим мешаванд. Баъзе муассисаҳо дар навбати худ 
метавонанд ба навъҳо, намудҳо, категорияҳо људо карда шаванд. Масалан, мутобиқи 
моддаи 10 Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи маориф» аз 17 майи соли 2004 дар 
Љумҳурии Тољикистон ба муассисаҳои таълимї намудҳои муассисаҳои зерин тааллуқ 
доранд: 

- томактабї; 
- таҳсилоти умумї (ибтидої, умумии асосї, миёнаи умумї); 
- таҳсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии касбї; таҳсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимї; 
- таҳсилоти иловагї; 

- таҳсилоти махсус; 
- муассисаҳои таълимї барои кўдакони ятим ва кўдакони бепарастор; 
- муассисаҳои дигаре, ки раванди таълиму тарбияро амалї мегардонанд. 
Ба сифати муассисони муассиса субъектони гуногун баромад карда метавонанд. 

Масалан, муассиси (муассисони) муассисаи таълимї инҳо шуда метавонанд: 

− мақомоти ҳокимияти давлатї, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатї, мақомоти 
маҳаллии идораи маориф; 

− иттиҳодияҳои (ассотсиатсияҳои, иттифоқҳои)муассисаҳои таълимї; 

− фондҳои љамъиятї ва хусусї, аз љумла хориљї, ки дар Љумҳурии Тољикистон ба 
қайд гирифта шудаанд; 

− шаҳрвандони Љумҳурии Тољикистон ва шаҳрвандони хориљї; 
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− дигар шахсони воқеї ва ҳуқуқї, аз љумла хориљї. 
Муассисон метавонанд муассисаҳои таълимии муштарак таъсис диҳанд. 
Муассиси ҳама навъҳои муассисаҳои таълимии ҳарбї танҳо Ҳукумати Љумҳурии 

Тољикистон буда метавонад. Мувофиқи моддаи 26 Қонун дар бораи иттиҳодияҳои 
љамъиятї дар моликияти иттиҳодияи љамъиятї муассисаҳо, ки аз ҳисоби маблағҳои ҳамин 
иттиҳодияи љамъиятї мувофиқи қонунгузории Љумҳурии Тољикистон ва оинномаи он 
таъсис мегарданд ва ба даст оварда шудаанд, буда метавонанд. Албатта, ин муқаррароти 
қонун ба талаботи КГ љавобгў нест, чунки муассиса субъекти мустақили муносибатҳои 
гражданї мебошад. Вале он нукта аҳамият дорад, ки иттиҳодияҳои динї метавонанд 
муассиси муассиса бошанд. Муассисаҳои ғайридавлатї метавонанд вазъи ҳуқуқии 
ташкилоти эҳсонкорї ё ташкилоти диниро дошта бошанд (мисол, муассисаи таълимии 
динї). Ташкилотҳои эҳсонкорї метавонанд ба шакли муассисаҳо ташкил карда шаванд. 
Ташкилоти эҳсонкорї мумкин аст ба шакли муассиса ташкил ёбад, агар муассиси он 
ташкилоти эҳсонкории дигаре бошад (моддаи 7 Қонун). Ташкилотҳои динї аз рўи тартиби 
муқаррарнамудаи Қонуни дар бораи озодии виљдон тибқи оинномаи худ ба таъсис додани 
муассисаҳои таълимии динї ҳуқуқ доранд (қисми 2 моддаи 8). 

Баъзе шахсони ҳуқуқї метавонанд танҳо дар шакли ташкилию ҳуқуқии муассисаҳо 
таъсис дода шаванд (мисол, ташкилотҳои таълимии давлатї, осорхонаҳо). Хусусияти вазъи 
ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи муассисаҳои давлатї ва муассисаҳои дигарро қонун ва дигар 
санадҳои ҳуқуқї муайян менамоянд.  

Ба шумули қонунҳои махсусе, ки хусусияти ташкил ва фаъолияти намудҳои гуногуни 
муассисаҳоро танзим менамоянд, Қонун дар бораи маориф; Қонуни Љумҳурии Тољикистон 
«Дар бораи таҳсилоти олии касбї ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» 
аз 19 майи соли 2009; Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди 
осорхонаҳо» аз 28 феврали соли 2004 ва ғайраро номбар кардан мумкин аст. Хусусиятҳои 
мавқеи ҳуқуқии муассисаҳо, инчунин бо санадҳои зерқонунї, масалан, Низомномаи 
намунавїоид ба муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи касбии Љумҳурии Тољикистон, ки 
бо қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистоназ 25 октябри соли 2003 № 470 тасдиқ шудааст, 
муайян карда мешавад. Шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқї ва давлат метавонанд муассисони 
муассисаҳо бошанд. Мувофиқи мазмуни қисми 1 моддаи 132-и КГмуассисаро як муассис 
таъсис медиҳад. Вале меъёрҳои қонунгузории махсус имконияти аз тарафи якчанд шахс 
таъсис додани муассисаро пешбинї менамояд (моддаи 14 Қонун дар бораи маориф). Агар 
дар ҳайати муассисони муассиса дар қатори шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқї давлат шомил 
бошад, он муассисаи давлатїҳисоб намеёбад. Чунин ба назар мерасад, ки вазъи ҳуқуқии 
муассисаи давлатиро танҳо он муассисае метавонад дошта бошад, ки агар аз љониби 
давлат таъсис дода шудааст. Дар ин хусус меъёрҳои қонунгузории махсус гувоҳї 
медиҳанд. Дар як қатор ҳолатҳо қонун нисбати ҳайати субъектҳои муассисони муассиса 
талаботи иловагї муқаррар менамояд. Чунончи, муассисаҳои эҳсонкорро метавонанд 
танҳо ташкилотҳои эҳсонкор таъсис диҳанд (моддаи 7 Қонун дар бораи фаъолияти 
эҳсонкорї). Ягона ҳуљљати таъсисии муассиса ин оиннома мебошад. Қарори муассис 
(муассисон) дар бораи таъсиси муассиса ҳуљљати таъсисї намебошад. Меъёрҳои 

қонунгузории махсус метавонанд барои таҳияи оиннома талаботи иловагиро пешбинї 
намоянд. Мисол, оинномаи муассисаи таълимї бояд дар бораи мақсади раванди таълим, 
навъ ва шакли барномаҳои татбиқшавандаи таълимї; тавсифи асосии ташкили раванди 
таълим, аз љумла: забони таълим, тартиби қабул ва хориљ намудани хонандагону 
донишљўён, аспирантҳо, муҳлати таҳсил, тартиби гузаронидани санљишу имтиҳонҳо, 
рељаи кори муассисаи таълимї, хизматрасонии пулакии таълим ва тартиби пешниҳоди он; 
тартиби ба расмият даровардани муносибатҳои муассисаи таълимї ва талабагон ё падару 
модари (шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд) онҳо; сохтори фаъолияти молиявї ва хољагии 
муассисаи таълимї, аз љумла: тартиби истифодаи объектҳои моликият, ки аз љониби 
муассис (муассисон) ба муассисаи таълимї вобаста карда шудаанд, манбаъҳои 
маблағгузорї ва таъминоти моддию техникии муассиса, тартиби ташаккули моликияти 
муассисаи таълимии давлатї ва ғайридавлатї, аз љумла хусусї, навъҳои фаъолияти 
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соҳибкории муассис ва фаъолияти пулакии муассисаи таълимї; тартиби идоракунии 
муассисаи таълимї, аз љумла: салоҳияти муассис, тартиби ташкили мақомоти идоракунии 
муассисаи таълимї, тартиби қабул, љобаљогузории кормандони муассиса ва шартҳои 

пардохти музди меҳнати онҳо, тартиби ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оинномаи 
муассиса, тартиби азнавташкилдиҳї ва барҳамдиҳии муассисаи таълимї; ҳуқуқ ва 
вазифаҳои иштирокчиёни раванди таълим; феҳристи санадҳои дохилї (фармонҳо, амрҳо 
ва ғайра), ки фаъолияти муассисаи таълимро ба танзим медароранд ва дигар маълумотро 
дар бар гирад (моддаи 15 Қонун дар бораи маориф). Мутобиқи қисми 1 моддаи 53 КГ дар 
ҳолатҳои пешбининимудаи қонун ташкилоти ғайритиљоратї метавонад дар асоси 
низомномаҳои умумии ташкилотҳои намуди мазкур амал намояд. Чунин имконият аз 
љумла барои муассисаҳои таълимї мустақиман пешбинї гардида, вале зарурати доштани 
ҳуљљатҳои таъсисиро барои онҳо истисно наменамояд (моддаи 12 Қонун дар бораи 
маориф). Мутобиқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда муассис муассисаро пурра ё қисман бо 
роҳи људо намудани маблағҳои пулї аз рўи харљнома ё бо роҳи ба он вобаста кардани 
молу мулки дигар бо ҳуқуқи идораи оперативї маблағгузорї менамояд. Ҳуқуқи муассиса 
нисбат ба молу мулки барои ба ў вобастанамудаи муассис дар моддаи 313 ва 315 КГ 

муайян гардидааст. Қонун муассисонро бевосита вазифадор наменамояд, ки муассисаи 
таъсисдодаашонро маблағгузорї намоянд. Вале чунин ўҳдадорї дар назар дошта шудааст, 
зеро моддаи тафсиршаванда муассисро молики молу мулки муассиса меномад ва дар 
қисми 2 моддаи 48 КГ, ки тафриқагузории шахсони ҳуқуқиро дар бар мегирад, дар бораи 
маблағузории муассиса аз тарафи молики он сухан меравад. Бар замми ин меъёрҳои 
қонунгузории махсус барои муассиса имкониятҳои худмаблағгузориро пешбинї 
менамоянд (моддаи 47 Қонун дар бораи маориф). Эҳтимол меравад, ки меъёрҳои 
зикршуда ба маънои моддаи тафсиршаванда, инчунин ба қисми 2 моддаи 48 КГ мувофиқат 
намекунанд. Қонун тартиби аз љониби муассис маблағгузорї намудани муассисаи 
таъсисдодаашро муайян ва ҳаљми маблағро мушаххас наменамояд. Мутобиқи меъёрҳои 
қонунгузории махсус тартиб ва ҳаљми маблағгузории муассисаро шартномаи байни 
муассис ва муассиса муайян менамояд (моддаи 23 Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар 
бораи фарҳанг» аз 13 декабри соли 1997). Манбаи ташаккули молу мулки муассиса 

натанҳо аз молу мулки ба муассиса вобастанамудаи муассиси он, инчунин аз дигар 
воридот, аз љумла аз даромад, аз фаъолияте иборат мебошад, ки мувофиқи ҳуљљатҳои 
таъсисї ба он машғул шудааст. Мутобиқи қисми 2 моддаи 315 КГ даромад ва молу мулки 
аз фаъолияти даромаднок бадастовардашуда пурра ба ихтиёри муассиса гузашта, дар 
тавозуни алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад. Мутобиқи қисми 2 моддаи 48 КГ 
муассисаҳое, ки онҳоро муассис маблағгузорї менамояд, ба гурўҳи шахсони ҳуқуқие дохил 
мешаванд, ки молу мулкашон боҳуқуқи моликият ба муассис тааллуқ доранд. Ин қоида ба 
молу мулки ба муассиса вобастанамудаи молики он, инчунин ба молу мулке дахл дорад, 
ки дар натиљаи машғул шудан ба фаъолияти даромаднокба даст омадааст. Ҳамзамон 
қонун ҳуқуқи муассисаро љиҳати бастани аҳди ройгон ва иљрои амали дигари ҳуқуқї 
вобаста ба ройгон ба моликият гирифтани молу мулк маҳдуд наменамояд. Ҳамин тавр, 
муассиса ҳуқуқ дорад аз рўи шартномаи хайрия ба сифати ҳадягиранда баромад кунад, 
тибқи васияти шаҳрвандон молу мулк ба даст дарорад ва ғайра Мувофиқи меъёрҳои 
қонунгузории махсус молу мулки бо аҳди ройгон ва дар асоси амали дигари қонунї 
бадастовардаи муассиса, ки ба гузариши ройгони ҳуқуқи моликият нигаронида шудааст, 
ба моликияти муассиса ворид мешаванд. Вале, мутобиқи қисми 2 моддаи 316 КГ молу 
мулки дар асоси шартнома ва дигар асосҳо бадастовардаи муассиса таҳти идораи 
оперативии муассиса қарор мегирад. Фарқи муассиса аз аксари шахсони ҳуқуқї (ба 
истиснои ташкилотҳои динї) дар он аст, ки муассиса аз рўи ўҳдадориҳои худ на бо ҳамаи 
молу мулки ба он тааллуқдошта масъул мебошад. Мутобиқи қисми 2 моддаи 
тафсиршаванда аз рўи даъвои кредиторон предмети ситонидан метавонад танҳо маблағи 
пулие бошад, ки таҳти ихтиёри муассиса қарор дорад. Ин гуна воситаҳо мутобиқи моддаи 
315 КГ маблағҳои пулии аз рўи харљнома људонамудаи муассис, инчунин даромадҳои аз 
ҳисоби мустақилона машғул шудан ба фаъолияти даромаднокбадастоварда мебошанд. Аз 
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ин рў, кредиторони муассиса ҳуқуқ надоранд аз молу мулки ба муассиса барои идораи 
оперативї вобасташуда, инчунин молу мулке, ки муассиса аз ҳисоби воситаҳои мувофиқи 
харљнома људонамуда ба даст овардааст, ситониданро анљом диҳанд. Дар ҳолати 

нокифоягии маблағҳои пулї, ки дар ихтиёри муассиса мебошад, муассис аз рўи 
ўҳдадориҳои он масъулияти иловагї дорад. 

Қатъи фаъолияти муассиса бо роҳи барҳамдиҳї ё азнавташкилдиҳї тибқи қоидаҳои 
умумии қонунгузории гражданї амалї мегардад. Вале якчанд маҳдудиятҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузориро бояд ба инобат гирифт. Мисол, муассисаҳои давлатии 
томактабї ва таҳсилоти умумї дар шаҳраку деҳот танҳо бо розигии љамъомади 
шаҳрвандони мавзеъҳои аҳолинишин, ки ба онҳо муассисаи мазкур хизмат мерасонад, 
барҳам дода мешавад. Муассиса муфлис эътироф (эълон) карда намешавад. Ҳангоми ба 
дигар шахс гузаштани ҳуқуқи моликият ба муассиса ин муассиса ҳуқуқи идораи 
оперативиро ба молу мулки худ нигоҳ медорад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Гражданское право/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. 2000. - С. 480.  

2. Иоффе.О.С. Обязетелственное право. - М., 1975. - С. 865 

3. Ахбори Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, соли 2009, №5, мод.338. 

4. Ахбори Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, соли 2004, №2, мод. 47; соли 2007, №5, мод. 373.  
5. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1997, № 23-24, мод. 352; соли 2001, № 4, мод.143; соли 

2003, №12, мод. 691; соли 2008, №10, мод.819; соли 2009, № 8, мод.499. 
6. Генкин Д.М. Право собственности в СССР. - М., 1961. - С.198 

 

МУШКИЛОТИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КОРХОНАИ МАХСУСИ ДАВЛАТИЕ, КИ БА ҲУҚУҚИ ИДОРАИ 
ОПЕРАТИВЇ АСОС ЁФТА АСТ 

Муаллиф дар маќолаи мазкур ќайд намудааст, ки корхонаи махсуси давлатї бо қарори Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистон ё мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї таъсис дода мешавад. Ҳуљљати 
таъсиси корхона оинномаи он мебошад, ки аз љониби муассис тасдиқ мегардад. Номи фирмавии корхонаи 

ба ҳуқуқи идораи оперативї асосёфта бояд ишора ба он дошта бошад, ки корхонаи махсуси (казонии) 
давлатї аст.Фаъолияти хољагии корхонаи махсуси (казонии) давлатї бо мақсаду вазифаҳои дар оиннома 
сабтгардида муайян карда мешавад. Љумҳурии Тољикистон ё воҳиди марзию маъмурї аз рўи ўҳдадориҳои 
корхонаи махсуси (казонии) давлатї масъулияти иловагї доранд. 

Калидвожањо: корхонаи махсуси давлатї, њуќуќ, њукумат, њокимияти давлатї, масъулият. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Автор в данной статье отметил, что государственное специальное предприятие создается решением 

Правительства Республики Таджикистан или местного исполнительного органа государственной власти. 

Учредительным документом данного предприятия является его устав, утверждаемый учредителем. Фирменное 

наименование предприятия, основанного на праве оперативного управления, должно содержать указание на то, что 

оно является государственным казенным предприятием. Деятельность государственного казенного предприятия 

определяется целями и задачами, зафиксированными в уставе. Таджикистан или административно-

территориальное подразделение имеют дополнительную ответственность по обязательствам государственного 

казенного предприятия. 

Ключевые слова: государственное специализированное предприятие, право, правительство, 

государственная власть, ответственность. 

 

PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF A STATE SPECIALIZED ENTERPRISE BASED ON THE RIGHT 

OF OPERATIONAL MANAGEMENT 

The author in this article noted that the state special enterprise is created by the decision of the Government of the 

Republic of Tajikistan or the local executive body of state power. The founding document of this enterprise is its charter, 

approved by the founder. The company name of an enterprise based on the right of operational management must contain 

an indication that it is a state-owned state-owned enterprise. The activities of a state-owned state-owned enterprise are 

determined by the goals and objectives set out in the charter. Tajikistan or an administrative-territorial division has 

additional responsibility for the obligations of a state-owned state enterprise. 

Keywords: state specialized enterprise, law, government, state power, responsibility. 
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ТАРАФҲО ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ 
 

Раҳмонов Б. Б. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ оид ба мафҳуми таърифи тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ 
таҳқиқоти зиёде анҷом дода шудааст. Таҳлил нишон медиҳад, ки аксарияти ин таҳқиқот бо 
таърифи мафҳуми тарафҳо, ки муаллифаш Шакариян М.С. мебошад, хотима меёбад. 
Бинобар ин таърифи асоснок намудаи Шакариян М.С. қобили зикр мебошад. Ҳамин 
тариқ тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ субъектҳои эҳтимолӣ ва ё воқеии муносибати 
ҳуқуқии моддии баҳснок мебошанд, ки баҳси ҳуқуқии онҳоро суд баррасӣ ва ҳал 
менамояд. Тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ даъвогар ва ҷавобгар мебошанд. Маъмулан 
дар адабиёти ҳуқуқӣ аз ҷумла дар китобҳои дарсӣ даъвогар дар мурофиаи гражданӣ ба 

сифати шахси муроҷиаткунанда ба суд барои ҳимояи ҳуқуқҳои субъективии вайроншуда 
ва баҳснок таъриф медиҳанд. Бо таърифи мазкур розӣ шуда наметавонем, чунки дар он 
даъвогар дар мурофиаи гражданӣ ҳамчун субъекти анҷомдиҳандаи танҳо як амалиёти 
мурофиавӣ, яъне муроҷиат ба суд бо аризаи даъвогӣ муаррифӣ карда мешавад. Дар 
воқеияти ҳуқуқӣ бошад, даъвогар ҳамчун субъекти тамоми мурофиаи гражданӣ метавонад 
садҳо амалиёти мурофиавиро анҷом диҳад. Илова бар ин, даъвогар дар мурофиаи 
гражданӣ унсури даъво ба шумор меравад (чи тавре, ки Галина Леонидовна Асокина 
исбот кардааст). Бинобар ин, таърифи даъвогар дар мурофиаи гражданӣ бояд дар иртибот 
бо таърифи даъво дода шавад. Бо дар назар доштани таърифи мафҳуми даъво дар 
мурофиаи гражданӣ, ки талаби шахс дар бораи ҳимояи ҳуқуқҳои субъективии вайроншуда 
мебошад. Мафҳуми даъвогарро дар мурофиаи гражданӣ чунин таъриф додан мумкин аст: 

-даъвогар дар мурофиаи гражданӣ шахсест, ки талаби ӯро дар бораи ҳимояи 
ҳуқуқҳои субъективии вайроншуда ва баҳснок суд баррасӣ ва ҳал мекунад. Аз рӯи таърифи 
мо ба хулосае омадан мумкин аст, ки прокурор ва мақомоти васоияту парасторӣ, ки ба суд 
даъво ба манфиати шахси дигар пешниҳод менамоянд, даъвогар ба шумор намераванд, 
зеро талаб оид ба ҳимояи ҳуқуқи субъективӣ ба онҳо тааллуқ надорад. Ҳамин тавр агар 
оддӣ карда гӯем даъвогар дар мурофиаи гражданӣ субъекти эҳтимолӣ ё воқеии уҳдадории 
субъективии моддии баҳснок маҳсуб меёбад. Умуман гурӯҳи асосии шахсонеро, ки дар 
парванда иштирок мекунанд, дар истеҳсолоти даъвогӣ тарафҳо ташкил мекунанд. 
Тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ шахсони дар парванда иштироккунандае мебошанд, ки 
баҳси онҳоро дар бораи ҳуқуқи субъективӣ ё манфиати қонунӣ суд бояд баррасӣ ва ҳаллу 
фасл намояд. Мувофиқи моддаи 38 Кодекси мурофиавии гражданӣ даъвогар шахсе 
мебошад, ки барои ҳимояи ҳуқуқҳои субъективӣ ва манфиатҳои қонунии вай парвандаи 
гражданӣ оғоз карада шудааст. Ҷавобгар ин шахсе мебошад, ки аз тарафи суд барои ҷавоб 
додан ба талаботҳои арз намудаи даъвогар ҷалб карда мешавад. Аломатҳои тарафҳо-дар 

суд аз номи худ баромад мекунанд; -ба натиҷаи парванда манфиати ҳуқуқии шахсӣ 
доранд, ки дар як вақт ҳам моддӣ ва ҳам мурофиавӣ мебошанд; 

-дорои ҳуқуқи амалӣ намудани изҳори ирода доранд (ҳаракатҳое, ки барои ба вуҷуд 
омадан, инкишоф ёфтан ва ба охир расидани мурофиа равона карда шудаанд;  

-ба онҳо эътибори қонунии ҳалномаи судӣ паҳн мешавад ва ҳуқуқу уҳдадориҳои 
тарафҳо назар ба ҳуқуқу уҳдадориҳои дигар шахсоне, ки дар парванда иштирок мекунанд, 
хеле васеъ мебошад. Ба ғайр аз ҳуқуқҳои умумие, ки дар моддаи 37 Кодекси мурофиавии 
гражданӣ нишон дода шудаанд, тарафҳо ҳуқуқҳои дар моддаи 43 Кодекси мурофиавии 
гражданӣ қайдшударо доранд. Даъвогар ҳуқуқ дорад, ки асос ё предмети даъворо тағйир 
диҳад, андозаи талаботи даъворо зиёд ё кам намояд ё аз даъво даст кашад; ҷавобгар ҳуқуқ 
дорад, ки даъворо эътироф кунад; тарафҳо метавонанд парвандаро бо созиши оштӣ ҳал 
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намоянд. Уҳдадориҳои тарафҳо низ ба умумӣ (моддаи 37 КМГ) ва махсус тақсим 
мешаванд. Ба уҳдадориҳои махсус уҳдадориҳои исбот намудани факти асосоҳои даъво ва 
норозигӣ нисбати он (моддаи 58 КМГ), ба амалҳои раисикунандаи маҷлиси судӣ итоат 

намудан (моддаи 159 КМГ), дар бораи тағйирёбии маҳалли истиқомат ба суд хабар додан 
(моддаи 120 КМГ), пешниҳод намудани нусхаи аризаи даъвогӣ (моддаи 135 КМГ)-ро 
мансуб донистан мумкин аст. Мувофиқи моддаи 40 Кодекси мурофиавии граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мурофиаи гражданӣ тарафҳо (даъвогар ё ҷавобгар) метавонанд 
субъектҳои эҳтимолӣ ё воқеии муносибатҳои баҳсноки ҳуқуқии моддӣ бошанд. Шахсе, ки 
ба манфиати ӯ парванда дар асоси аризаи шахсоне оғоз гардидааст, ки тибқи қонун барои 
муроҷиат ба суд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии дигар шахсон ҳуқуқ 
доранд, аз ҷониби суд дар хусуси мурофиа огоҳонида шуда, дар мурофиа ба сифати 
даъвогар иштирок мекунад. Тарафҳо аз ҳуқуқи баробари мурофиавӣ истифода бурда, 
дорои уҳдадориҳои баробари мурофиавӣ мебошанд. 

Дар моддаи тафсиршаванда баъзе нишонаҳои тарафҳо, зарурати дар хусуси мурофиа 
огоҳ намудани шахсе, ки ба манфиати вай дигар шахсон даъво пешниҳод намудаанд ва 
ҳуқуқу уҳдадориҳои субъективии мурофиавии граждании баробар доштани тарафҳо 
пешбинӣ гардидааст. Тарафҳо шахсони асосии иштирокчии парвандаҳои мурофиаи судии 
даъвогӣ ба ҳисоб мераванд. Дар иртибот бо муқаррароти моддаи тафсиршаванда 
мафҳуми мурофиаи судии даъвогиро таҳлил менамоем. Мурофиаи судии даъвогӣ тартиби 
аз ҷониби суд баррасӣ ва ҳал намудани баҳсҳое мебошад, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии 
гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои ҳуқуқии хусусӣ бармеоянду яке аз 
тарафҳои онҳо шаҳрванд (шахси воқеӣ) мебошад. Ин мурофиа дорои 3 хусусият мебошад: 
1) мавҷудияти баҳси ҳуқуқӣ; 2) мавҷуд будани тарафҳои баҳскунанда; 3) мавҷудияти 
мақомоти босалоҳияти холис, яъне суд, ки баҳси ҳуқуқии тарафҳоро баррасӣ ва ҳал 
менамояд. Баҳси ҳуқуқӣ зиддияти тарафҳо доир ба ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои субъективии 
моддии онҳо мебошад. Мақомоти босалоҳияти холис бошад, мақомоте аст, ки бо тарафҳо 
танҳо дар муносибатҳои мурофиавии гражданӣ қарор дорад. Байни ин мақомот ва 
тарафҳо ғайр аз муносибатҳои мурофиавии гражданӣ дигар муносибатҳо мавҷуд нест.  
Дар зери мафҳуми тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ субъектҳои эҳтимолӣ ва ё воқеии 
муносибатҳои ҳуқуқии моддии баҳснок дар назар дошта мешавад, ки баҳси ҳуқуқии 
онҳоро суд баррасӣ ва ҳал менамояд. Мутобиқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда тарафҳо 
дар мурофиаи гражданӣ дутоанд: даъвогар ва ҷавобгар. Ба сифати даъвогар ва ҷавобгар 
дар мурофиаи гражданӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, хориҷиён, шахсони 
бешаҳрванд ва шахсони ҳуқуқӣ баромад мекунанд. Даъвогар дар мурофиаи гражданӣ 
шахсе мебошад, ки талаби ӯ дар бораи ҳимоя намудани ҳуқуқҳои субъективӣ ва 
манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандаи вай, ки аз ҷониби суд баррасӣ ва ҳал карда мешавад. 
Даъвогар дар адабиёти ҳуқуқӣ аз ҷониби баъзе муаллифон ҳамчун тарафи фаъол 
муаррифӣ карда мешавад, ки ин хулоса аз амалиёти мурофиавии ӯ бармеояд. Масалан, 
пешниҳоди даъво аз ҷониби даъвогар боиси пайдо шудани мурофиаи гражданӣ мегардад. 
Ҳаминро бояд зикр кунем, ки фаъолии даъвогар на дар ҳама ҳолатҳо зуҳур меёбад. Дар 
мурофиаи гражданӣ мавридҳое имконпазиранд, ки ба манфиати як шахс шахси дигар 
даъво пешниҳод мекунад. Чунончи, даъвои прокурор, ки ба манфиати шаҳрванди ноболиғ 
ба суд пешниҳод шудааст. Аз ин рӯ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки пешниҳоди даъво ин 
нишонаи фарқкунандаи даъвогар маҳсуб намеёбад. Тарафи дигар дар мурофиаи гражданӣ 
ҷавобгар аст. Ҷавобгар шахсе мебошад, ки дар асоси ақидаи даъвогар аз ҷониби суд барои 
ҷавоб додан оид ба парвандаи мушаххас ба мурофиа ҷалб карда мешавад. Қариб дар 
аксари ҳолатҳо сабаби пешниҳоди даъво ин ҳаракат ё беҳаракатии худи ҷавобгар ба ҳисоб 
меравад (масалан, сари вақт барнагардонидани қарз, аз ҷиҳати моддӣ таъмин накардани 
фарзанд). Заминаи фикру мулоҳизаҳо чунин нишонаҳои тарафҳоро дар мурофиаи 
гражданӣ ҷудо намудан мумкин аст: 1) тарафҳо субъектҳои асосии мурофиаи гражданӣ ба 
шумор мераванд; 2) онҳо субъектҳои эҳтимолӣ ё воқеии муносибати ҳуқуқии моддии 
баҳснок мебошанд; 3) онҳо ба оқибати кор манфиати моддӣ ва мурофиавӣ доранд. 
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Мутобиқи қисми 2 моддаи тафсиршаванда шахсе, ки ба манфиати ӯ парванда дар 
асоси аризаи шахсоне оғоз гардидааст, ки тибқи қонун барои муроҷиат ба суд ҷиҳати 
ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии дигар шахсон ҳуқуқ доранд, аз ҷониби суд дар 

хусуси мурофиа огоҳонида шуда, дар мурофиа ба сифати даъвогар иштирок мекунад. 
Қонуни мурофиавии гражданӣ ба прокурор, мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии 
маҳаллӣ, шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ (қисми 1, 2 моддаи 47 ва 48 КМГ ҶТ) ҳуқуқи ба 
суд муроҷиат намуданро ҷиҳати ҳимоя ва манфиатҳои қонунии дигар шахсон додааст. Дар 
чунин ҳолатҳо даъвогар шахсе мебошад, ки даъво ба манфиати ӯ ба суд пешниҳод карда 
шудааст. Бинобар ин, шахси мазкур дар хусуси мурофиа аз ҷониби суд огоҳонида мешавад 
ва дар мурофиа ба сифати даъвогар иштирок менамояд. Қисми 3 моддаи тафсиршаванда 
ҳамчунин ба ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мурофиавии тарафҳо бахшида шудааст, ки мувофиқи 
он тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ аз ҳуқуқҳои мурофиавии граждании баробар 
истифода намуда, уҳдадориҳои баробари мурофиавии гражданиро иҷро мекунанд. Бояд 
зикр кард, ки агар тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ дорои ҳуқуқу уҳдадориҳои баробари 
мурофиавии гражданӣ намебуданд, амали принсипи мубоҳисавӣ номумкин мегашт. 
Ҳуқуқҳои субъективии мурофиавии граждании тарафҳоро ба ду намуд тақсим кардан 
мумкин аст: умумӣ ва махсус. Ҳуқуқҳои умумии субъективии мурофиавии граждании 
тарафҳо ҳуқуқҳои субъективие мебошанд, ки онҳоро тарафҳо дар радифи дигар шахсони 
иштирокчии парвандаи гражданӣ метавонанд мавриди истифода қарор диҳанд (қисми 1 
моддаи 37 КМГ ҶТ). Ҳуқуқҳои махсуси субъективии мурофиавии граждании тарафҳо бо 
ихтиёрдорӣ намудани даъво алоқаманд буда, хоси тарафҳо мебошанд (моддаи 43 КМГ 
ҶТ). Тарафҳо, ҳамчунин якқатор уҳдадориҳои субъективии мурофиавии гражданиро, аз 
ҷумла пардохт намудани хароҷоти судӣ (боби 7 КМГ ҶТ), аз рӯйи виҷдон истифода 
намудан аз ҳуқуқҳои субъективии мурофиавии гражданӣ, ки барояшон пешбинӣ шудааст 
(сархатти 6 қисми 1 моддаи тафсиршаванда), огоҳ намудани суд дар бораи тағйирёбии 
суроғаи худ ҳангоми баррасии парвандаи гражданӣ (моддаи 120 КМГ ҶТ), риоя намудани 
тартиби муқарраршуда дар толори маҷлиси судӣ (қисми 5 моддаи 161 КМГ ҶТ) иҷро 
мекунанд. Ҳамаи ҳуқуқҳои мурофиавии граждании тарафҳо аз мӯҳтавои моддаи 19 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, ки дар он чунин омадааст: “ Ҳар шахс 
кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар шахс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парванда ӯро суди 
босалоҳият, мустақил ва беғараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд”. 
Тарафҳо дар байни шахсоне, ки дар мурофиа иштирок мекунанд шахсони асосӣ ба ҳисоб 
мераванд. Дар мурофиаи гражданӣ шахсоне тарафҳо номида мешаванд, ки байни онҳо 
баҳси гражданӣ – ҳуқуқӣ вуҷуд дорад, ки суд бояд онро баррасӣ ва ҳал намояд. Тарафҳо 
дар истеҳсолоти гражданӣ “даъвогар” ва “ҷавобгар” ба шумор мераванд. Шахсе, ки ба суд 
барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии худ муроҷиат мекунад, даъвогар номида 
мешавад. Даъвогар дар суд ба ҳимоя эҳтиёҷ дорад, ки ҳуқуқҳояш аз ҷониби ашхоси дигар 
вайрон гардидаанд. Ба шахсе, ки даъвогар ҳамчун вайронкунандаи ҳуқуқҳои худ, ки аз 
тарафи суд барои ҷавобдиҳӣ ҷалб карда шуда ишора менамояд, ҷавобгар номида мешавад. 
Барои ба вуҷуд омадани мурофиа ҳузур доштани ҳар ду тараф, яъне даъвогар ва ҷавобгар 
бо манфиатҳои муқобил дар назар дошта мешавад. Мурофиа пайдо шуда наметавонад, 
агар даъвогар ҳангоми пешниҳоди ариза дар он дақиқ ҳуқуқвайронкунандаро нишон 
надиҳад. Аммо агар дар вақти оғоз шудани мурофиа яке аз тарафҳо аз мурофиа берун 
шавад (мисол, ҳангоми вафот) дар ин ҳолат баробарҳуқуқӣ дар парванда номумкин 
мегардад ва мурофиа қатъ карда мешавад. Дар ҳолати пешниҳоди аризаи даъвогӣ суд аз 
он ибтидо мегирад, ки байни даъвогар ва ҷавобгар муносибати баҳсноки моддӣ – ҳуқуқӣ 
(гражданӣ, меҳнатӣ, оилавӣ ва ғайра) вуҷуд дорад, гарчанде ки даъвогар чунин 
мешуморад, ки ҷавобгар ҳуқуқҳои ӯро вайрон кардааст. Умуман даъвогар ба ҷавобгар бо 
талаботи моддӣ – ҳуқуқӣ муроҷиат мекунад ва ҷавобгар бошад, бояд талаботи ӯро 
эътироф кунад ё рад намояд, ҳамин тариқ тарафҳо дар мурофиа тафовути моддӣ – ҳуқуқӣ 
доранд. Чунин тафовут асоси аввал ва ҷиддие мебошад, ки фарқи тарафҳоро аз дигар 
иштирокчиёни мурофиа нишон медиҳад. Мақсади иштироки даъвогар ва ҷавобгарро дар 
мурофиа талаботҳои мутақобилаи онҳо муайян менамояд. Даъвогар талаботи худро бо 
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мақсади ҳимояи ҳуқуқҳои субъективӣ ва манфиатҳои қонунияш оғоз мекунад. Ҷавобгар 
ҳам дар мурофиа бо мақсади ҳимояи манфиатҳо ва ҳуқуқҳои субъективии худ аз даъвои 
беасоси даъвогар иштирок мекунад. Вазифаи асосии суд ин азназаргузаронӣ ва ҳалли 

баҳси граждании тарафҳо, ҳимояи ҳуқуқҳои субъективӣ ва манфиатҳои қонунии онҳо 
мебошад. Мафҳуми “тарафҳо” дар қонуни мурофиавии гражданӣ ба маънои васеъ 
истифода мешавад ва ба шахсоне гуфта мешавад, ки натанҳо иштирокчиёни парвандаи 
истеҳсолоти даъвогӣ, инчунин дар дигар парвандаҳои истеҳсолоти гражданӣ бо тартиби 
муайян иҷозат медиҳад. Масалан, арзкунандагони парвандаҳое, ки аз муносибатҳои 
ҳуқуқии омма бармеоянд, аз ҳуқуқи тарафҳо истифода мебаранд. Чунин хулоса дар моддаи 
246 Кодекси мурофиавии граждании Федератсияи Россия омадааст, ки парвандаҳое ки аз 
муносибатҳои ҳуқуқи омма бармеоянд, бо қоидаҳои умумии истеҳсолоти даъвогӣ ва бо 
хусусиятҳои муайян баррасӣ карда мешаванд. Арзкунандагони парвандаҳои истеҳсолоти 
махсус ҳам аз ҳуқуқҳои тарафҳо истифода мебаранд. Дар моддаи 263 Кодекси мурофиавии 
граждании Федератсияи Россия гуфта шудааст, ки парвадаҳои истеҳсолоти махсус аз 
тарафи суд бо қоидаҳои умумии истеҳсолоти даъвогӣ бо махсусияти чунин парвандаҳо 
баррасӣ ва ҳал карда мешаванд. Тарафҳо метавонанд парвандаи худро мустақилона ва ё 
ба воситаи намоянда пеш баранд, инчунин онҳо дар ҳолатҳои ҳуқуқӣ ҷуброни 
хароҷотҳоро доранд. Бо доштани ҳуқуқҳои васеи мурофиавӣ, тарафҳо уҳдадоранд онҳоро 
поквиҷдонона истифода баранд, моддаи 35 КМГ Федератсияи Россия. Тарафҳо чун коида, 
худихтиёрона ин уҳдадориҳоро иҷро менамоянд, аммо қонуни мурофиавӣ ба шахсоне, ки 
аз ҳуқуқҳои мурофиавии худ бевиҷдонона истифода мебаранд, чораҳои муайяни 
таъсиркунандаро пешниҳод мекунад. Масалан, агар тараф даъвои беасос пешниҳод кунад 
ё баҳс муқобили даъво ё ин ки мунтаззам дар баррасӣ ва ҳалли дурусти парванда 
муқобилият нишон диҳад, суд метавонад ба манфиати тарафи дигар барои амали 
талафоти вақт ҷуброн намуда, ҳаллу фасл намояд. Андозаи товон дар доираи чаҳорчӯбаи 
қонун муайян карда мешавад (моддаи 99 КМГ Федератсияи Россия). Дар мурофиа 
тарафҳо боз дорои дигар уҳдадориҳо низ ҳастанд: сари вақт ҳозир шудан ба суд (агар 
тараф ба суд ҳозир нашавад, ӯ уҳдадор аст ки ба суд хабари ҳозир нашуданашро расонад); 
таъмин намудани хароҷоти судӣ; дар доираи муҳлатҳои муқарраршудаи мурофиавӣ иҷро 
намудани ин ё он вазифаҳо, ки аз тарафаи қонун ва ё бо қарори суд муайян шудаанд.  
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ТАРАФҲО ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ 

Тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ шахсоне мебошанд, ки дар парванда иштирок намуда, бо иродаи 
даъвогар оид ба муносибатҳои баҳсноки моддӣ – ҳуқуқӣ даъво пешниҳод карда мешавад, ки мавзӯи баҳси 
онҳоро бояд суд баррасӣ намояд. Дар таърифи додашуда тамоми хусусиятҳои тарафҳо ба инобат гирифта 

шудааст. Предмети мурофиаи гражданӣ ҳамчун муносибатҳои моддӣ – ҳуқуқӣ, метавонанд муносибатҳои 
гуногун бошанд: муносибатҳои гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, манзил, замин, экологӣ, маъмурӣ ва андоз. 
Ҳамаи муносибатҳои номбаршуда, аз ҷиҳати объективӣ “дутарафа” мебошанд, ки дар он субъектон бо 

доштани манфиатҳои ба ҳам мухолиф штирок менамоянд. 
Калидвожаҳо: мурофиаи гражданӣ, мафҳуми тарафҳо, муносибатҳои моддӣ- ҳуқуқӣ, манфиатҳои 

даъвогар ва ҷавобгар. 
 

СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Стороны в гражданском процессе это участвующие в деле предполагаемые волеизъявлением истца 

субъекты спорного материального правоотношения, которое является предметом судебного рассмотрения. Данное 

определение, как видим, носит родовой характер и учитывает все основные признаки сторон. Предметом 
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гражданского процесса могут быть различные по характеру материальные правоотношения: гражданские, 

семейные, трудовые, жилищные, земельные, экологические, административные, налоговые. Все названные 

производства “двусторонние”, так как в них присутствуют два заинтересованных субъекта с противоположными 

интересами. 

Ключевые слова: гражданский процесс, понятие сторон, материальные правоотношения, интересы истца и 

ответчика. 

 

THE PARTIES IN CIVIL PROCEEDINGS 

The parties in the civil procedure are those involved in the case the subjects of the disputed material alleged by the 

will of the plaintiff legal relationship, which is the subject of judicial review. This definition, as we can see, is generic and 

takes into account all the main features of the parties. The subject of civil procedure can be different in material legal 

relations: civil, family, labor, housing, land, environmental, administrative, tax. All of these industries are objectively “two 

- sided”, as they have two interested subjects with opposing interests. 

Keywords: civil procedural, concept parties, material legal relationship, interests of the plaintiff and defendant. 
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ  
 

Саъдулоев Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар назарияи назорати прокурорӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ, мафҳуми самтҳои 
асосии марбут ба назорати прокурорӣ, ҳамчун фаъолияти мустақили давлатӣ ба шумор 
рафта, бештар ба соҳаҳои назорати прокурорӣ алоқамандӣ дорад. Самтҳои асосии 
фаъолияти мақомоти прокуратура, аз маҷмуи қоидаҳои рафторе иборат мебошанд, ки 
тибқи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба расмият дароварда шуда, предмети батанзимдарорӣ, 
субъекту объекти он мазмуни муносибатҳои ҳуқуқӣ, салоҳият ва санадҳои эътиноии худро 
доранд, ки чун соҳаи назорати прокурорӣ фаҳмида мешаванд. Вобаста ба самтҳои алоҳида 
ва соҳаи назорати прокурорӣ Прокурори генералии Тоҷикистон Ю.А. Раҳмон чунин 
ибрози ақида менамоянд: Самтҳои алоҳидаи назорати прокурорӣ аз маҷмуи меъёрҳои 
ҳуқуқие иборат мебошанд, ки муносибатҳои сифатан якхелаи назорати прокурориро ба 
танзим дароварда, аз лиҳози предмет, субъект ва объект, мазмуну маҳаки ҳуқуқӣ, санадҳои 
таъсиррасонии прокурорӣ фарқ мекунанд. Вақте ки соҳаи назорати прокурорӣ мегӯянд, 
маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқиро мефаҳманд, ки як самти фаъолияти прокурориро пурра ва 
ҳаматарафа ба танзим даровардааст [11,с.80-81]. Самтҳои асосии фаъолияти мақомоти 
прокуратура қисми таркибии функсияҳо, доираи муайяни фаъолияти мақомоти 
прокуратура мебошад, ки бо предмет, метод вазифаҳо, ваколатҳо ва воситаҳои ҳуқуқӣ 
тавсиф дода мешавад. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 11 самти фаъолияти мақомоти прокуратураро 
дар моддаи 5 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 
прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» нишон додааст, ки аз инҳо иборатанд: 

-назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои 
давлатӣ ва дигар идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти идораи ҳарбӣ, мақомоти 
назорат, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ 
ва иттиҳодияҳои дигар, сарфи назар аз тобеият, мансубият ва шакли моликияти онҳо, аз 
тарафи шахсони мансабдори онҳо, инчунин ба қонунҳо мутобиқ будани санадҳои ҳуқуқие, 
ки онҳо мебароранд; 
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-назорат ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки ҳамчун арзиши олӣ 
эътироф гардидаанд, аз тарафи ҳамаи сохторҳо ва шахсони мансабдоре, ки дар сархати 
якуми моддаи мазкур зикр шудаанд; 

-назорат ба риоя ва иҷрои қонунҳо аз тарафи мақомоте, ки бар зидди ҷинояткорӣ ва 
ҳуқуқвайронкуниҳои дигар мубориза мебаранд, инчунин мақомоте, ки бо фаъолияти 
оперативию ҷустуҷӯӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ машғул мебошанд; 

-ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон, манфиати давлат, шаклҳои гуногуни 
моликияти давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар мурофиаи судӣ; 

-назорат ба риоя ва иҷрои қонунҳо дар ҷойҳои нигоҳдории боздоштшудагон, ҳабси 
пешакӣ, ҳангоми иҷрои ҷазо ва дигар чораҳои дорои хусусияти маҷбуркунӣ, ки суд 
муқаррар мекунад; 

-назорат ба риояи қонунҳо ҳангоми иҷрои ҳалномаҳои судӣ аз ҷониби иҷрочиёни суд 
ва дигар мақомоти ваколатдор; 

-тафтишоти ҷиноятҳо; 
-таҳияи чораҳои пешгирии ҷиноятҳо, мубориза бар зидди коррупсия, терроризм, 

экстремизм (ифротгароӣ) ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо якҷоя бо дигар мақомоти давлатӣ, 

иштирок дар кори такмилу тавзеҳи қонунҳо; 
-ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ ва пешгирии он ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо; 
-иштирок дар баррасии парвандаҳо аз ҷониби судҳо; 
-эътироз, шикоят ва ариза овардан нисбати фармон, ҳалнома, ҳукм, таъинот ва 

қарорҳои судҳо, ки хилофи қонун мебошанд. 
Қайд кардан ба маврид аст, ки аз рӯйи моҳияти худ назорати прокурорӣ, яке аз 

функсияҳои мақомоти прокуратура ба ҳисоб рафта, ҳамчун намуди махсуси фаъолияти 
давлатӣ характери умумӣ дорад. Вобаста ба соҳаҳои назорати прокурорӣ лозим ба 
ёдоварист, ки маҳакҳои асосии ҷудо намудани назорати прокурорӣ ба соҳаҳо - объект ва 
предмети назорат, вазифаҳо ва ваколатҳои прокурор ба шумор мераванд, ки бобҳои 
алоҳидаи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 
прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба соҳаҳои алоҳидаи назорати прокурорӣ бахшида 

шуда, дар бар гирандаи муқарраротҳои зерин мебошанд: 
1. Боби 3 - назорати умумӣ, моддаҳои 23-29; 
2. Боби 4 - назорат ба иҷрои қонунҳо аз тарафи мақомоте, ки фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ ва таҳқиқу тафтишоти пешакиро ба амал мебароранд, моддаҳои 30-33; 
3. Боби 5 - иштироки прокурор ҳангоми аз тарафи судҳо баррасӣ кардани 

парвандаҳо, моддаҳои 34-43; 
4. Боби 6 - назорати прокурорӣ оид ба риояи иҷрои қонунҳо аз тарафи маъмурияти 

ҷойҳои нигоҳдории боздоштшудагон, маҳбусон, муассиса ва мақомоти иҷрокунандаи 
ҷазои ҷиноятӣ, чораҳои маҷбурии таъинкардаи суд, моддаҳои 44-46; 

5. Боби 7 - ҳамкории байналмилалии ҳуқуқии прокуратура оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мубориза бо ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, 
моддаҳои 47-52. 

Акнун бармегардем ба мафҳуми функсияҳои мақомоти прокуратура. Функсияҳои 
мақомоти прокуратура яке аз истилоҳҳои асосии назарияи назорати прокурорӣ ба ҳисоб 
рафта, аз ҷониби олимони зиёди соҳаи мазкур мавриди таҳлилу баррасӣ ќарор гирифтааст 
ва оиди он дар байни олимон нуқтаҳои назари гуногун вуҷуд дорад. Пас саволе ба вуҷуд 
меояд, ки дар зери мафҳуми функсияи прокуратура чӣ бояд фаҳмида шавад? В.Н. 
Григорев; А.В. Победин; В.Н. Яшин; В.Н. Калинин; функсияи прокуратураро чунин 
таъриф медиҳанд: функсияи прокуратура – ин самтҳои бо қонун пешбинишудаи 
фаъолияти мақомоти прокуратура мебошад, ки таъйиноти иҷтимоӣ - таърихии онро 
муайян намуда ва мавҷудияти бурдани мавзуи муайянро тавсиф медиҳад ва барои ҳал 
кардани вазифаҳои дар назди ин мақомот гузошташуда равона карда шудааст [12,с.19-23]. 
Мафҳуми функсияҳои прокуратура дар адабиёти ҳуқуқӣ, хусусан дар курси назорати 
прокурорӣ истифода бурда мешавад. Ба ақидаи мо, функсияҳои мақомоти прокуратура - 
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ин самтҳои асосии фаъолияти прокуратура мебошанд, ки тавассути онҳо моҳият ва 
таъинот, мақсад, вазифаҳо, самтҳои афзалиятноки назорати прокурорӣ, ки барои таъмини 
волоияти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ равона шуда, дар асоси назорати 

риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди муайян таъмин мешаванд. Низоми 
функсияҳои мақомоти прокуратура дар Конститутсия, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дар Кодексҳои 
мурофиавии ҷиноятӣ, гражданӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 
шудааст. Ҳамзамон, тибқи муқаррароти меъёрии моддаи 93-и Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон функсияи асосии мақомоти прокуратура - назорати риояи дақиқ ва иҷрои 
якхелаи қонунҳо дар ҳудуди Тоҷикистон мебошад ва дар асоси моддаи 5-и Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», ин назорат дар самтҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

-назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои 
давлатӣ ва дигар идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти идораи ҳарбӣ, мақомоти 
назорат, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ 
ва иттиҳодияҳои дигар, сарфи назар аз тобеият, мансубият ва шакли моликияти онҳо, аз 
тарафи шахсони мансабдори онҳо, инчунин ба қонунҳо мутобиқ будани санадҳои ҳуқуқие, 
ки онҳо мебароранд; 

-назорат ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки ҳамчун арзиши олӣ 
эътироф гардидаанд, аз тарафи ҳамаи сохторҳо ва шахсони мансабдоре, ки дар сархати 
якуми моддаи мазкур зикр шудаанд; 

-назорат ба риоя ва иҷрои қонунҳо аз тарафи мақомоте, ки бар зидди ҷинояткорӣ ва 
ҳуқуқвайронкуниҳои дигар мубориза мебаранд, инчунин мақомоте, ки бо фаъолияти 
оперативию ҷустуҷӯӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ машғул мебошанд; 

-назорат ба риоя ва иҷрои қонунҳо дар ҷойҳои нигоҳдории боздоштшудагон, ҳабси 
пешакӣ, ҳангоми иҷрои ҷазо ва дигар чораҳои дорои хусусияти маҷбуркунӣ, ки суд 
муқаррар мекунад; 

-назорат ба риояи қонунҳо ҳангоми иҷрои ҳалномаҳои судӣ аз ҷониби иҷрочиёни суд 

ва дигар мақомоти ваколатдор [13]. 
Қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ, ки аз Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иборат мебошад, функсияи риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунро ҳангоми 
пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ, таъқиботи ҷиноятӣ, 
инчунин тақвияти айбдоркунии давлатиро ҳангоми баррасии парванда дар суд пешбинӣ 
намудааст. Бо дарназардошти мафҳуми дар боло зикршуда ва таҳлили ҳамаҷонибаи 
қонунгузории соҳаи мазкур оиди функсияҳои мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар маҷмуъ метавон чунин ибрози андеша намуд, ки функсияи мақомоти 
прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон - ин самтҳои асосии фаъолияти мақомоти 
прокуратура мебошанд, ки бо Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бар расмият дароварда шуда, тавассути 
онҳо моҳият ва таъинот, мақсад, вазифаҳо, самтҳои афзалиятноки назорати прокурорӣ, ки 
барои таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ равона шуда, дар 
асоси назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди Тоҷикистон таъмин 
карда мешаванд. 
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ 

Дар мақолаи мазкур мафҳум ва аҳмияти самтњои афзалиятноки назорати прокурорӣ ва фунсияҳои 
мақомоти прокуратура таҳлил карда шудааст. Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш 
намудааст, ки бо дастрасии қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи назорати 

прокурорӣ, истифодаи адабиёти ҳуқуқии олимони ватанию хориҷӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ мафҳум ва 
аҳамияти функсияи асосии мақомоти прокуратураи Тоҷикистон – назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи 
қонунҳоро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор диҳад инчунин кушиш ба 

харљ додааст, ки дар байни самтњои назорати прокурорӣ якчанд самти онро ба самтњои асоси таќсим намояд 
ва ба инњам муйясар гардидааст муалифи љавон. 

Калидвожаҳо: назария; назорати прокуррӣ; мафҳум соња, самт; ҳуқуқ; қонун; мустакил, марбут, 
фаъолият, давлат. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

Данная статья анализирует сущность и значение основные направления прокурорского надзора и функции 

органов прокуратуры. Учитывая, важность предмета, автор старался рассмотреть и анализировать сущность и 

значение основных функции органов прокуратуры Таджикистана, соблюдения надзора и исполнения законов на 

территории Республики Таджикистана, руководствуясь действующим законодательством Республики 

Таджикистана в сфере прокурорского надзора с использованием правовой литературы отечественных и 

зарубежных ученых, практики право приемлемости. Он также попыталсия разделить прокурорский надзора на 

несколько основных направлений и это было достигнуто. 

Ключевые слова: теория, функция, прокурорский надзор, функции органов прокуратуры, понятия и 

значение функции органов прокуратуры, право, закон, сфере, независимость, связанный, активность, гасударство.  

 

PRIORITIES FOR PROSECUTORIAL OVERSIGHT 

This article analyzes the essence and significance of the main directions of prosecutorial supervision and functions of 

the prosecution authorities. Considering the importance of the subject, the author tried to consider and analyze the essence 

and significance of the main functions of the prosecution authorities of Tajikistan, compliance with supervision and 

implementation of laws on the territory of the Republic of Tajikistan, guided by the current legislation of the Republic of 

Tajikistan in the field of prosecutorial supervision using the legal literature of domestic and foreign scientists, the practice 

of admissibility. He also tried to divide prosecutorial supervision into several main directions and this was achieved.  

Keywords: theory, function, prosecutor's supervision, functions of the prosecutor's office, concepts and meaning of 

the functions of the prosecutor's office, law, law, sphere, independence, related, activity, state. 
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ТЕРРОРИЗМ НИҲОДИ ХУШУНАТИ МИЛЛЇ 
 

Шарипов С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар охирҳои асри XX ва аввали асри XXI инсоният ба хатари ҷиддие мисли 
ифротгароӣ ва терроризм рў ба рў шуд, ки ба бақо ва рушди оламу одам таҳдид мекунад. 
Имрўзҳо хавфу хатари терроризм ва ифротгароӣ дар авҷи болоравист ва ин аҳли ҷомеаи 
солими тамоми сайёра, аз он ҷумла Тоҷикистону тоҷиконро низ бетараф гузошта 
наметавонад. Боиси таассуф ва ғамхорист, ки ҷавонон имрўзҳо аз сабаби дониши 
мукаммал ва саводи кофӣ надоштан худро ба доми терроризм ва ифротгароӣ партофта 
истодаанд. 
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Ба ин гуруҳи ташкилотҳо шомил шудани одамон сабабҳои бисёре дорад, ки аз миёни 
онҳо маъмултарашон инҳоянд: 

- надоштани маълумотҳои кофӣ оид ба ифротгароӣ ва терроризм; 

- ҳисси молу сарват; 
- надоштани ҳисси ватандўстӣ ва инсондўстӣ; 
- надоштани эҳтиром ва муҳаббат нисбати оила ва наздикони худ. 
Албатта, касоне, ки мегўянд, ифротгароӣ ва терроризм падидаҳое мебошанд, ки 

инсониятро дар тамоми таърих ҳамроҳӣ намудаанд, беасос нест. Решаҳои онҳо хеле чуқур 
мебошанд. Ҳоло ҳеҷ кас гуфта наметавонад, ки якумин амалиёти террористӣ кай, дар куҷо 
ва бо кадом сабабу мақсад сар задааст. Дар давраҳои қадим, асрҳои миёна, давраи нав ва 
навтарин ҳам одамони алоҳида ва ҳам гурўҳҳои муташаккили сиёсию мазҳабие буданд, ки 
ба воситаи тарсонидану даҳшатофаринӣ мехостанд ҳадафҳои худро ба дигарон бор 
кунанд, зимни ин одамони бегуноҳ қурбони ин ҳодисаҳо мешуданд. Зуҳури ифротгароӣ, 
қавмӣ, мазҳабӣ ва ғайра падидаҳои бисёр ҷиддӣ ва нигаронкунанда барои давлату миллат 
ва тамоми ҷомеа мебошанд. Дар охирҳои асри гузашта ва ибтидои ҳазораи нав амалҳои 
ифротгароӣ ва терроризм бештар характери сиёсӣ гирифтанд, доираи фаъолияти 
террористон хеле васеъ паҳн гардид. Бо инкишофи техника ва технологияи нав намудҳои 
нави террористӣ ва экстремистӣ ба вуҷуд омаданд, ки аз рўи иқтидори харобиовариашон 
ба амалиёти калони ҷангӣ шабоҳат доранд. Имрўзҳо ин масъалаҳо доғи рўз мисли 
зарпечак байни шаҳрвандон реша давонда истодааст. Рўз аз рўз шумораи гумроҳшудагон 
ва даст ба ҳар гуна корҳои ношоям задани ҷавонон аҳли ҷомеаро ба ташвиш овардааст. 
Ҷавонон ҳоло меҳнат кардан намехоҳанд, роҳи осони пулёбиро кофтуков мекунанд. Аз ин 
рў, онҳоро гумроҳ кардану ба гурўҳҳои ифротгарою террористӣ шомил намудан осон 
мебошад. Ҷавонон набояд фирефтаи суханҳои пучу бемағз ва пулу сарват гарданд. Аз ин 
рў, зарур аст, ки аҳли маорифу фарҳанг, волидон, муассисаҳои таълимию касбӣ бо 
ҷавонон ҳама вақт дар робита бо насиҳатҳо бошанд. Ба онҳо моҳият, сабабҳои авҷгирии 
ин падидаро фаҳмонанд. Онҳоро ба маҳфилҳои касбомўзӣ ҷалб намоянд. Ҷавонон вақтҳои 
холигиашонро ба варзиш сарф кунанд. Ҳунарҳои гуногунро омўзанд ва барои пешрафт ва 
ободии Ватани хеш саҳмгузор бошанд. Имрўз давлати мо рў ба инкишофу тарақӣ ниҳода, 
дар арсаи байналмилалӣ соҳиби обруву нуфуз гашта, мо ҷавонон бояд ҳарчӣ бештар аз ин 
истифода бурда, боз ҳам парчами кишварамонро болотар бардошта, ҳисси миллиамонро 
равнақ диҳему шукронаи сулҳу ваҳдат намоем. Чунки имрўзҳо сабаби пош хўрдан ва 
боиси ба буҳрони сахти молиявӣ гирифтор шудани давлатҳои олам ин маҳз терроризм 
мебошад. Орзўи аввалини ин давлатҳо сулҳу субот ва оромона сайру гашт кардани 
шаҳрвандон мебошад, ки ин орзўи амалинашаванда барои онҳо мебошад. Хушбахтона, 
дар кишвари мо сулҳу субот ҳукмрон аст ва аз ин мо бояд ифтихор намоем. Аз амалияи 
судӣ дида мешавад, ки аксарияти ҷиноятҳои характери террористӣ ва экстремистидошта 
миёна ҷавонон рўх медиҳанд. Ин ҳам бошад дар натиҷаи таҳлилҳо маълум шуд, ки аз 
беаҳамиятии волидон, бад будани сатҳи зиндагӣ ва маълумоти кофӣ надоштани ҷавонон 
мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар нишасту баромадашон қайд карда 
мегузаранд, ки террорист на дин дораду на Ватан. Ин суханони Ҷаноби Олиро мо 
ҷонибдорӣ намуда, бояд пеш аз ҳама дар шуури тамоми мардуми тоҷик ҷой кунем, ки бо 
ин амалҳои ношоистаи худ онҳо ҳам ҷони худро дар хатар мегузоранду ҳам хешу 
таборҳояшонро бадном мекунанд. Барои ин бояд ҳарчӣ зудтару бештар дар байни мардум 
корҳои фаҳмондадиҳию профилактикӣ гузаронида, оқибатҳои ин гуна амалҳоро ба онҳо 
расонем. Имрўз яке аз масъалаҳои доғ ва ногуворе, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш 
овардааст, терроризм ва ифротгароӣ мебошанд. Терроризм ва ифротгароӣ аз зуҳуроти 
номатлуби замони муосир ба шумор мераванд, зеро он боиси ба миён омадани оқибатҳои 
нохуш – таҳдиди зурӣ ё истифодаи он, расонидани зарари вазнин, тағйири сохти 
конститутсионӣ дар мамлакат, ғасби ҳокимият ва аз они худ кардани ваколатҳои он, 
барангехтани низои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ шуда метавонад. 
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Терроризм ҳамчун амали номатлуб бевосита дар КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст. 
Мақсади ибтидоии терроризм ва экстремизм халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, 
тарсонидани одамон, ба ҳаяҷон ва таҳлука овардани аҳолӣ равона шуда, таввасути он 

фишор овардан ба мақомоти давлатӣ мебошад. Чунин ҳаракатҳои номатлуб мақсади 
ниҳоии ҷинояткоронро чун маҷбур сохтани мақомоти давлатӣ барои қабули қарори 
ғайриқонунӣ, ки ба манфиати онҳо мебошад ва ё бо мақсади резонидани обрў ва 
манзалати мақомоти давлатист. 

Мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм» экстремизм 
чунин таъриф дода мешавад: экстремизм - ин изҳори фаъолияти ифротии шахсони ҳуқуқӣ 
ва воқеӣ ба даъвати нооромӣ, дигаркунии сохти конститутсионӣ дар давлат, ғасби 
ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, ангезонидани нажодпарастӣ, миллатгароӣ, 
бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабӣ мебошад. Зўроварӣ, зулм, фишороварӣ, таҳқири обру ва ё 
паст задани шаъну шарафи инсон эътирозро ба вуҷуд меорад, ки натиҷаи он метавонад то 
ба ифротгароӣ оварда расонад. Чи тавре, ки ҷараёни таърихӣ нишон медиҳад, ғояҳо ва 
идеологияҳои ифротгароӣ, ҳамчун ҳодисаи сиёсӣ дар ду маврид ба миён омада метавонад. 
Якум, вақте ки дар ҷомеа беадолатӣ вуҷуд дорад, қисми муайяни ҷомеа дар назди худ 
мақсад мегузорад, ки бар зидди беадолатӣ мубориза барад. Дуюм, мубориза баҳри ба даст 
овардани ҳокимиятро ба миён меорад. Сабаби пайдоиш ва паҳн гардидани ин гуна 
падидаҳои номатлуб аз он шаҳодат медиҳад, ки сатҳи пасти шароити зиндагӣ, бехабар 
будан аз маърифати ҳуқуқӣ ва худшиносӣ, таълиму тарбияи нокифояи насли наврас, 
хусусан ҷавонон боиси шомил шудани онҳо ба гурўҳи ифротгаро мегардад. Воқеан ин 
падида на танҳо ба сиёсати дохилии кишварҳои алоҳида, балки дар муносибатҳои 
давлатҳои ҷудогона роҳандозӣ намуда истодааст ва дар ин бобат Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат дар суханронии худ қайд намудаанд: «Мубориза бо 
терроризм ва экстремизм фароҳам овардани фазои боварӣ, эҳтиром ба манфиатҳои 
ҳамдигар ва муттаҳид шудани ҳамаи кишварҳои дунёро дар пешорўи ин хатари умумӣ 
тақозо менамояд. Истифодаи «сиёсати дугона» нисбат ба терроризм ва экстремизм 
самаранокии кўшишҳои ҷомеаи ҷаҳониро дар муборизаи муштарак бо ин зуҳурот ҷиддан 
коҳиш дода, баръакс, мухолифатҳои наверо байни эътилофҳои ҳарбиву сиёсӣ эҷод 
мекунад ва авзои ҷаҳонро боз ҳам ноором месозад. Ман чандин маротиба аз минбарҳои 
СММ ва дигар ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ таъкид карда будам, ки террорист 
ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад». Аз мо мардуми бонуфузи Тоҷикистон, Роҳбари 
давлат, хоса ҷавононро даъват намуд, ки дар муқобили ин хатарҳо муттаҳид бошем ва 
ҳушёрию зиракии сиёсиро аз даст надиҳем ва ба фиребу гумроҳсозиҳои ифротгароёни 
тундрав дода нашавем. Мо, ҷавонони боҳушу боидрок ва бомуҳаббати тоҷик ин суханони 
пурмазмун ва бамавриди Президенти кишвари худ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ 
намуда, ҳаргиз намегузорем, ки бадхоҳони сулҳу озодӣ ба мафкураи худ таъсири манфӣ 
расонанд. Зеро ақидаҳо, андешаҳо, пешниҳодҳое, ки тавассути рўзномаву маҷаллаҳо, 
барномаҳои телевизиониву радио, конфронсу мизҳои мудаввар, вохўрӣ бо намояндагони 
мақомот ва дар пайравии онҳо дарсҳои кушоди тарбиявии устодон бахшида ба мубориза 
бар зидди терроризм ва ифротгароӣ дар ин самт нақши муҳимро бозидааст. Паёмбари 
ислом мефармоянд: «Ба қадри ду неъмат қабл аз заволаш бирасед саломатӣ ва осудагӣ», ки 
чунин неъматҳо оромии хотири инсон ва амнияти ҷомеаро таъмин менамояд. Дар 
шароити муосир дар баъзан давлатҳо гурўҳҳои алоҳида, ки аслан соҳибони ин заминанд, 
фазои чунин давлатро ба манбаи истибдоду истисмор табдил додаанд. Чунин гурўҳҳои 
тундраву ҷудоиандоз аз афроде иборат мебошанд, ки дар хўю рафтор аҳриманзодаеро 
нишон медиҳанд. Ҳамин аст, ки ҷаҳони имрўзаро тарсу ваҳшати терроризму экстрамизм 
фаро гирифтааст. Дар даҳсолаҳои охир, ҳодисаҳои терроризму экстремизм бисёр паҳн 
карда истодааст ва ин омили манфӣ махсусан ҷавононро ба доми гумроҳӣ кашида 
истодааст. Бояд қайд намуд, ки чунин гурўҳҳои ифротӣ бо истифода аз боварҳои динию 
эътиқодии мардум нақшаю барномаҳои аслан зидди инсонии худро ташвиқ мекунанд. Аз 
ин лиҳоз, бархе аз нафарони аз дину мазҳаб ва дигар арзишҳо камогоҳ фирефтаи чунин 
тарғибот мешаванд. Агар ин зуҳуротро аз нигоҳи ҳуқуқӣ баҳо диҳем, кирдори бо қонун 
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манъшуда ба ҳисоб меравад. Зеро ҳар амале, ки бо қонун манъ шудааст, зиддиҳуқуқӣ буда, 
метавонад ба ҷомеа, амнияти мардум таҳдид оварад. Чаро инсонҳое дар ҷомеа 
вомехўранд, ки сулҳу оромӣ ва ҳаёти хушбахтонаро қадр накарда, ҳамеша рў ба амалҳои 

чапгароӣ меоранд? Ба ин суол посухҳо зиёданд, зеро сабабу омилҳои ин зуҳурот низ ягона 
нестанд. Тавре ки дар боло ишора намудем, манфиатҷўёни худхоҳ мафкура ва қувваи 
ҷисмонии одамони зудбовару хурофотӣ ва каммаълумотро истифода бурда, мехоҳанд 
тири ҳадафи нопоки худро ба нишон расонанд. Рў овардани ҷавонони имрўза ба гурўҳҳои 
ифротӣ сабабу омилҳои худро дорад. Бархеи онҳо аз сабаби касодии вазъи иқтисодӣ ва 
қисми дигар аз гумроҳӣ ба ин дом меафтанд. Қисми дигар аз сабаби хурофотӣ буданашон 
ба ин гирдоб ғарқ мешаванд.  

Истилоҳи «Экстремизм» аз вожаи лотинии «ехtremus» гирифта шуда, ба маънои 
«охирин» яъне он чизе, ки аз чаҳорчўба ё меъёри муайяншуда берун мебарояд, фаҳмида 
мешавад. Дар китоби нави «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба тариқи зер ин вожа маънидод 
шудааст: «Экстремизм – пайравӣ ба назария ва чорабиниҳои ифротӣ (хусусан дар сиёсат), 
ифротталабӣ, ифротгароӣ» ва ба ҳамин мазмун. 

Дар қонунгузорӣ бошад, мафҳуми экстремизм чунин омадааст: «Изҳори фаъолияти 
ифротии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба даъвати нооромӣ, дигаркунии сохти конститутсионӣ 
дар давлат, ғасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, ангезонидани нажодпарастӣ, 
миллатгароӣ, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабӣ» маънидод карда шудааст. Аз мафҳуми дар 
боло овардашуда маълум мегардад, ки субъектони терроризм ва экстремизимро шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Субъектони номбурда бо мақсадҳои «аслии» танҳо ба 
худи онҳо маълум, ҳатто дар зери пардаи Ислом ва бо бадном кардани ин дини пок 
амалҳои ваҳшиёнаи худро содир менамоянд. Аз ин рў, ҳар як инсони комил бояд дарк 
намояд, ки ифротгар ва террорист ҳамон тавре ки сарвари кишвар, Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Рањмон қайд менамоянд дин, мазҳаб ва миллат надорад. Он касе, ки 
бадбахтии моро мехоҳад аз мо нест! На аз Исломи мо, на аз ҷомеаи башарии мо, на аз 
ҷаҳони мо. Онҳо ашхосе мебошанд, ки аз амният безор ҳастанду осмони беғубори сайёраи 
моро тираву тор дидан мехоҳанд. Тору пуд ва сиришти эшон аз хамираи ҷаҳолату разолат 
ташаккул ёфтааст. Ҳар як шахс ва гурўҳе, ки амалу ҳаракаташ ба ҷамъият хатар дорад, 
ҳатман бояд дар назди қонун ва суд ҷавобгар бошад. ҶТ низ дар баробари созмонҳои 
ҳомии сулҳ, ҳамчун узви ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ дар даврони соҳибихтиёрӣ бо 
проблемаҳои мубориза бар терроризм ва экстримизм борҳо рў ба рў шуда, дар ин самт 
қонунгузории худро баҳри пешгирӣ ва бартараф намудани он мутобиқ гардонид. 8 
декабри соли 2003 аз ҷониби Маҷлиси Олии ҶТ Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм (ифротгароӣ)» қабул карда шуд. Дар баробар ин моҳи декабри соли 
2005 Ҳукумати ҶТ барномаи ҷумҳуриявиро «Оид ба мубориза бар зидди терроризм» ва 
дигар зуҳуроти экстремистӣ (ифротгароӣ) барои солҳои 2006-2012 тасдиқ намуд. 

Дар баробар ин Кодекси ҷиноятии ҶТ кирдорҳои муайяне, ки хусусияти 
экстримистию террористӣ доранд, бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст. Бо мақсади 
пешгирӣ ва мубориза бар зидди экстремизм, дар ҶТ ба ғайр аз такмили қонунгузорӣ, 
чораҳои дигари фаъол низ андешида шудааст. Масалан, ворид намудани адабиёти гуногун 
аз сарҳади ҶТ, интишор ва чопи онҳо аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. Ҳамаи чораҳои 
пешгирие, ки дар мамлакати мо баҳри пойдории амният гузаронида мешавад, моро аз 
хатари ҳар гуна каҷравиҳо эмин медорад. Барои пешгирии ин падидаи манфур дар ҷомеа 
чунин чораҳо андешидан мумкин аст:  

1) Бо хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузаронида шавад. 

2) Ҳангоми истифода бурдани воситаҳои интернетӣ аз ҷониби наврасон назорати 
волидайн қатъӣ ба роҳ монда шавад, то ин ки аз сомонаҳои муфид истифода баранд. 

4) Аз ҷониби маъмурияти шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ дар байни шаҳрвандон маҷлисҳо барпо намудан ва тарбияи онҳо дар рўҳияи 
худшиносии миллӣ ва сулҳофарӣ. 

5) Манъ намудани фурўши филмҳои хусусияти зўроварӣ ва ғайриахлоқидошта. 
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6) Паст намудани сатҳи бекорӣ аз ҳисоби бунёди иншоотҳои гуногун. 
 

ТЕРРОРИЗМ НИҲОДИ ХУШУНАТИ МИЛЛӢ 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои асосии терроризм ниҳоди хушунати миллӣ, вабои аср, доғи рӯз ва 

ҷанбаи асосии нотинҷии давлат, чораҳои асосии андешидаи давлат вобаста ба пешгирии терроризм, 
террорист кист ва терроризм чист, кадом ҳолатҳое ҷой доранд, ки манбаи пайдоиши нотинҷии амнияти 
миллӣ ва асосҳои сохтори конститутсионӣ, суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ин вабо, чораҳое, ки байни 
давлатҳо андешида мешаванд, ба даст овардани роҳҳои чораҳои ташвиқотию тарғиботӣ оид ба решакан 
кардани ин доғи рўз, чи дар сатҳи дохилидавлатӣ ва чи дар сатҳи байналмиллалӣ мавриди баррасӣ ва 

таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтаанд.  
Калидвожаҳо. Терроризм, пешгирӣ, муқовимат, мубориза, давлат, сохтори конститутсионӣ, сохтор, 

чораҳо, чораҳои пешгирӣ амнияти миллӣ, пайдоиш, ниҳод, хушуннати миллӣ. 
 

ТЕРРОРИЗМ – ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

В этой статье основными проблемами терроризма являются институт национального насилия, чума века, 

текущая ситуация и основная незащищенность государства, основные меры, принимаемые государством для 

предотвращения терроризма, кто террорист и что являются источниками незащищенности национальной 

безопасности, выступление Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона в связи с этой чумой, меры, принятые между государствами для поиска путей 

искоренения этого зла , как на национальном, так и на международном уровне.Ключевые слова:ерроризм, 

предотвращение, сопротивление, борьба, государство, конституционный строй, структура, меры, меры по 

предотвращению национальной безопасности, происхождение, институт, национальное насилие. 

TERRORISM – AS THE INSTITUTION OF NATIONAL VIOLENCE 

The main issues of terrorism in this article are the institution of national violence, the plague of the century, the 

current situation and the main aspect of insecurity of the state, the main measures taken by the state to prevent terrorism, 

who is a terrorist and what are the sources of national security insecurity speech of the Founder of Peace and National 

Unity - Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in connection with this plague, 

measures taken between the states to find ways to eradicate this scourge what has been discussed and researched at the 

international level. 

Keywords:terrorism, prevention, resistance, struggle, state, constitutional structure, structure, measures, measures to 

prevent national security, origin, institution, national violence. 
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АСОСИ ДАЪВО ҲАМЧУН УНСУРИ ДАЪВО ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ 

 

Саидов Ҳ. Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Яке аз унсурҳои даъво дар мурофиаи гражданӣ, ки аз мазмуни Кодекси мурофиавии 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (масалан, қ. 1 м. 137) [1] бармеояд, асоси даъво ба ҳисоб 
меравад. Талабoти даъвo бoяд ба асoси даъвo такя кунад. Ин унсури даъвo чун мавзўи 

даъвo аҳамияти муҳим дорад. Н.Б. Зайдер oид ба ин масъала нуктаи назари хешрo ифoда 
намуда, ба сифати асoси даъвo oн зуҳуротро мешумoрад, ки даъвoгар натиҷаҳoи талаботи 
даъвoрo асоснок менамояд, яъне ҳoлатҳoи барои парванда аҳамиятдоштаро. Таҳлили ин 
ақида аз oн натиҷагирӣ мекунад, ки фарқияти дар мавриди тафсир ба вуҷуд oмада oид ба 
асoси даъвo ба фактҳoе, ки натанҳo ҳақиқатан вуҷуд дoранд, инчунин аз лиҳoзи ҳуқуқӣ 
oнрo таъйин мекунанд [2,с.76-77]. Ин нукта хеле муҳим аст. Ба фикри мo, чунин тағйирoт 
аз аҳамият хoлӣ нест, зерo аз рӯи мазмуни қoнун даъвoгар ба асoси даъвo метавoнад 
фактҳoи дар ҳақиқат вуҷуддoштарo гузoрад, аммo фактҳoи ҳуқуқӣ (меъёрҳoи ҳуқуқи 
мoддӣ) асoс ба шумoр намераванд. Фактҳои ҳуқуқии мазкур бо пайдошавӣ, тағйир ёфтан 
ва қатъ гардидани мунoсибатҳoи ҳуқуқи модии баҳснoк алoқаманд мебошад. А.А. 
Дoбрoвoльский асoси даъвoрo таҳлил карда, ба хулоса меояд: “Дар адабиёти мурoфиавӣ 
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ақидаи ягoна вуҷуд дoрад, ки мувoфиқи oн асoси даъвoрo фактҳoи ҳуқуқӣ ташкил 
медиҳанд, ки аз oнҳo даъвoгар талаботи даъвoгии худрo мебарoрад. Меъёри ҳуқуқ ва ё 
ҳуқуқи субъективии асoснoккардашуда асoси даъвoрo ташкил дoда наметавoнад, чунки 

қoнун аз даъвoгар гурӯҳбандии ҳуқуқии мунoсибатҳoи ҳуқуқии моддии баҳснoки худрo аз 
ҷавoбгар талаб намекунад [3,с.127]. Сивилистҳo (oлимoни сoҳаи ҳуқуқи гражданӣ) баръакс 
нақши ҳалкунандарo ба асoси ҳуқуқии даъвo дoдаанд, ки аз oн талаби даъвoгар ба 
ҷавoбгар бармеояд [4,с.51]. Дар ҳақиқат, натанҳo асoси факт, инчунин ҳуқуқи дар вақти 
пешниҳoди даъвo ва тайёр намудани парванда ба муҳoкимаи судӣ пешниҳoдшуда, ҷиҳати 
зарурии ҳалли парванда барoи муқаррар кардани мунoсибатҳoи ҳақиқии ҳуқуқии моддӣ, 
барoи ҳимoяи зарурии ҳуқуқ шарти пешакӣ мебoшад. Айни замoн танҳo бo oвардани 
фактҳo ба сифати асoси даъвo таваққуф кардан мумкин нест. Парвандаҳoи граждании 
зиёде вуҷуд дoранд, ки ба суд мансубият надoранд. Масъалаи мансубиятрo ҳамoн вақт ҳал 
кардан мумкин аст, ки агар, чун қoида, аз кадoм мунoсибатҳoи ҳуқуқии моддии баҳснок 
ҳуқуқи талаби даъвoгар сарчашма гирифтанашрo муайян намoем, яъне асoси ҳуқуқии 
даъвo муқаррар карда шавад. 

Асoси ҳуқуқии даъвo натанҳo дар вақти шурӯи парванда ва ҳалли бевoситаи oн хеле 
зарур мебoшад, балки ҳангoми қабули аризаи даъвoгӣ, ба муҳoкима омода намудани 
парванда ба ҳисoб гирифта мешавад. Банoбар ин, суд (ва ё дигар мақомоти босалоҳият) 
пеш аз oн ки парвандарo дида барoяду даъвoгаррo ҳимoя намoяд бoяд дар рафти мурoфиа 
oид ба ҳақиқатан ҷoй дoштани ин ҳуқуқ ва манфиат ва oид ба oн ки ин ҳуқуқ (манфиат) ба 
oн шахсе, ки даъвo пешниҳoд кардааст, дахл дoрад ё не бoварии кoмил ҳoсил намoяд. 
Мулoҳизаҳo дар бoраи асoси даъвo низ аз тарафи баъзе муаллифoн бoиси баҳсу мунoзира 
қарoр гирифтааст. М.А. Викут аз эҳтимoли қабул накардани аризаи даъвoгӣ дар ҳoлати 
надoштани асoси ҳуқуқӣ дар таркиби талаби даъвoгӣ изҳoри нoбoварӣ мекунад. 
Муаллифи мазкур, инчунин дoир ба ҳалли масъалаи мувoфиқати асoси ҳуқуқии даъвo, ки 
дар қoнун асoснoк карда нашудааст, махсус истoда мегузарад [5,с.233]. Чунин низoм на 
барoи oн вуҷуд дoрад, ки даъвo асoси ҳуқуқӣ надoрад, балки аз мавҷуд будани oн гувoҳӣ 
медиҳад. Асoси ҳуқуқии даъвoрo тасдиқ карда истoда, oнрo чун мунoсибатҳoи ҳуқуқӣ 
шарҳ дoдан душвoр аст, дар oн ҳамаи тарафҳoи даъвoрo ба ҳисoб намегиранд. Аз ҷумла, 
мунoсибатҳoи ҳуқуқӣ наметавoнанд асoси ҳуқуқи даъвoи манфӣ oид ба эътирoф кардан 
бoшад. Қайд кардан ҷoиз аст, ки ба асoси ҳуқуқии даъвo бoяд ҳуқуқи субъективӣ, ки бoяд 
ҳимoя шавад (даъвoҳo oид ба унвoн ва даъвoҳoи мусбии эътирoф) ва ё манфиатҳoи 
қoнунан ҳифзшаванда (даъвoҳoи манфии эътирoф кардан), инчунин қoнуни мoддӣ, ки 
шарoити бавуҷудoмадан, тағйир ёфтан ва қатъ гардидани ҳуқуқи субъективӣ ва ё 
манфиатҳoи ҳуқуқирo дoхил намудан мумкин аст. Ба асoси ҳақиқии даъвo фактҳoи воқеии 
дар ҳақиқат ҷoйдoшта дахл дoрад. Ҳамин тавр, ба асoси даъвo ду қисмрo аз ҳамдигар фарқ 
намудан зарур аст: ҳуқуқӣ ва воќеї. Ба қисми ҳуқуқии асоси даъво ҳуқуқи субъективӣ ва ё 
манфиатҳoи қoнунан ҳифзшаванда, дoхил мешаванд. Ба қисми амалии асoси даъвo 
фактҳoи ҳуқуқбунёдкунанда, ҳуқуқивазкунанда, ҳуқуққатъкунанда ва ҳуқуқвайрoнкунанда 
дахл дoрад. Ҳардуи қисми асoси даъвo ба ҳам алoқаманд ва вoбастаанд, чунки амал, 
беамалї ва њодиса ҳамoн вақт аҳамияти њуќуќї дoранд, ки агар қoнун бo oнҳo пайдoиш, 
тағйирoт ва қатъгардoнии ҳуқуқ ва уҳдадoриҳoи субъектҳoи мунoсибатҳoи ҳуқуқии 
моддии баҳснoкрo пайвандад. Масалан, факти зиндагии якҷoя ва дoштани хoҷагии якҷoяи 
мoдари кӯдак бo ҷавoбгар асoси рӯёнидани алимент ба ҳисoб меравад. Инак, асoси даъвo 
гуфта фактҳoи њуќуќуии моддии асoснoккунандаи талаби даъвoрo менoманд [6,с.73]. 
Асoси даъвo аз фактҳoи њуќуќии зерин ибoрат аст: 

- фактҳoи легитиматсияи фаъoл, яъне фактҳoи њуќуќие, ки ҷихати ба даъвoгар 
тааллуқ дoштани ҳуқуқи субъективии моддии баҳснoк шаҳoдат медиҳанд, 

- фактҳoи легитиматсияи ғайрифаъoл, яъне фактҳoи њуќуќие, ки ҷиҳати ба ҷавoбгар 
тааллуқ дoштани уҳдадoрии субъективии моддии баҳснoк шаҳoдат медиҳанд; 

- фактҳoи њуќуќии сабаби даъвo (фактҳoи њуќуќии ҳуқуқвайрoнкунӣ), яъне фактҳoи 
њуќуќие, ки ҷиҳати аз ҳoлати амали мӯътадил ба ҳoлати вайрoншуда ё баҳснoк гузаштани 
ҳуқуқи субъективии моддии баҳснок шаҳoдат медиҳанд. 
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АСОСИ ДАЪВО ҲАМЧУН УНСУРИ ДАЪВО ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНӢ 

Мақолаи мазкур ба асоси даъво ҳамчун унсури даъво дар мурофиаи гражданӣ бахшида шудааст. 
Масъалаи асоси даъво ҳамчун унсури даъво дар мурофиаи гражданӣ дар заминаи қонуни мурофиавии 

гражданӣ, фикру мулоҳизоти мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ дар бораи ин масъала баррасӣ гардидааст. 
Дар хотимаи таҳлили гузаронидашуда, муаллиф ба хулоса омадааст, ки асoси даъвo фактҳoи њуќуќуии 
моддии асoснoккунандаи талаби даъвo дар мурофиаи гражданӣ маҳсуб ёфта, аз фактҳoи легитиматсияи 

фаъoл, фактҳoи легитиматсияи ғайрифаъoл ва фактҳoи њуќуќии сабаби даъвo иборат мебошад. 
Калидвожаҳо: ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ, даъво дар мурофиаи гражданӣ, унсурҳои даъво дар 

мурофиаи гражданӣ, асоси даъво дар мурофиаи гражданӣ, фактҳои ҳуқуқии хусусияти моддидошта, фактҳои 
ҳуқуқии сабаби даъво. 

 

ОСНОВАНИЕ ИСКА КАК ЭЛЕМЕНТ ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Данная статья посвящена основанию иска как элемент иска в гражданском процессе. Вопрос об основании 

иска как элемента иска в гражданском процессе рассмотрен на базе гражданского процессуального закона, точек 

зрений отечественных и зарубежных специалистов по поводу данной темы. По итогам проведенного анализа автор 

пришел к выводу о том, что основание иска выступая в качестве материально-правовых фактов, обосновывающих 

иск в гражданском процессе состоит из фактов активной легитимации, пассивной легитимации и фактов повода к 

иску. 

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, иск в гражданском процессе, элементы иска в 

гражданском процессе, основание иска в гражданском процессе, юридические факты матерально-правового 

характера, юридические факты основания иска. 

 

THE BASIS OF THE CLAIM AS AN ELEMENT OF THE CLAIM IN CIVIL PROCEEDINGS 

This article is devoted to the basis of the claim as an element of the claim in civil proceedings. The issue of the basis 

of the claim as an element of the claim in civil proceedings is considered on the basis of the civil procedure law, the points 

of view of domestic and foreign experts on this topic. Based on the results of the analysis, the author came to the 

conclusion that the basis of the claim, acting as substantive facts justifying the claim in civil proceedings, consists of the 

facts of active legitimation, passive legitimation and the facts of the reason for the claim.  

Keywords: civil procedure law, a claim in a civil proceeding, elements of a claim in a civil proceeding, the basis of 

a claim in a civil proceeding, legal facts of a material legal nature, legal facts of the basis of a claim.  
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МАФЊУМИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛЊАЛЌИИ ИНСОНДЎСТЇ 
 

Саидов Ќ. И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Њуќуќи байналмилалии инсондӯст яќе аз шоњањои њуќуќи байналмилал ба шумор 
меравад. Ин њуќуќ муносибатњои аъзоёни љомеаи байналмилалиро, мањз давлатњоро 
танзим мекунад. Њуќуќи байналмилал хусусияти милли дошта, иљрои муќаррароти асосии 
он аз љониби тамоми мамлакатњо њатмист. Маќсади он њифзи сулњ, њимояи одамон дар 
асоси адолат ва дар шароити озод ба пешрафти иљтимои њамкори намудан аст. 

Њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ, ки њуќуќи низоъњои мусаллањона низ номида 
мешавад ва каблан бо номи њуќуќи љанг маъмул буд, яке аз бахшњои махсуси њуќуќ 
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мебошад, ки дар шароитњои низоъњои мусаллањона, яъне дар вазъияти љанг амал мекунад. 
Њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ талош мекунад, ки оқибатњои љангро сабуктар 
намояд, аввалан, интихоб воситањо ва усулњои гузаронидани амалиётњои њарбиро маҳдуд 

созад ва дуюм тарафњои даргирро вазифадор мекунад, ба ашхосе, ки дар амалиётњои ҷангӣ 
иштирок накардаанд ё ки аз ширкат кардан даст кашидаанд, рањм кунанд. Оё дар 
фарљоми қарни XX гузоштани чунин масъала табии ва муњим аст? Љанг ин зуњуроти 
таљовузи вањшиёна ва даѓалона аст. Вақте ки давлатњо ињтилофот ё мунокишањоро дар 
паси мизи музокирот њаллу фасл карда наметавонанд ё намехоҳанд њал кунанд, силоњро ба 
кор мебаранд. Љанг бешубња ба азобу шиканљањои бењисоб ва хисоротњои зиёди моддӣ 
оварда мерасонад. Чи тавре ки дар карори трибунали Нюрнберг доир ба парвандањои 
љинояткорони асосии њарбии ҷангӣ дуюми нагони сабт шудааст, ҷанг аз руи таъйиноташ 
бадбањти аст. Имрўз касе майли њак шумурдани чунин љангро надорад. Ба ин нигоњ 
накарда, давлатњо бо њамдигар мељанганд ва одамон бошанд, аз пайдо кардани адолат 
ноумед гашта, ба даст силоњ гирифта, алайњи давлат мељанганд. Масалан, љангеро, ки 
давлати кучак ба хотири боздоштани таљовуз ба истиклолияташ (яъне љанги 
истилогарона) оғоз кардааст, ё мардум ба муқобили њокими бедодгар исён кардаанд, њељ 
кас мањкум намекунад.  

Њуќуќ ва љанг... Оё њуќуќ метавонад, ки бо роњи мусолиматомез, бе њалокати одамон 
ва њисорати модди – дар њалли ињтилофњои байни давлатњо, низоъњо, ки њангоми аз 
љониби одамон љори намудани њар гуна тартибот ногузиранд, ёри расонад? Бо ибораи 
дигар гуем, оё њуќуќ кудрати гирифтани пеши роњи љангро дорад? Боз як суоле, ки бештар 
ба миён меояд: дар њолате ки агар пеши роњи љанг гирифта нашуд, оё њуќуќ; наметавонад 
ки ба вай (љанг) ва окибатњои вай машгул шавад, ва љи тавре ки баъзењо мегуянд, ба љанг 
як партави боэътимоди бањшад? Дар корзорњо ё дар деворњои зиндон аз њуќуќ љи суд? 
Магар Сисерон њак аст, ки фармуда буд: Қонунњо њангоми љанг њомуш мешаванд? Ба 
хотири он ки минбаъд норавшанињо пеш наоянд, мо ба бархе аз ин суолњо посух гуфта, 
баъд аз ин системаи мављудаи њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣро баррасӣ мекунем. 
Мувофиҷи таърифи КБСС зери мафњуми њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ, чунин 
қоидањои байналмилали, қарордоди ё дар асоси расму оинњо ба вуљудомада фањмида 
мешаванд, ки мањсус ба њалли вазифањои инсондӯстӣ, ки бевосита дар натиљаи низоъњои 
мусаллањонаи байналмилалӣ ва дохилӣ ба миён меоянд ва онњое ки аз назари хислатњои 
инсондӯстӣ доштанашон њуќуќи тарафњои даргирро дар интихоб усулњо ва воситањои љанг 
кардан, мањдуд мекунанд, ё ашхос ва амволашонро, ки ба онњо дар натиљаи низоъ хисорот 
расидааст ё шояд зарар бинанд, њимоя менамоянд, равона карда шудаанд. 

Маҷсади њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ, аз њимояи њаёт ва шаъну эътибори 
инсон дар вазъиятњои гайриоддии љанг иборат мебошад. Муҷаррароти њуќуќи 
байналмилалии инсондӯстӣ, њамеша ба қонеъ намудани талаботи инсон равона карда 
шудаанд. Максади олии таъйиноти онњо њимояи одам аз таъсири неруњои бад мебошад. 
Вазифаи њимояи шаъну эътибори инсон, дар њамон маврид ањамияти њеле муњим дорад, ки 
дар тањкиру шиканља давлат гунањкор бошад. Аз ин рӯ, возењу равшан аст, ки њуќуќи 
байналмилалии инсондӯстӣ низ як қисмати бахши њуќуќи байналмилалӣ ба њисоб меравад, 
ки аз љониби њокимияти давлатӣ поймол кардани њуќуќи инсонро њимоя мекунад. 
Монанди дигар меъёрњои њуќуќӣ, мукаррароти њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ 
натиљаи созиши манфиатњои мухталиф мебошанд. Њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ 
бояд мављудияти њорикаи (феномени) љанг ва максадњои имконпазири њарбиро ба эътибор 
гарад. Мо инро мањаки зарурияти њарби меномем. Аз љониби дигар ашхосе, ки дар 
амалиётњои њарби ширкат накардаанд ё дигар ширкат намекунанд, бояд ки бењтар њимоя 
карда шаванд. Мухолифати байни зарурати њарбӣ ва андешањои инсондӯстӣ танњо бо роњи 
истифодаи қоидањое њал карда мешавад, ки истифода бурдани неруро дар љанг мањдуд 
менамоянд, вале агар вай қонуни бошад, манъ намекунанд. Ба ибораи дигар гуем, қоидањо 
бояд инсонро њимоя намоянд, вале набояд дар назди њеш максади имконнопазири њимояи 
пурраи инсонро аз окибатњои љанг гузоранд. Њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ, танњо 
дар њадди имконпазир ин амалро анљом медињад. Ин њаргиз маънои онро надорад, ки вай 
манъкунињои мутлақро мукаррар карда наметавонад. Масалан, дар њамаи њолатњо, 
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бидуни ягон истисно азобу шиканља додан манъ аст, њатто аз нуктаи назари њарби низ ин 
амалњо њељ гоњ њатми нестанд. 

Њамин тавр, ба њулоса омадан мумкин аст, ки њуќуќи инсондӯстӣ аз љониби онњое 

дастгирӣ карда мешавад, ки ба истифодаи неруњои њарбӣ масъул мебошанд ва танњо дар 
он мавриде, ки агар дар он андешањои њарбӣ ба эътибор гирифта шаванд. Аз ин рӯ, дар 
њаёти воқеӣ, инсондӯстӣ бояд талаботи зарурати њарбиро ба эътибор гирад. Ин маънои 
онро надорад, ки њуќуќ ба истифодаи неруњои золим иљозат медињад, он танњо њоњиши 
муќаррар кардани чунин мањдудиятњои воќеиро дар истифодабарии неру, ки дар њаќиќат 
риоя карда мешаванд, инъикос менамояд. Маќсади њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ 
манъ кардани љанг ё кабули қоидањое нест, ки љангро номумкин гардонанд. Он бояд 
мављудияти љангњоро ба эътибор гирад, то ки ба тарзи бењтар чунин њолатеро таъмин 
намояд, ки дар он окибатњои љанг аз доираи муайян кардаи зарурати мутлақи њарби берун 
намебароянд. Гуфтањои қаблан зикркардаамонро идома дода, қайд мекунем, ки дар байни 
њуќуќи инсондӯстӣ ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї, ки истифодаи неруро дар 
муносибатњои байни давлатњо танзим мекунанд, тафовут гузоштан лозим аст. Чи тавре ки 
аллакай қайд карда шуд, Оинномаи СММ бо давлатњо истифодабарии неруро алайњи 
дигар давлатњо, ба истиснои мавридњое, ки курбонии истило ба хотири дифоъ алайњи 
истилогар мељангад, (худмудофиакунии танњо ё дастаљамъи) манъ мекунад. Ин соњаи 
њуќуќро аксар вақт jus ad helium (лот.), ё агар ба забони муќаррарї ифода кунем, меъёрњои 
таъзимкунандаи истифодабарии неру меноманд. Хулосаи њар як мубоҳиса дар бораи jus in 
hello (ҳуқуқи ҷанг лот.), воситањое мебошанд, ки ҳуқуқи байналмилалии муосир ба 
давлатҳо барои ҳалли сулҳҷуёнаи низоъњо, бе истифодаи неру, пешнињод мекунад. 
Оинномаи Созмони Милали Муттањид ҷангро мамнуъ эълон мекунад; ѓайр аз ин вай 
тањдиди истифодаи неруро, алайњи ягонагии арзї ё истиќлолияти сиёсии њар як давлат 
манъ мекунад. Давлатҳо вазифадоранд, ки дар њар гуна вазьият ихтилофњоро бо роњњои 
сулҳљуёна њал намоянд. Давлате, ки ба хотири ба ҳадафҳои худ расидан, ба муқобили 
давлат дигар неру истифода мебарад, ҳуқуқи байналмилалиро вайрон мекунад, ва њатто 
агар ин ба назар дуруст бошад њам, амали таљовузкорона анљом медињад. Вале Оинномаи 
СММ ҳуқуқи давлатеро, ки барои дифоъи худ неруро ба кор мебарад, мањдуд намекунад. 

Аниќтараш, ин дар иртибот бо амалњои давлатҳои сеюм, ки ба кумаки давлати ќурбонии 
таљовузи истилогарона гашта омадаанд (ҳуқуқ ба мудофиаи дастаљамъї), одилона аст. Ва 
нињоятан, СММ ба хотири истиқрори сулҳ пешбинӣ намудани амалњои ҳарбӣ ва дигар 
иқдомҳоро талаб карда метавонад. Ба ҳамин тариқ, ҳуқуқи байналмилалӣ мављуда ҷангро 
манъ мекунад, ба истиснои ҳолатњое, ки давлатҳо дар асоси ҳуқуқи дифоъи худ аз њуљум 
ҷанг мекунанд. Он факт, ки бо оғози ҷанг ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ ба амал 
шурўъ мекунад, ин маънои онро надорад, ки бо њамин принсипњои умумии манъ кардани 
ҷангро дар њамин шакл зери шубња мегузорад. Дар Пешгуфтори Протоколи Иловагии I ба 
Конвенсияњои Женева робитаи мутаќобилаи байни Принсипи манъ кардани ҷанг ва 
ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ ба тариҷи зайл таззаккур гардидааст: 

«… дар бобати хоҳиши самимонаи худ, зиндагии тамоми халқҳоро дар фазои сулҳ 
дидан, изҳор намуда, хотирнишон мекунад, ки ҳар як давлат вазифадор аст, тибқи Оинномаи 
Созмони Милали Муттаҳид дар муносибатҳои баийналмилалии худ аз таҳдиди зуроварӣ ё 

истифодаи он худдорӣ намояд... 
вале чунин мешуморад, ки он муқарраротеро тасдиқ ва инкишоф додан лозим аст, ки 

ҳимояи қурбониёни низоъҳои мусаллаҳонаро пешбинӣ мекунанд ва онҳоро бояд бо тадбирҳое 
мукаммал намуд, ки ба таъмини истифодаи самараноктари онњо равона карда шудаанд, 
аќидаи худро дар бораи он изҳор мекунад, ки ҳеҷ чиз дар ин Протокол ё дар Конвенсияҳои 
Женева аз 12 августа соли 1949 наметавонад, њар гуна амали таҷовузкорї ё амалҳои дигарро 
бо истифодаи неру, њамчун амали қонунї ва иљозатдодашуда тавсиф кунад, зеро ин ба 
Оинномаи Созмони Милали Муттањид мувофиќ нест...» 

Ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ аз хусуси он ки оё давлатҳо салоњият доранд, ки 
қувваро ба кор баранд, чизе намегуяд. Худи вай љангро манъ намекунад, ва бештар аз рўи 
ин масъала ба ќонуни асосии љомеаи байналмилалии давлатҳо Оинномаи Созмони 
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Милали Муттањид истинод мекунад. Ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ дар сатњи дигар 
амал менамояд: ваи њамон вақт эътибор паидо мекунад, ки низоъи мусаллаҳона, новобаста 
аз иллатњои онро ба вуљуд оварда, аллакай оѓоз шудааст. Ба ибораи дигар гуем, ҳуқуқи 

байналмилалии инсондӯстӣ њамон вақт ба амали худ шурўъ мекунад, ки ҷанг, новобаста аз 
он ки дуруст аст ва ё ба он нигоњ накарда, ки истифодаи неру манъ аст, сар шудааст. 
Гузаштаи начандон дур ва имрўз аз он шањодат медињанд, ки њарчанд ҳуқуқи 
байналмилалӣ истифодаи қувваро манъ мекунад, ҷангњо дар байни давлатҳо зудзуд ба 
вуќуъ меоянд. Вазъиятњо дар ин мавридњо мухталифанд: 

як давлат ба давлати дигар њамла карда, бо ҳамин амали манъшудаи таҷовузкориро 
алайњи давлати дигар содир мекунад; давлати дигар ҳуқуқи хешро дар бораи мудофиа 
истифода карда, худро аз таљовузкор њимоя мекунад: вай метавонад ёрии тарафи сеюмро 
истифода барад (мудофиа дастаљамъї); 

СММ дар бораи амали мусаллаҳонаи дастаљамъї ваќте ќарор ќабул мекунад, ки яке 
аз аъзоёни он бар хилофи уњдадории худ мувофиќи Оинномаи СММ ба ваирон кардани 
сулҳ тањдид ё онро вайрон мекунад, ё амали таљовузкор содир менамояд. Ва нињоятан, 
вазъияте ба миён меояд, ки аз ҳолати пешина сар задани низоъи мусаллаҳона дар дохили 

кишвар, бештар аҳамият дорад. Дар ин ҳолат аз бобати ҷанги шаҳрвандӣ њарф мезананд. 
Њарчанд, ки онро њамчун кори дохилии давлат ќаламдод мекунанд ва манъи умумии ҷанг 
ба он дахл надорад, вале ҷанги шаҳрвандӣ бештар хунин аст. Аз ин хотир, возеху равшан 
аст, ки ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ, низ яке аз ҷузъҳои муњимтарини низоми 
нигоњдории сулҳ ва амният ба шумор меравад, ки њамон тавр дар Оинномаи Созмони 
Милали Муттаҳид сабт шудааст ва ҷомеаи байналмилалӣ, наметавонад ҳуқуқи 
байналмилалии инсондӯстиро ба эътибор нагирад. Њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ 
масъалањои қонунй ё ғайриқонунӣ будани низоъњои мусаллањонаро барраси намекунад. 
Jus in bello бо фактњо, бо факти барњурди мусаллањона, новобаста аз он ки сабаби cap 
задани ињтилоф љист ва оё онро дуруст шуморидан мумкин аст, сару кор дорад. Дар 
Пешгуфтори Протоколи Иловагии I ин заминаи пешаки мухтасар ин тавр ифода шудааст: 

«...минбаъд тасдик карда мешавад, ки мукаррароти Конвенсияњои Женева аз 12 
августа соли 1949 ва њамин Протокол бояд дар њамаи њолатњо нисбати тамоми ашхосе, ки 
дар зери њимояи ин њуљљатњо карор доранд, бидуни ягон тафовути номатлуб дар асоси 
хусусиятњо ё пайдоиши низоъи мусаллањона ё бо сабабњои ба миёнгузоштаи тарафњои 
низоъкунанда, ё ки ба онњо исбат дода шуда, пурра истифода карда шаванд…» 

Қонунӣ будани ин ё он љанг њамеша мавзуи бањс аст, вале љавоб аз он вобаста аст, ки 
казоват мекунад. Њуќуќи байналмилалии инсондӯстаро, инчунин бояд аз њуќуќи назорат 
аз болои мусаллањшавї фарќ кард. Њуќуќи байналмилаии инсондӯстӣ аз љониби тарафњои 
даргир истифодаи намудњои муайяни силоњ ва муњимотро мањдуд мекунад ва дар баъзе 
мавридњо њатто истифодаи онњоро манъ менамояд. Масалан, агар минагузории майдонњо 
танзим карда шаванд, вале ба кор бурдани газњои зањролуд катъиян манъ аст, зеро 
окибати он дар ин љо аз назари ахлоқ комилан қобили кабул нест. Ин манъкунињо дар 
асоси андешањои башардустона ба миён омадаанд ва аз њамин лињоз мутлақ мебошанд, 
яъне тарафњои даргир дар кадом њолатњое, ки набошад, бояд онњоро иљро намоянд. 
Њуќуќи мањдуд кардани мусаллањшави, дар қарордодњо дар бораи њалъи силоњ, ки кам 
кардан ва њатто нобуд кардани навъњои муайяни силоњро пешбини мекунад, амали карда 
мешаванд. Омили муњимми њар як қарордод дар бораи њалъи силоњ амали дутарафа ба 
шумор меравад. Дар ин њолат аквдањои инсондӯстӣ ба мавкеи дуюм мегузаранд, ва 
ташкили назорат ањамияти њалкунанда пайдо мекунад. Дар байни њуќуќи байналмилалии 
инсондӯстӣ ва њуќуќи њуќуќњои инсон тафовут гузоштан душвортар мебошад. Онњо бо њам 
чунон зиљ пељидаанд, ки барои мо аввал ёфтани љињатњои умумии онњо, баъд нишон 
додани фарки бартарияти онњо осонтар аст, назар ба он ки ба њар яке аз ин соњаи њуќуќ 
тавсияи сањењ дињем. Њимояи њуќуќи инсон ва риояи ин њуќуќњо аз љониби давлатњо 
аъзоёни СМИ яке аз вазифањои муњимтарини ин созмон ба шумор меравад. Баёнияи 
умумии њуќуќи башар (аз 10 декабри соли 1948), ду Паймони (пакты) байналмилалї аз 16 
декабри соли 1966 (доир ба њуќуќњои шањрвандї ва доир ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангї), инчунин дигар созишномањо доир ба љињатњои мухталифи њимояи њуќуќи 
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инсон мебошад, ки њамаи ин натиљаи корњое зиёдест, ки ба устувор намудани вазъияти 
шахс (фард) дар назди њокимияти давлатї равона карда шудаанд. Созишномањои 
минтаќавї доир ба њуќуќи инсон, низ ба њамин маќсад њизмат мекунанд. 

Созишномањо доир ба њуќуќи инсон ва меъёрњои дањлдори њуќуќи маъмулї њимояи 
як ќатор њуќуќњои инсонро аз поймолсозї аз љониби давлат таъмин мекунанд. Ин 
кафолатњо њамеша ва дар њама њолатњо амал мекунанд. Танњо дар шароити вазъияти 
фавќулода ва њангоми њолатњои ќатъиян муайян (њолатњои фавќуллода номида мешаванд), 
ин созишномањо аз баъзе қоидањои њуд сарфи назар (истисно) мекунанд. Ѓaйp аз он, 
шартномањои њуќуќи инсондӯстӣ гуруњњои ашхоси тањќиршударо аз суиистеъмоли 
њокимият аз љониби давлат њимоя мекунанд. Вале, нисбат ба созишнома доир ба њуќуќи 
инсон, ки аз меъёрњои умумии дар њамаи њолатњо истифодашаванда иборат аст, қоидањои 
муњофизаткунанда ва мењанизмњои њуќуќи байналмилалии инсондӯстї танњо дар вақти 
љанг, яъне дар мавридњои фавќуллода истифода мешаванд. Ба ин маъни, қайд кардан 
мумкин аст, ки њуќуќи байналмилалии инсондӯстї њамон ќисмати њуќуќи њуќуќњои инсон 
аст, ки дар даврањри низоъњои мусаллањона татбиќ карда мешавад. Вале бараъкси 
созишномањо (дар замони осоишта) доир ба њуќуќи инсон, њуќуќи инсондӯстї дар њељ 

њолат дар муќаррароти худ ба њељ гуна истисно роњ намедињад, зеро ин қоидањои махсус 
барои њолати љанг пешбини шудаанд. Хусусияти дигари њуќуќи байналмилалии 
инсондӯстї он аст, ки муќаррароти он муносибат бо душманро танзим мекунанд: ашхоси 
аз њайати неруњои мусаллањи душман, њамчун асирони њарбї ба њимоя њуќуќ доранд, 
њуќуќњои ањолие, ки дар минтаќаи аз љониби давлати душман истилошуда сукунат доранд, 
бо Конвенсия* IV Женева њимоя карда шудаанд. Созишнома доир ба њуќуќи инсон, 
баръакс, дар навбати аввал ба муносибати байни њукумат ва шањрвандони њамон як 
давлат дахл дорад. 

Мањз ба хотири он ки ин созишномањо дар дигар њолатњо истифода мешаванд, 
њуќуќи байналмилалии инсондӯстї аз тамоми њуќуќњои асосї ва озодињое, ки 
созишномањои дар бораи њуќуќи инсон, њамљун меъёрњои њимоя дар замони љанг кафолат 
додаанд, истифода накардааст. Масалан, њимояи ашхоси аз озодӣ мањрум, аз азобу 
шиканља ва дигар муносибатњои кайриинсонй дар њарду кисматњои њуќуќ пешбинй 

шудааст, зеро ки он ба маънои пуррай ин калима аз њуќуќи мутлақ иборат аст. Вале 
њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ њимояи озодии суњан ва озодии аз як макон ба макони 
дигар рафтанро таъмин карда наметавонад, зеро ин озодињо дар шароити љанг маънои 
тамоман дигар доранд. Аз тарафи дигар, дар кдрордодњо дойр ба њуќуќи инсондӯстӣ, 
чунин бањшњое мављуданд, ки ба њуљљатњои њуќуќи инсон комилан бегона мебошанд, 
масалан, ба монанди қоидањои истифодабарии силоњ. Фарқи дигараш он аст, ки њуќуќи 
байналмилалии инсондӯстӣ нисбат ба њуќуќи классики дар соњаи њуќуќи инсон 39, 
қоидањои бештаре дорад, ки аз инсон ва љамъият фаъолиятро талаб мекунанд. Ин аллакай 
дар мисоли Конвенсияњои Женева аз соли 1864 дида мешавад, ки дар пункти якуми 
моддаи б гуфта шудааст: «Маљруњон ва беморони кадом давлате, ки набошад, бардошта 
бароварда ва ба онњо ёрӣ расондан лозим аст.» Њуќуќи Женеваи муосир ба њамин монанд 
талаботњои зиёди амалњои конкретиро дорад (вале гуфтан љоиз нест, ки курбонй дойр ба 
бефаъолиятй њуќуќи дањлдор дорад, ки ба мањкама мурољиат кунад). Њуќуќи 

байналмилалии инсондӯстӣ бештар якљоя бо қонунгузорй дар бораи гурезањо номбар 
карда мешавад, ки қоидањои он дар он њолатњое истифода мешаванд, ки инсон бо сабаби 
тарси табии таъкибшавй мамлакати њудро тарк карда, кушиш мекунад, дар кишвари 
дигар њимоя пайдо намояд. Гурезањо њам дар замони осоишта, њам дар замони љанг вуљуд 
доранд. Конвенсияњои Женева як идда муќаррароте доранд, ки ба маќоми махсуси 
гурезањо дар вақти љанг дахл доранд 40, вале айни њол њимоя аз љониби қарордодњо дар 
бораи гурезањо ба онњо дода шуда кам намешавад. Ѓайp аз ин, гурезањо мувофиќи њуќуќи 
байналмилалии инсондўстї, мисли дигар ањолии осоишта, ба њимоя аз оќибатњои љанг 
њуќуќ доранд. 

Њамин тариќ, њуќуќи байналмилалии инсондӯстӣ яке аз ҷузъҳои ҳуқуқи 
байналмилалии њаматарафа ба шумор меравад ва вазифаи он ташаккул ва посдории 
муносибатњои сулҳљуёнаи байни халќњо мебошад. Вай дар умури сулҳ бо он сањми муњим 
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мегузорад, ки дар замони ҷанг инсондӯстиро талаб менамояд. Вай талош мекунад, ки 
рафтани инсониятро ба вартаи вањшонияти гушношунид пешгирӣ намояд. Ба ин маънӣ, 
эњтироми ҳуқуқии байналмилалии инсондӯстӣ барои гузоштани заминае ёрӣ мерасонад, ки 

баъди анҷоми низоъ дар он сулҳ бунёд кардан мумкин аст. Агар ҳангоми ҷанг байни 
ҷонибҳои даргир итминон барқарор гардад, он гоҳ барои сулҳи пойдори минбаъда 
имконияти бештар паидо мешавад. Ҷонибҳои даргир ҳуқуқҳои асосии инсон ва қадру 
қиммати ӯро эҳтиром карда, ба пуштибонии чунин боварӣ мусоидат мекунанд. Беш аз он, 
вақте возеҳу равшан аст, ки ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ барои бунёди роҳи сулҳ 
мадад мерасонад, он гоҳ барои қонунӣ будани он ягон далели дигаре зарур нест. 
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МАФЊУМИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛЊАЛЌИИ ИНСОНДЎСТЇ 

Њуќуќи байналмилалии инсондӯстї яке аз шохањои њуќуќи байналмилалї ба шумор меравад. Ин 
њуќуќ муносибатњои аъзоёни љомеаи байналмилалиро, мањз давлатњоро танзим мекунад. Њуќуќи 
байналмилалї хусусияти миллї дошта, иљрои муќаррароти асосии он аз љониби тамоми мамлакатњо 
њатмист. Маќсади он њифзи сулњ, њимояи одамон дар асоси адолат ва дар шароити озод ба пешрафти 

иљтимої њамкорї намудан аст. Њуќуќи байналмилалии инсондӯстї, ки њуќуќи низоъњои мусаллањона низ 

номида мешавад ва қаблан бо номи њуќуќи љанг маъмул буд, яке аз бахшњои махсуси њуќуќ мебошад, ки дар 
шароитњои низоъњои мусаллањона, яъне дар вазъияти љанг амал мекунад. Њуќуќи байналмилалии 

инсондӯстї талош мекунад, ки окибатњои љангро сабуктар намояд, аввалан, интихоб воситањо ва усулњои 
гузаронидани амалиётњои њарбиро маҳдуд созад ва дуюм тарафњои даргирро вазифадор мекунад, ба ашхосе, 
ки дар амалиётњои ҷангӣ иштирок накардаанд ё ки аз ширкат кардан даст кашидаанд, рањм кунанд. 

Калидвожањо: њуќуќи байналмилалии инсондўстї, љанг, њуќуќи низоъњои мусаллањона, амалиётњои 
њарбї, адолат. 

 

ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

Международное гуманитарное право является одной из областей международного права. Это право 

регулирует отношения членов международного сообщества и именно государств. Международное право имеет 

национальную государственность, выполнение ее основных положений является обязательным во всех странах. 

Его целью является защита мира, защита людей на основе справедливости и содействие социальному прогрессу в 

условиях освобождения. Международное гуманитарное право, основное право вооруженных конфликтов 

именуется окончанием и по праву войны является общим, одним из специальных секторов права, действует в 

условиях вооруженных конфликтов, т. е. в ситуации войны. Международное гуманитарное право стремится, 

облегчая военные последствия, во-первых, ограничивая использование средств и методов проведения военных 

операций, а во-вторых, обязывает стороны конфликта руководствоваться вещами, не принимавшие участия в 

боевых действиях. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, война, право вооруженных конфликтов, военные 

действия, справедливость. 

 

THE CONCEPT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

International humanitarian law is one of the areas of international law. This right regulates the relations of the 

members of the international community and specifically of States. International law has a national statehood, the 

implementation of its basic provisions is mandatory in all countries. Its purpose is to protect peace, protect people on the 

basis of justice and promote social progress under conditions of liberation. International humanitarian law, the basic law of 

armed conflict, is called the end and, under the law of war, is a general, one of the special branches of law that operates in 

situations of armed conflict, i.e., in a situation of war. International humanitarian law seeks, by alleviating the military 

consequences, first, by limiting the use of means and methods of conducting military operations, and second, by obliging 

the parties to the conflict to be guided by things that did not take part in the hostilities. 

Keywords: international humanitarian law, war, law of armed conflicts, military actions, justice. 
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ҲИМОЯИ ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ ТИБҚИ САНАДҲОИ БАЙНАЛХАЛҚЇ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Саидов Н. С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ногуфта намонад, ки санадҳои байналмилалӣ оиди ҳуқуқ ба таҳсил дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нақши босазо дорад. Мо халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи 
ҷаҳон буда дар сатҳи конститутсионӣ муносибати худро бо низоми ҳуқуқи байналмилалӣ 
муайян намудаем. Бояд қайд кард, ки заминаи асосӣ дар ҳифзи ҳуқуқ ба таҳсилот ин 
Конститутсияи Чумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Констутсия Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 6-уми ноябри соли 1994 бо раъйпурсии умумихалқи қабул шуда, ба он се 
маротиба тағйироту иловаҳо дароварда шудааст. Пеш аз ҳама инро бояд хотирасон кард, 
ки моддаи 1-уми Коститутсия давлати Тоҷикистонро ҳамчун давлати иҷтимоӣ эълон 

намудааст, ки барои ҳар як шахс шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро 
таъмин мекунад. Ин меъёри мазкур барои ҳуқуқҳои иҷтимоию фарҳангии шахс заминаи 
мусоид меорад. Чунки яке аз ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ин ҳуқуқ ба таҳсил 
мебошад.  

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи инсон ба таҳсилро яке аз ҳуқуқҳои 
муҳим шуморида, меъёри мустақили худро ба ин масъала бахшидааст, ки яке аз 
кафолатҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, ин ҳуқуқ ба таҳсил мебошад, ки дар 
моддаи 41-и Конститутсия дарҷ карда шудааст. Мувофиқи моддаи мазкур “Ҳар шахс 
ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии 
ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад. Шахс дар доираи 
муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон 
таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад. Шаклҳои 

дигари таълимро қонун муайян мекунад”. Яке аз сарчашмаҳои асосии ҳуқуқ ба таҳсилот 
ин санадҳои байналхалқї-ҳуқуқї дар соҳа мебошад. Ҳуқуқ ба таҳсил дар санадҳои 
байналмилалӣ ба ҳайси аввалиндараҷа мустаҳкам шудаанд. Ҳуқуқи ҳар шахс ба таҳсил 
ҳуқуқи муҳимтарини фарҳангӣ мебошад, ки вай бо стандарт ва меъёрҳои байналмилалӣ 
дар соҳаи ҳуқуқи инсон ҳимоя ва ҳифз карда мешаванд. Дар низоми қонунгузори 
Тоҷикистон Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он 
мустақиман амал мекунанд. Мувофиқи қисми 3 моддаи 10 Конститутсияи Тоҷикистон 
“санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми 
таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои 
байналмилалӣ амал мекунанд”. Санадҳои байналхалқӣ, аз ҷумла онҳое, ки вобаста ба ҳуқуқ 
ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошанд, аз тарафи Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегарданд ва баъди нашри расмӣ эътибори қонунӣ пайдо 

мекунанд. Дар ин маврид Қонуни ҶТ «дар бораи шартномаҳои байналмиллалии ҶТ» муқаррар 
менамояд, ки шартномаҳои байналмиллалии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутобиқи тартиб ва дар мўҳлатҳое, ки худи шартнома ва қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд, эътибор пайдо мекунанд. Азбаски ҳуқуқҳои дар санадҳои 
байналмилалӣ дарҷ ёфта, нисбат ба ҳуқуқҳои дохилидавлатӣ бартарӣ доранд, ҳуқуқи ҳар 
шахс ба таҳсилот барои ҳамаи давлатҳои ҷаҳон аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Меъёрҳои 
ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчунин мақсадҳои таҳсили пешқадамро муқаррар мекунанд: 
рушди мукаммали шахсияти инсон ва эътирофи эҳтиром ба ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон, 
додани имконияти иштирокдори манфиатҳои љамъият будан, мусоидат намудан ба 
ҳамдигарфаҳмӣ ва рушди дўстии байни миллатҳо. Яке аз онҳо шартномаҳои 
байналмилалӣ аст, ки байни давлатҳо ва субектони дигари ҳуқуқи байналмилалӣ баста 
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мешаванд. Њуќуќ ба тањсил њамчун яке аз њуќуќњои асосї ва табиии инсон баррасї гашта 
аз љониби як силсила санадњои меъёрї-њуќуќии умумии байналхалќї, минтаќавї ва миллї 
кафолат дода шудааст.Намудҳои дигари санадҳои байналхалқи ба таври гуногун 

номгузорӣ гаштаанд. Паймон, конвенсия, хартия, оиннома, протокол ва ғайра аз ҷумлаи 
санадҳои дигари байналхалқӣ ба шумор мераванд.Дар ҳуқуқи байналхалқӣ қоидаи 
аниқе,ки онро ба роҳбарӣ гирифта санадӣ байналхалқиро номгузорт намоянд,вуҷуд 
надорад. Вале дар ҳар суратто ба андозае миёни онҳо тафовут ба миён омадааст. 
Санадҳои муҳимтарини ҳуқуқии байналмилалие, ки ҳуқуқи умумии таҳсилро тасдиқ 
мекунанд, инҳоянд: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ки онро Ассамблеяи Генералии 
СММ 10 декабри соли 1948 тасдиқ кардааст (моддаи 26); Паймони байналхалқӣ оид ба 
ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки 16 декабри соли 1966 аз ҷониби Ассамблеяи 
Генералии СММ қабул шудааст (моддаи 13); Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак, ки 20 
ноябри соли 1989 аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ тасдиқ шудааст (моддаҳои 28, 
29); Конвенсия дар бораи табъиз дар соҳаи маориф, 14 декабри соли 1960,Конвенсияи 
байналхалќї дар бораи рафъи њамаи шаклњои табъиз нисбати занон, Ковенсияи Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва дигарон, баромад менамоянд. 

Дар баробари дигар санадҳои байналмилалӣ ин санадҳои муҳими таърихӣ 
тараннумкунандаи ҳуқуқи инсон ба таҳсил низ мебошад. Имрӯз, сарчашмаҳои ҳуқуқи 
байналмилалии танзимкунандаи равандҳои ҳамгироӣ дар соҳаҳои алоҳидаи таҳсилот ба 
стандартҳои байналмилалӣ табдил ёфтаанд, ки барои шохаи қонунгузории давлат, ки дар 
равандҳои ҳамгироӣ ҳангоми қабули санадҳои қонунгузории дохилӣ иштирок мекунанд, 
ҳатмӣ мебошанд. 

Ногуфта намонад, ки нақши аввалинро оиди ҳуқуқ ба таҳсил ва дигар ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд байни санадҳои байналмилалӣ ин Эъломияи умумии ҳуқуқи 
инсон мебозад. Санаи 10 декабри соли 1948 Созмони Милали Муттаҳид санадеро ба 
тасвиб расонд, ки шараф ва ҳуқуқу озодиҳои бунёдии ҳамаи одамони рӯи ҷаҳонро қонунӣ 
гардонд. Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид ин Эъломияи умумии ҳуқуқи 
башарро ҳамчун вазифаи тамоми халқҳо ва тамоми давлатҳо эълон медорад, то ҳар фард 
ва ҳар мақоми давлатӣ онро доиман дар мадди назар дошта бошад ва ҷидду ҷаҳд намояд, 

ки тавассути омӯзишу таълим ва бо тадбирҳои пешрафтаи миллию байналмилалӣ 
эътирофу иҷрои умумию самарабахши онҳоро чи дар миёни халқҳои давлатҳои узви 
Созмон ва чи дар миёни халқҳои қаламрави таҳти тобеияти ҳуқуқии онҳо қарордошта ба 
эҳтироми ин ҳуқуқу озодиҳо ва таъмини онҳо мусоидат намояд. Яке аз ҳуқуқҳои инсон, ки 
асос ва воситаи амалигардии тамоми ҳуқуқҳои дигари инсон ба ҳисоб меравад, ин ҳуқуқи 
инсон ба таҳсил мебошад, ки Эъломияи ҳуқуқи башар низ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи 
байналмилалӣ дар худ онро мустаҳкам намуда амали гардии онро низ кафолат додааст. 
Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи инсон уҳдадорӣ, дастрасӣ ва ройгони таҳсилоти 
ибтидоиро таъмин намуда, ҳадафи таълимро дар миқёси ҷаҳонӣ муайян кардааст: 
“Таҳсилот бояд ба рушди ҳамаҷонибаи шахсияти инсон ва баланд бардоштани эҳтиром ба 
ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосии инсон равона карда шавад. Таҳсилот бояд фаҳмиш, 
таҳаммулпазирӣ ва дӯстии байни халқҳо, гурӯҳҳои нажодӣ ва мазҳабиро тақвият бахшад”. 
Аммо, Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи инсон, ҳамчун санади дорои аҳамияти олии 

гуманистии ахлоқӣ, танҳо афзалиятҳои асосӣ, принсипҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳоро дар 
соҳаи ҳуқуқи инсон муттаҳид намуд, ки ҳамаи давлатҳои иштирокчии Эъломия бояд саъй 
кунанд. Принсипи декларативӣ (яъне эълон)-и ҳуқуқ ба таҳсилот барои давлатҳои аъзои 
Созмони Милали Муттаҳид, ки Конвенсияи зидди табъиз дар соҳаи маориф ва Паймони 
байналмилалиро оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба тасвиб расонидаанд, 
ҳатмӣ карда шудааст. Санади муҳими дигари байналмилалӣ дар ҳифзи ҳимояи ҳуқуқ ба 
таҳсилот ин Паймони байналхалкӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 
мебошад, ки Ассамблеяи Генералӣ 16 декабри соли 1966 қабул шудааст ва ҷиҳати имзо, 
тасвиб ва ҳамроҳшавӣ боз аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин паймон 13.11.1998 ҳамроҳ шуд 
ва он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 04.04.1999 эътибори қонунӣ пайдо кард. Дар ҷаҳони 
муосир ҳуқуқ ба таҳсилот ҳамчун яке аз ҳуқуқҳои бунёдии фундаменталии инсон ҳисобида 
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мешавад ки тибқи санадҳои байналмилалӣ ҳифз мешаванд. Паймони байналмилалӣ дар 
бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ инчунин ҳуқуқи ҳар касро ба таҳсилот 
тасдиқ мекунад: барои ҳамаи таҳсилоти ибтидоӣ ҳатмӣ ва ройгон; ошкорбаёнӣ ва 

дастрасии таҳсилоти миёна дар шаклҳои гуногуни он (аз ҷумла таҳсилоти касбӣ), 
таҳсилоти олӣ (дар асоси қобилияти ҳар як шахс) бо тадриҷан ворид намудани он дар 
асоси ройгон. Аҳднома ҳадафҳои таҳсилотро, ки "бояд ба рушди ҳамаҷонибаи шахсият ва 
шуури шаъну эътибори он равона карда шавад ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои асосии 
инсонро тақвият диҳад, “... таҳсилот бояд ба ҳама имконият диҳад, ки иштирокчиёни 
муфиди ҷомеаи озод бошанд ..." ва инчунин ба ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ ва дӯстии 
байни миллатҳо ва динҳо мусоидат мекунад, ба СММ дар ҳифзи сулҳ кумак мекунад. 
Тибқи моддаи 14 паймони мазкур “Ҳар як давлати ширкаткунандаи ҳамин Паймон, ки 
ҳангоми ба ҳисоби ширкаткунандагон шомил шудани худ дар қаламрави метрополияи худ 
ё дигар қаламравҳое, ки таҳти тобеияти ҳуқуқии он қарор дорад, таҳсили ибтидоии ҳатмии 
бепулро муқаррар карда натавонистааст, уҳдадор мешавад, ки дар давоми ду сол нақшаи 
муфассали чорабиниҳоро барои дар муддати қобили қабул, ки бояд дар ин нақша зикр 
карда шавад, тадриҷан амалӣ намудани принсипи таҳсили ҳатмии ҳамагонии бепулро 
таҳия ва қабул намояд”. Моҳияти асосии ҳуқуқ ба таҳсилот такмил додани дастрасӣ ба 
таълим барои ҳама дар асоси принсипи баробарӣ ва бидуни табъиз, озодии интихоби 
шакл ва мундариҷаи таълим мебошад.Ин ҳуҷҷатти байналмилалӣ аз 31 модда иборат буда 
ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар арсаи байналмилалӣ ҳифз мекунад. Тибқи моддаи 13 
Паймони байналхалкӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фархангӣ. Давлатҳои 
ширкаткунандаи ҳамин Паймон ҳуқуқи ҳар як инсонро ба таҳсил эътироф мекунанд. 
Онҳо, ҳамчунин мувофиқ ҳастанд, ки таҳсил бояд ба ҳама имконият диҳад, ки 
ширкаткунандагони муфиди ҷомеаи озод бошанд, ба ҳусни тафоҳум, муросо ва дӯсти 
миёни ҳамаи миллатҳо ва ҳамаи гурӯҳҳои нажодӣ, этникӣ ва динӣ мусоидат намояд ва ба 
кори Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳифзи сулҳ кумак расонад. Паймони мазкур 
ҳамчун санадаи байналмилалї сар то по ифодагари ҳимояи манфиатҳо, ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд мебошад. Шарҳи умумии 13-и Кумитаи Паймони Байналмилалӣ оид 
ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ чор ҷузъи ба ҳам алоқамандро ба таҳсилот шарҳ 
медиҳад: дастрасӣ ба маълумот, дастрасӣ ба таълим, бидуни табъиз, дастрасии ҷисмонӣ, 
қобили қабул ва мутобиқшавӣ. Конвесия дар бораи њуќуќи кўдак воситаи асосиии 
байналмилалие ба шумор меравад, ки дар он тамоми њуќуќи кўдакон аз ҷумла ҳуқуқ ба 
таҳсили онҳо дарљ гардидааст. Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак дастрасии умумии 
таҳсилот, таҳсилоти ройгон ва ҳатмии ибтидоӣ, ҳуқуқи кӯдакро ба дастрасии иттилоот ва 
мавод дар соҳаи таҳсил, ки ба зиммаи давлатҳои аъзо вазифадор менамояд. Конвенсияи 
мазкур аз љониби Асамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид дар таърихи 20 
ноябрисоли 1989 ќабул гардидааст ва он ќариб дар тамоми давлатњои дунё ба тасвиб 
расидааст ва ин гувоњї медињад, ки љомеаи љањонї ба масъалањои кўдакон оид бв 
иаҳсилот ањамияти љиддї медињанд. Љумњурии Тољикистон Конвенсия дар бораи њуќуќњои 
кўдакро соли 1993 ба тасвиб расонда 26.06.93 ҳамроҳ шуд ва он дар ҷумҳурӣ аз 25.11.93 
эътибори қонунӣ пайдо кард, ки уњдадорињоро барои амалї намудани принсипњои дар 
Конвенсия ќайдшуда ба зимма гирифт. Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак яке аз 
аввалин конвенсияњое мебошад, ки Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї ба тасвиб расонид ва уњдадорињои њаќиќии худро барои насли 
љавон њамчун ояндаи дурахшони кишвар нишон дод. Бештар аз 30 дар сади ањолии 
Љумњурии Тољикистонро кўдакон ташкил медињанд ва онњо барои ҷумњурї захирањои хеле 
муњим ба њисоб мераванд, бинобарин давлат барои муњаё намудани шароитњои бењтарин 
барои таҳсили кудакон кўдакон саъю талошњои зиёдеро ба харљ медињад. Аз ҷумла, дар 
моддаи 28- консвенсияи мазкур қайд омадааст, ки “Давлатҳои аъзо ба таҳсил ҳуқуқ 
доштани кӯдакро эътироф мекунанд ва бо мақсади тадриҷан дар асоси имкониятҳои 
баробар ноил шудан ба иҷрои ин ҳуқуқ онҳо, аз ҷумла: 

✓ таҳсили бепул ва ҳатмии ибтидоиро ҷорӣ менамоянд; 
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✓ рушди шаклҳои гуногуни маълумоти миёна, чи маълумоти умумӣ ва чи 
маълумоти касбиро ташвиқ намуда, онро барои ҳама кӯдакон дастрас мегардонанд ва 
тадбирҳои заруриро аз қабили ҷорӣ намудани таҳсили бепул ва дар мавриди зарурат 

расонидани кӯмаки молиявӣ меандешанд; 
✓ дастрасии маълумоти олиро барои ҳама дар асоси қобилияти ҳар кас ва бо 

ёрии ҳама гуна воситаҳои зарурӣ таъмин менамоянд; 
✓ ба ҳар кӯдак дастрас будани иттилоот ва маводи соҳаи маориф ва тарбияи 

касбиро таъмин менамоянд;” 
Ин аз он аҳамияти муҳими ҷамъиятию байналмилалӣ доштани ҳуқуқи инсон ба 

таҳсил шаҳодат медиҳад. Албатта ҳуқуқ ба таҳсил ин яке аз ҳуқуқҳои иҷтимоӣ буда, барои 
рушди ҳам шахс ва ҷомеа замина муҳайё месозад. Њуқуқ ба таҳсил ҳамчун як намуди 
ҳуқуқҳои конститутсионии инсон барои инкишофи шахсият, истеъдод, қобилияти фикрию 
љисмонӣ ва дар маљмӯъ барои инкишофи минбаъдаи рӯҳии ӯ таъсири мусбат мерасонад. 
Инсон ҳуқуқ ва озодиҳои зиёде дорад ва дар байни онҳо, ҳуқуқ ба таҳсил мавқеи хеле 
муҳимро ишғол мекунад, ки ба туфайли он инсон тавоноии зеҳнӣ ба даст меорад. Ҳуқуқи 
конститутсионии инсон ба таҳсил пояҳои асосии низоми демократӣ мебошад. Ҳуқуқ ба 

таҳсил – ин њуќуќи шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии 
давлатї гирифтани таълим ба таври ройгон таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї, 
миёнаи касбї ва олии касбї мебошад. Ҳуқуқи шахс ба таҳсилро метавонем ҳамчун ҳуқуқи 
таъминкунандаи имкониятҳо барои амалигардии ҳуқуқҳои дигари инсон, таъмини 
фаъолият ва ҳаракати инсон дар робита бо давлат ва ҷомеа тавсиф намоем. Таҳсилот 
раванди мақсадноки таълим ва тарбияро фаро мегирад.  
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ҲИМОЯИ ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ ТИБҚИ САНАДҲОИ БАЙНАЛХАЛҚЇ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 



239 
 

Дар мақолаи мазкур масоили мубрами ҳуқуқ ба таҳсил баррасӣ шуда, дар он ҷанбаъҳои гуногуни 
ҳуқуқҳои фархангиву иҷтимоӣ барраси гардидааст. Муаллиф маҳакҳои гуногуни ҳуқуқ ба таҳсилро ба назар 
гирифта, онро таҳлил ва баррасӣ намудааст. Доир ба масъалаи мазкур чорабиниҳо, конфренсияҳои миллию 

байналмилалӣ гузаронида шуда, дар сатҳи танзимнамоии онҳо якқатор қонунҳо, қарорҳо ва конвенсияҳо ба 
тасвиб расонида шудаанд. 

Калидвожаҳо: конститутсия, санади меъёри ҳуқуқӣ, санандҳои байналхалқӣ, ҳуқуқи конститутсионӣ, 

ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳуқуқҳои фарҳангӣ, сиёсати давлатӣ, 

таҳсил, муассисаҳои таҳсилотӣ. 
 

ЗАЩИТА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СООТВЕТСВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ АКТАМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье обсуждаются актуальные вопросы право на образование и рассматриваются различные 

аспекты культурных и социальных прав. Автор принимает во внимание и анализирует различные критерии право 

на образование. По данному вопросу проведены национальные и международные мероприятия и конфренции, а на 

регульятивном уровне ратифицированы ряд законов, постановлений и конвенций. 

Ключевые слова: Конститутция, нормативное-правовые документы, конституционное право, право на 

образование, право человека и гражданина, права и свободы человека, культурные права, государственная 

политика, учеба,образование, образовательные учреждения. 

 

PROTECTION OF THE RIGHT TO EDUCATION IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL ACTS IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses relevant issues on the right to education and reviews various aspects of cultural and social 

rights. The author has taken into account various criteria of the right to education and explores them. A range of national 

and international events and conferences have been held on this issue, and a number of laws, resolutions and conventions 

have been ratified at the regulatory level.  

Keywords: Constitution, regulatory legal instruments, constitutional law, right to education, human and civil right, 

human right and freedoms, cultural right, public policy, learning, education, education institution. 
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СУБЪЕКТ ВА ТАРАФИ СУБЪЕКТИВИИ ҶИНОЯТҲО ВОБАСТА БА ҚОИДАҲОИ 

ҲАРАКАТ ДАР РОҲ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ 
 

Сайдамиров Ҷ. Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Субъекти љиноят њамчун унсури элементи таркиби умумии љиноят дорои аломатњои 

њатмї ва факултативї (иловагї) мебошад. Ба ќатори аломатњои њатмии субъекти љиноят 
ќонунгузор аломатњои умумии шахси ба љавобгарии љиноятї кашидашавандаро дохил 
менамояд. Вобаста ба ќонун (м. 22 КЉ) «танњо шахси воќеии мукаллаф ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад, ки ба синну соли муќаррарнамудаи њамин кодекс расидааст». 
Аломати аввали субъекти љиноят аз он иборат аст, ки субъекти љиноят танњо шахси воќеї, 
яъне шањрванди ЉТ, шањрванди хориљї ё шахси бешањрвандї шуда метавонад (м. 14, 15 
КЉ). Зери мафњуми шахси воќеї ќонунгузор шахси (одами) алоњидаро дар назар дорад. Ин 
онро ифода мекунад, ки шахсони њуќуќї (ташкилотњо, корхонањо, муассисањо) ё гурўњњои 
одамон ба сифати субъекти љиноят баромад карда натавонанд. Аммо байни олимон оиди 
ќобилияти бурдани љавобгарии љиноятиро доштани шахсони њуќуќї низ аќидањое љой 
дорад, чунки корхонаву муассисањои алоњида дар љараёни баамал баровардани фаъолияти 
худ метавонад ба манфиатњои давлатї зарар расонанд. Аксарияти давлатњои хориља 
љавобгарии љиноятии шахсони њуќуќиро эътироф намекунанд. Баъзе олимон (Р.П. 
Хачатуров, Р.Г. Ягуптян) чунин мењисобанд, ки ќонуни љиноятї мављудияти субъекти 
дастаљамъиро, тавассути институти шарикї, мафњуми «банда» ва «гурўњи ашхос» эътироф 
менамояд. Чунин аќида моњиятан нодуруст аст, чунки љавобгарии љиноятиро на банда ё 
гурўњи ашхос, балки њар як шахс дар алоњидагї мебарад. Бинобар ин, људо намудани 
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субъекти дастаљамъї чандон маънї надорад [1]. Аломати дуюми њатмии субъекти љиноят 
мукаллафї њисоб мешавад, чунки субъекти љиноят мумкин аст танњо шахсе шавад, ки 
ќобилияти гунањгорона амал намуданро дошта бошад, яъне дорои сифатњои зењниву 
иродавї бошад, ки ба ў имкон дињанд, хусусиятњои воќеї ва ба љамъият хавфнок будани 
кирдори худро дарк намуда ва онњоро идора карда тавонад. Ќонунгузории љиноятии 
муосир шахсони номукаллафро ба сифати субъекти љиноят эътироф наменамояд, чунки 
чунин шахсон њангоми содирнамоии кирдори барои љамъият хавфнок ќобилияти 
бошуурона ва иродавї амал карданро надоранд. Аломати сеюми субъекти љиноят ин 
синну сол ба њисоб меравад, ки ба он ќонуни љиноятї фаро расидани љавобгарии 
љиноятиро алоќаманд месозад. Ќонунгузор синну соли шахси кирдори барои љамъият 
хавфнок содирнамударо ба назар мегирад, чунки ќобилияти дарк намудани ањамияти 
иљтимоии кирдорњои худ, на яку якбора, балки бо расидан ба синну соли муайян ба вуљуд 
меояд. Ба аќидаи мутахассисон наврасон дар синни 16-солагї ба чунин дараљаи сабзиши 
иљтимої мерасанад, ки пурра њуќуќвайронкунињои дигарро аз љиноят фарќ мекунанд. 

Барои як ќатор љиноятњо ќобилияти бурдани љавобгарии љиноятї аз синни 14-солагї 
муќаррар шудааст. Ќонунгузор пешнињоди равоншиносиро ба инобат гирифта, дар 
њуќуќи љиноятї ду њадди синну соли љавобгарро муќаррар намудааст: 16 ва 14 солагї. 
Ќонунгузории љиноятии давлатњои хориљї имконияти ба љавобгарии љиноятї кашидани 
ноболиѓонро дар синну соли хурдтар низ пешбинї менамоянд, аз љумла, дар Франсия-аз 
13-солагї, дар Англия аз 10-солагї, дар Њиндустон барои якќатор љиноятњо аз 7-солагї. 
Якљоя бо аломатњои њатмии субъекти љиноят, ки дар Ќисми умумии кодекси Љиноятї 
пешбинї шудаанд, ќонунгузор дар як ќатор меъёрњои Ќисми Махсус аломатњои иловагии 
субъекти љиноятро низ нишон медињад, ки хусусиятњои љиноятњои мансабї, њарбї ва 
дигар љиноятњоро тавсиф медињанд, ки љавобгарї барои онњо танњо њангоми љой доштани 
аломатњои махсус, ки барои таркиби умумї аломати иловагї њисоб мешавад, ба вуљуд 
меояд[2]. Њамин тавр, зери мафњуми субъекти љиноят дар њуќуќи љиноятї шахси љиноят 
содирнамудае фањмида мешавад, ки шахси воќеии мукаллаф буда, ба синну соли ба 
љавобгарии љиноятї кашидан расидааст, дар њолатњои алоњида бошад, дорои аломатњои 
иловагї мебошад, ки барои ба љавобгарии љиноятї кашидан заруранд. 

2. Синну соле, ки аз он љавобгарии љиноятї фаро мерасад Аз рўи ќоидаи умумї (ќ. 1 м. 
23 КЉ) ба љавобгарии љиноятї шахсе кашида мешавад, ки дар ваќти содир намудани 
љиноят ба синни шонздањсолагї расидааст. Дар (ќ. 2 м. 23 КЉ) номгўи љиноятњое пешбинї 
шудаанд, ки љавобгарї барои онњо аз синни 14-солагї ба вуљуд меояд. Ќонунгузор ба 
номгўи мазкур љиноятњоеро дохил намудааст, ки дарки барои љамъият хавфноки онњо аз 
љониби шахсони ба синни 14-солагї расида имконпазир аст: 

1) љиноятњо ба муќобили шахсият, аз љумла одамкушї (м. 104 КЉ), ќасдан 
расонидани зарари вазнин ба саломатї (м. 110 КЉ), ќасдан расонидани зарари миёна ба 
саломатї (м. 111 КЉ), таљовуз ба номус (м. 138 КЉ), кирдорњои зўроварии дорои хусусияти 
шањвонї (м. 139 ). 

2) љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї: терроризм (м. 179 
КЉ); ѓасби гаравгон (м. 181 КЉ); тасарруфи яроќ, лавозимоти љангї, моддањои тарканда 
ва воситањои таркиш (м. 199 КЉ); муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор ё 
моддањои психотропї бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан (м. 200 КЉ); 
муносибатњои ѓайриќонунї бо воситањои моддањои нашъадор ё психотропї (м. 201 КЉ); 
тасарруфи воситањои моддањои нашъадор ё психотропї (м. 202 КЉ); парвариши 
ѓайриќонунии зироатњои дорои моддањои нашъаовари кишташон манъшуда (м. 204 КЉ); 
муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси 
дигар додан (м. 206 КЉ); корношоям сохтани воситањои наќлиётї ё роњњо (м. 214 КЉ). 

3) љиноятњо ба муќобили тартиботи љамъиятї ва ахлоќ: авбошї дар њолатњои 
вазнинкунанда (ќ. 2, 3 м. 237 КЉ). 

4) љиноятњо ба муќобили моликият: дуздї (м. 244 КЉ); ѓоратгарї (м. 248 КЉ); 
роњзанї (м249 КЉ); тамаъљўї (м. 250 КЉ) ѓайриќонунї њай карда бурдани автомобил ё 
дигар воситањои наќлиёт бидуни маќсади тасарруф (м. 252 КЉ); ќасдан несту нобуд ё 
вайрон кардани амвол дар њолатњои вазнинкунанда (ќ. 2 м. 255 КЉ). 
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Дар байни баъзе њуќуќшиносон аќидае љой дорад, ки гўё ќонунгузор љавобгариро аз 
синни 14 солагї барои љиноятњои нисбатан хавфнок муќаррар карда бошад. Аммо агар ба 
номгўи љиноятњое, ки барои онњо љавобгарї аз синни 14 солагї фаро мерасад, назар 
афканем, маълум мешавад, ки ин номгўи категорияњои гуногуни љиноятњоро, аз љумла, 
категорияи љиноятњои начандон вазнинро низ дар бар мегирад (м. 201, 204, 214, 244). 
Њангоми муайян намудани синну соли пасттари љавобгарии љиноятї (14 - солагї) 
критерияии хавфнокии љамъиятї наќши асосиро ишѓол намекунад. Ќонунгузор ба ин 
номгўй (ќ. 2 м. 23 КЉ) љиноятњои нисбатан бештар пањншудаеро дохил намудааст, ки ба 
љамъият хавфнокии онњо њатто барои шахсони хурдсол низ аён аст, яъне афзалият ба 
дарки ба љамъият хавфнокии кирдор дода мешавад [3]. Њангоми љой доштани субъекти 
махсус синну соли ба љавобгарии љиноятї кашидан бо ба балоѓат расидани шахс 
мувофиќат менамояд. Шахсони ба синни 18 – солагї нарасида наметавонанд субъекти 
љиноятњои њарбї, мансабї ва љиноятњои дигар бошанд, зеро имконияти содирнамоии ин 
љиноятњо бо синну сол, ќобилияти амалкунии умумї ё касбї вобаста аст. Мувофиќи ќ. 4 м. 
23 КЉ «агар ноболиѓ дар ваќти содир намудани кирдори ба љамъият хавфнок ба синну 
соли дар ќисми якум ё дуюми њамин модда пешбинишуда расида бошад, аммо дар натиљаи 
аќиб мондан дар инкишофи рўњї, ки бо парешонњолии рўњї алоќаманд намебошад, 
наметавонист ба таври пурра хусусияти воќеї ва хавфи љамъиятии њаракати (бењаракатии) 
худро дарк намояд, ў ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад». Ќонунгузор љавобгарии 
љиноятии ин гуна шахсонро вобаста ба он истисно менамояд, ки синну соли дар њуљљат 
дарљшудаи ноболиѓ ба инкишофи воќеии ў бо сабаби аќиб мондан дар инкишофи рўњї 
мувофиќат намекунад. Як ќатор муаллифон чунин мењисобанд, ки аќиб мондан дар 
инкишофи рўњї ин номукаллафии синнусолї мебошад. Чунин аќида чандон дуруст нест, 
зеро дар њолатњои мазкур критерияњои тиббї ва њуќуќии номукаллафї љой надорад. 
Муаллифони дигар беасос аќиб мондани ноболиѓро дар инкишофи рўњї бо мукаллафии 
мањдуд шабоњат медињанд[4]. 

3. Мукаллафї ва номукаллафї. Мукаллафї – аломати њатмии субъекти љиноят 
мебошад, аммо дар Кодекси љиноятї мафњуми мукаллафї дода нашудааст. Дар адабиёти 
њуќуќї мукаллафї бештар њамчун њолати мўътадили рўњии шахс фањмида мешавад, ки он 
ба субъекти љиноят имкон медињад хусусиятњои воќеъї ва ба љамъият хавфнокии кирдори 
худро дарк ва онро идора намояд. Њангоми чунин фањмиши мукаллафї норасоие ба чашм 
мерасад, зеро мукаллафї ин на критерияи тиббї, балки њуќуќї мебошад. Он асоси 
биологї (дараљаи муайяни солимии рўњї) дорад, аммо њамчун аломати субъекти љиноят 
бо солимии рўњї шабењ нест, чунки он ќобилияти субъекти љиноятро оиди содир намудани 
кирдори бошуурона ва идорашаванда ифода мекунад. Мукаллафии њуќуќї -љиноятї - ин 
ќобилияти дар ваќти содирнамудани љиноят бошуурона ва боирода амал намудани 
субъект мебошад, яъне ќобилияти дарк намудани хусусиятњои воќеї ва хавфнокии 
љамъиятии кирдори худ ва идора карда натавонистани он. Мукаллафї мумкин аст 
тавассути ду критерия (меъёр) тавсиф шавад: њуќуќї ва тиббї. Критерияи њуќуќии 
мукаллафї дар худ ду аломатро таљассум менамояд: зењнї ва иродавї. Аломати зењнї 
ќобилияти кирдори худро дарк карда тавонистани субъекти љиноятро тавсиф медињад. 
Аломати иродавї ќобилияти идора карда тавонистани кирдори худро мефањмонад. 
Критерияи тиббии мукаллафї нишондињандаи чунин дараљаи солимии рўњї мебошад, ки 
ба субъект имкон медињад дар ваќти содир намудани љиноят бошуурона ва боирода амал 
намояд. Вобаста ба дараљаи дарк намудану идора намудан мукаллафї мумкин аст пурра ё 
мањдуд бошад. 

2. Таърифи мукаллафии мањдуд моњиятан дар м. 25 КЉ ЉТ оиди љавобгарии 
љиноятии ашхоси дорои парешонњолии дардмандонаи рўњї, ки мукаллафиро истисно 
намекунад дода шудааст: «Шахси мукаллафе, ки дар ваќти содир намудани љиноят бар 
асари парешонњолии рўњї наметавонист пурра хусусияти воќеї ва хавфи љамъиятии 
њаракати (бењаракатии) худро дарк намояд ё онро идора намояд, ба љавобгарии љиноятї 
кашида мешавад». 

Таърифи ќонунгузории мукаллафии мањдуд дорои ду критерия мебошад: њуќуќї ва 
тиббї. Критерияи њуќуќї дараљаи парешонњолии шуур ва иродаи субъектро дар ваќти 
содирнамоии љиноят тавсиф менамояд. Аломати зењнї дар ќонун њамчун надоштани 
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ќобилияти «пурра хусусияти воќеї ва хавфи љамъиятии њаракати (бењаракатии)» худро 
дарк карда тавонистан»; аломати иродавї њамчун надоштани ќобилияти «пурра идора 
намудани он», яъне кирдори худ ифода гардидааст. Критерияи тиббии мукаллафии мањдуд 
бо ибораи «парешонњолии дардмандонаи рўњї» дарљ гаштааст. Ба парешонњолие, ки 
мукаллафиро истисно намекунад, мутахассисон парешонњолии рўњиву асаб; пеш аз њама 
шаклњои гуногуни љунунї (девонагї), њолатњои ба девонагї монанд ва дараљањои 
нисбатан пасти камаќлї инчунин дигар њолатњои нодурустии инкишофи рўњиро дохил 
менамоянд. Рўњшиносони судї (С.Д. Семенов, И.Е. Авербух ва дигарон) одатан 
мукаллафии мањдудро бо гунањгории мањдуд ва љавобгарии мањдуд шабоњат медињанд[5]. 
Ќонунгузор баръакси ин нуќтаи назар ба суд имкон медињад бо назардиди худ масъаларо 
оиди ба њисоб гирифтани норасоии инкишофи рўњї њангоми таъйини љазо ва чорањои 
маљбурии дорои хусусияти тиббї њал намояд. (ќ. 2. м. 25 КЉ). Ин онро ифода мекунад, ки 
суд нисбати шахсони мукаллафи мањдуд уњдадор нест љазои сабуктар таъйин намояд, 
аммо дар њама њолат мукаллафии мањдуд њамчун њолати вазнинкунандаи љавобгарї 
баррасї намешавад. Институти мукаллафии мањдуд дар њуќуќи љиноятї ањамияти сегона 
дорад: 

1) шахсе, ки дар њолати парешонњолии дардмандонаи рўњї, ки мукаллафиро истисно 
намекунад, љиноят содир намудааст, ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад; 

2) дар субъекти љиноят мављуд будани парешонињолии дардмандонаи рўњї, ки 
мукаллафиро истисно намекунад, дар доираи мукаллафи аз љониби суд њангоми таъйини 
љазо ба инобат гирифта мешавад; 

3) парешонњолии дардмандонаи рўњї, ки мукаллафиро истисно намекунад, мумкин 
аст, њамчун асос барои таъйин намудани чораи маљбурии дорои хусусияти тиббї баромад 
намояд. 

Њангоми ин суд љазоро бо табобати маљбурї чї тавре баъзе њуќуќшиносон сањван 
чунин мешуморанд, иваз наменамояд, балки љазоро якљоя бо чораи маљбурии дорои 
хусусияти тиббї таъйин мекунад. Бо проблемаи мукаллафї масъала оиди љавобгарии 
љиноятии ашхосе, ки дар њолати мастї љиноят содир намудаанд, алоќаманд мебошад, 
чунки мастї мумкин аст оддї ва патологї бошад. Вобаста ба м.26 КЉ ЉТ «шахсе, ки дар 
њолати мастї дар асари истеъмоли машруботи алкоголї, воситањои нашъадор, моддањои 
психотропї ё моддањои дигари мадњушкунанда љиноят содир кардааст, аз љавобгарии 
љиноятї озод карда намешавад». Зери мафњуми њолати мастї дар меъёри мазкур 
ќонунгузор мастии одї, физиологиро дар назар дорад, ки он мукаллафии субъекти 
љиноятро истисно намекунад, чунки њангоми дараљаи дилхоњї мастии оддї ќобилияти ба 
љамъият хавфнокии кирдори худро дарк карда тавонистан ва идора намудани он дар 
ваќти содирнамоии љиноят нигоњ дошта мешавад. Масти патологї дар фарќият аз мастии 
физиологї парешонњолии муваќќатии рўњиро ифода мекунад, ки њангоми он шахс пурра 
имконияти дарк ё идора кардани кирдори худро аз даст медињад. Шахсе, ки кирдори ба 
љамъият хавфнокро дар чунин њолат содир намудааст номукаллаф эътироф гашта ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад.  

Номукаллафї. Дар м. 24 КЉ ЉТ муќаррар шудааст, ки «шахсе, ки њангоми содир 
намудани кирдори барои љамъият хавфнок дар њолати номукаллафї буда, яъне бар асари 
бемории рўњии доимї, парешонии муваќќатии рўњї, зафъи аќл ва ё њолати дигари 
бемории рўњї хусусияти воќеї ва хавфнокии љамъиятии њаракат ё бењаракатии худро дарк 
ё онро идора карда наметавонист ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад». (ќ. 1 м. 24 
КЉ). Таърифи номукаллафї (м. 24 КЉ) дорои ду критерия аст: њуќуќї ва тиббї. Критерияи 
њуќуќї (рўњї) дараљаи парешонњолии шуур ва иродаи шахсро дар ваќти содир намудани 
кирдори барои љамъият хавфнок тавсиф медињад. Критерияи њуќуќї ду лањзаро инъикос 
менамояд: аломати зењнии номукаллафї ва аломати иродавї. Аломати зењнии (аќлї) 
номукаллафиро ќонунгузор њамчун ќобилияти дарк карда натавонистани хусусияти воќеї 
ва хавфнокии љамъиятии њаракат ё бењаракатии худ муайян менамояд. Критерияи 
иродавии номукаллафиро ќонунгузор њамчун надоштани ќобилияти «идора карда 
тавонистани њаракат ё бењаракатии худ» муайян намудааст. Ќонунгузор ба критерияи 
тиббии (рўњии) номукаллафї чор шакли парешонњолии дардмандонаи фаъолияти рўњиро 
бемории рўњии доимї; парешонњолии муваќќатии рўњї; заъфи аќл; инчунин њолати дигари 
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бемории рўњї дохил намудааст: Шахси номукаллаф субъекти љиноят ба шумор намеравад 
ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад. Вобаста ба ќонун (ќ. 2 м. 24 КЉ) бо чунин 
шахс мумкин аст бо назардошти хавфнокии љамъиятии кирдори содирнамудааш ва 
дараљаи хавфнокии иљтимоиаш чорањои маљбурии дорои хусусияти тиббї таъйин гардад 
[6]. 

4. Субъекти махсуси љиноят Дар назарияи њуќуки љиноятї дар ќатори субъекти 
умумї субъекти махсуси љиноятиро низ фарќ менамоянд. Аломатњои субъекти умумии 
љиноят (шахси воќеї, мукаллафї, ба синну соли муайян расидан) аз тарафи ќонунгузор 
дар Ќисми умумии КЉ дарљ гаштааст. Аломатњои субъектони махсус бошад; дар 
диспозитсияи меъёрњои њуќуќї-љиноятии Ќисми махсуси КЉ ё дар эзоњи онњо муќаррар 
шудааст. Субъекти махсуси љиноят –ин шахсе њисоб мешавад, ки дар ќатори аломатњои 
умумии субъекти љиноят дорои боз аломатњои иловагие мебошад, ки барои ба љавобгарии 
љиноятї кашидан заруранд. Дар диспозитсияи меъёрњои њуќуќї-љиноятї аломатњои 
иловагї дар шакли мусбї (позитивї) (хизматчии њарбї, шахси мансабдор) ё дар шакли 
манфї (шахсе, ки маълумоти олии тибии риштаи дахлдор надорад) муайян шудааст. 
Вобаста ба хусусияти мазмун аломати иловагї мумкин аст мушаххас (модари кўдаки 
навзод) ё умумї (шахсе, ки вазифадор аст мутобиќи ќонун ё ќоидањои махсус ёрї расонад) 
ифода гашта бошад. Дар аксарияти меъёрњо аломати иловагї бевосита, дар меъёрњои 
дигар – бавосита нишон дода шудааст. Масалан, дар њолати содир намудани љиноят «бо 
истифодаи маќоми хизматї» субъекти махсус шахсе баромад менамояд, ки дорои маќоми 
хизматии муайян бошад. Дар њолати охирон, яъне њангоми бавосита ифода ёфтан, 
аломатњои субъекти махсус бо роњи маънидоднамоии меъёрњои њуќуќї –љиноятї муайян 
мешаванд. Аломатњои субъекти махсус гуногунанд, вале дар њама њолат ба он хусусиятњои 
шахсият тааллуќ доранд, ки ба хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии љиноят таъсир 
мерасонанд [7]. 

Субъектони махсусро аз рўи аломатњои зерин гурўњбандї намудан мумкин аст: 
1) вазъи њуќуќї ва наќши иљтимоии субъекти љиноят; 
2) хусусиятњои љисмонии субъекти љиноят; 
3) хусусияти муносибати байнињамдигарии субъект бо љабрдида. 
Ба гурўњи аввал аз рўи вазъи њуќуќї ва наќши иљтимої дохил мешаванд: 

шањрвандони ЉТ, шахсони хориљї, шахсони бешањрвандї, шахсони мансабдор, роњбарон, 
намояндагони њокимият, шахсоне, ки навъи муайяни фаъолиятро иљро мекунанд, ба 
хизмати њарбї муносибат доранд, иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, мањкумшудагон ё 
шахсони дар њабси пешакї буда. 

Дар гурўњи дуюм вобаста ба хусусиятњои љисмонии субъект ба сифати аломати 
иловагї ба назар гирифта мешавад: љинс, синну сол (болиѓ), вазъи саломатї (шахси 
гирифтори бемории зўњравї ё гирифтори инфексияи ВИЧ), ќобилияти мењнатї; 

Дар гурўњи сеюм вобаста ба хусусияти муносибати байнињамдигарии субъект бо 
љабрдида ба сифати аломати субъекти махсус баромад мекунанд; муносибатњои 
хешутаборї (волидайн, модар, падар, фарзандон, хешони дигар), муносибатњои хизматї 
(сардор, тобеъ), муносибатњои тобеият (шахсе, ки аз љињати моддї ё љињати дигар 
љабрдида тобеи ў аст, васї ё парастор). 

Аломатњои субъекти махсуси љиноят дар њуќуќи љиноятї ањамияти сегона доранд: 
1) њамчун аломати њатмии таркиби љиноят баромад мекунанд, ки бе мављуд будани 

онњо таркиби дахлдори љиноят љой дошта наметавонад; 
2) дар таркибњои бандубастишаванда онњо ба сифати аломати вазнинкунанда 

баромад менамоянд; 
3) берун аз таркиби љиноят аломатњои иловагии субъекти љиноят њамчун њолати 

вазнинкунанда ё сабуккунанда ањамият доранд [8]. 
Тарафи субъективии љиноят ин маљмўи аломатњое мебошад, ки тарафи дохила 

(рўњии) таљовузи љинояткоронро тавсиф медињанд. Ба сифати чунин аломатњо; гуноњ, 
ангеза, маќсад ва њаяљони субъекти љиноят баромад мекунанд. Дар таркиби умумии 
љиноят гуноњ аломати њатмии тарафи субъективї ба њисоб меравад. Ангеза, маќсад ва 
њаяљон аломатњои иловагї (факултативї) буда, аммо дар таркибњои мушаххас онњо ба 
сифати аломатњои њатмї баромад карда метавонанд. Мавќеи махсусро дар тарафи 
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субъективии љиноят њаяљони субъект дар ваќти содирнамоии кирдори љиноятї ишѓол 
менамоянд. Ќонунгузор ба таркиби љиноят танњо он њаяљонњоеро дохил менамоянд, ки 
онњо њамчун аломати сабуккунанда баромад мекунанд. Ин њаяљонњо аз њолатњои хароби 
рўњї (м. 106 КЉ) ё рафтори зиддињуќуќї ё бадахлоќонаи љабрдида (м. 106, 113 КЉ) ба 

вуљуд меоянд [9]. 
Ањамияти тарафи субъективии љиноятро як ќатор омилњо муайян месозанд: 
1) Тарафи субъективї барои асоснокнамоии гунањгоркунии субъективї хизмат 

менамоянд, ки он дар фарќият аз гунањгории объективї љавобгариро њангоми љой 
доштани гуноњи субъект пешбинї мекунад. 

2) Аломатњои тарафи объективї њангоми бандубасти љиноят истифода гардида, 
барои фарќгузории кирдорњои вобаста ба тарафи объективиашон монанд имконият 
медињад. 

3) Аломатњои субъективї ба хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии љиноят 
таъсир расонида, њангоми таъйини љазо ба њисоб гирифта мешаванд. 

Ҳамин тавр, дар таҳқиқоти мазкур масъалаҳои субъект ва таҳлили тарафи 
субъективии ҷиноятҳо вобаста ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои 
нақлиёт, баррасии проблемањои мављуд буда дар љиноятњои наќлиётї, ҷанбаҳои 
қонунгузорӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва ташкилотии муқовимат ба љиноятњо дар соњаи наќлиёт 
баррасӣ карда шудаанд. 
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СУБЪЕКТ ВА ТАРАФИ СУБЪЕКТИВИИ ҶИНОЯТҲО ВОБАСТА БА ҚОИДАҲОИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲ 

ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ 

Дар мақолаи мазкур субъект ва тарафи субъективии ҷиноятҳо вобаста ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва 
истифодаи воситаҳои нақлиёт таҳлил карда шудааст. Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш 
намудааст, ки бо дастрасии қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи наќлиёт, 

истифодаи адабиёти ҳуқуқии олимони ватанию хориҷӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ субъект ва тарафи 
субъективии ҷиноятҳо вобаста ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт мавриди 
баррасӣ ва тадқиқ қарор диҳад. Инчунин, масъалаи асосҳои тамоюли инкишоф додани қонунгузории 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи љиноятњо дар соњаи наќлиёт баррасӣ шуда, барои рушд ва 
такмилдиҳии қонунгузории ин соҳа якчанд пешниҳодҳо ироа намояд. 

Калидвожаҳо: ҷиноят;субъект; тарафи субъективи;ќоидањои њаракат дар роњ;воситањои наќлиёт; гуноњ; 

ќасди бевосита; ќасди бавосита. 

 

СУБЪЕКТ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРАВИЛАМИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В статье анализируются субъект и субъективная сторона преступления применительно к правилам 

дорожного движения и использования транспортных средств. Учитывая важность темы, автор попытался 

рассмотреть и изучить предмет и субъективную сторону преступлений, связанных с правилами дорожного 

движения и использованием транспортных средств, с доступом к действующему законодательству Республики 

Таджикистан в области транспорта, использования транспортных средств. юридической литературы 

отечественных и зарубежных ученых. Также был рассмотрен вопрос об основах тенденции развития уголовного 

законодательства Республики Таджикистан о преступлениях в сфере транспорта и внес несколько предложений по 

развитию и совершенствованию законодательства в этой сфере.  

Ключевые слова: преступление; субъект; субъективная сторона; правила дорожного движения; 

транспортные средства; чувство вины; прямая месть; косвенная месть.  
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SUBJECT AND SUBJECTIVE SIDE OF CRIMES RELATED TO TRAFFIC RULES AND THE USE OF 

VEHICLES 

The article analyzes the subject and the subjective side of the crime in relation to the rules of the road and the use of 

vehicles. Given the importance of the topic, the author tried to consider and study the subject and the subjective side of 

crimes related to traffic rules and the use of vehicles, with access to the current legislation of the Republic of Tajikistan in 

the field of transport, the use of vehicles. legal literature of domestic and foreign scientists. The issue of the foundations of 

the development trend of the criminal legislation of the Republic of Tajikistan on crimes in the field of transport was also 

considered, and author made several proposals for the development and improvement of legislation in this area.  

Keywords: crime; subject; subjective side; Traffic Laws; vehicles; guilt; outright revenge; indirect revenge. 
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ШАКЛИ ИДОРАИ ДАВЛАТИИ ТОҶИКИСТОН-ҶУМҲУРИИ ПРЕЗИДЕНТЇ 
 

Салимов Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тоҷикистони муосири мутамаддин шакли идораи ҷумҳурии президентиро дошта, 
моҳияти ҷавҳарии он дар Конститутсияи кишвар мустаҳкам гардидааст. Тавре аз мазмун 
ва. заминаҳои бунёдии қисми дуюми моддаи 1-и Конститутсияи кишвар бармеояд: «шакли 
идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад». Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо тағӣиру иловаҳои ҷадид рӯи даст омад, дар худ аслияти принсипҳои 
бунёдгузории давлатдории муосири тоҷикони мутамаддинро бо шакли идораи президентӣ 
инъикос менамояд . Ин раванд инқилоби арзишманду таърихӣ ва ҷадиди техникаи 
қонунгузории олии кишвар буда, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии мамлакат бо сиёсати 
серҷабҳа ва бобарори роҳбарияти давлат иртиботи ногусастанӣ дорад ва ба устувории 
рукнҳои давлатдорӣ мусоидат карда, неруҳои солиму пешбарандаро ба тарҳрезии фардои 
боз ҳам осудаю обод ҳидоят менамояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идоракунии 
ирезидентӣ бо тобишҳои худ асос ёфтааст, ки тибқи он Президент сарвари давлат ва ҳам 
сарвари ҳокимияти иҷроия эътироф шудааст ва он дар конститутсияи кишвар инъикос 
гардидааст. Масъалаи мавриди баррасиро мо бо дарназардошти ин хусусияти давлати 
миллии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор медиҳем. Умуман, омӯзиши шакли идоракунии 
давлатӣ, ки яке аз унсурҳои муҳими шохаҳои ҳокимияти давлатӣ мебошад, аз масъалаҳои 
муҳими илми ҳуқуқшиносӣ ва сиёсатшиносӣ буда, шакли идораи давлат ифодаи зоҳирӣ, 
моҳият, таъйинот, функсияҳои давлат ба ҳисоб рафта, ба тарзи ташкили ҳокимияти 
давлатӣ далолат мекунад. 

Тавре маълум аст, дар адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ шакли идоракунӣ гуфта, одатан ба 
маънои ташкили ҳокимияти давлатӣ, муносибати баӣни мақомоти давлатӣ, байни онҳо ва 
аҳолӣ фаҳмида мешавад. Шакли идоракунии ин ё он давлат аз рӯи тартиби ташкили 

ҳокимият муайян мешавад . Дар адабиёти ватанию хориҷӣ доир ба мафҳуми шакли 
давлат, инчунин таърифҳои зиёди ҷудогона истифода мешаванд. Дар маҷмуъ, аз мафҳуми 
шакли давлат бармеояд, ки шакли идоракунии давлатӣ яке аз унсурҳои шакли давлат ба 
ҳисоб рафта, тартиби ташкили ҳокимияти марказиро ифода мекунад. Бояд тазаккур дод, 
ки тартиби ташкили ҳокимият дар давлатҳо ба таври гуногун аст. Гуногунии онҳо дар он 
зоҳир меёбад, ки ваколатҳои муҳими ҳокимияти давлатӣ дар як қатор кишварҳо пурра ба 
монарх тааллуқ доранд, дар кишварҳои дигар бошад, миёни шохаҳои ҳокимият тақсим 
шудаанд. Тавре аз фаъолияти давлатдории Англия ва Япония бармеояд, ҳокимияти 
монарх меросӣ аст. Дар як қатор кишварҳои дигар бошад, мақомоти олии кишвар 
Президент ва парламент интихоб мешаванд, аммо дар баъзе кишварҳо Президентро 
шаҳрвандон (ҷумҳуриҳои президентӣ) парламент ё мақоми дигари муайянкунандаи 
парламент интихоб мекунад. (ҷумҳурии парлумонӣ). 
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Дар бархе аз кишварҳо ҳукуматро бевосита Президент бо иштироки парламент ё бе 
иштироки парламент ташкил мекунанд, аммо дар бархе аз давлатҳои дигар бошад, 
ҳукуматро аз ҳисоби ҳизбҳои дар парламент соҳиби ҷойҳои зиёдгашта ташкил мекунанд. 

Масалан, дар давлатҳои ҷудогона сарвазирро президент бо розигии палатаи поёнии 
парламент таъйин мекунад, лекин дар як қатор давлатҳо, аз ҷумла Англия сарвари ҳизби 
дар интихоботи парламент голибшуда, ба таври автоматикӣ якбора сарвазир интихоб 
мешавад. Айни замон шаклҳои идоракунӣ гуногун мебошанд, ки дар кишварҳои алоҳида 
хислатҳои хоси худро соҳибанд. Аммо ҳамаи онҳо як хислати умумӣ (универсалӣ) доранд, 
ки ба ташкили ҳокимияти олии давлатӣ ишора мекунанд. Маҳз аз рӯи ҳамин хислаташ 
шакли идоракуниро муайян мекунанд. Аз ин нуқтаи назар, тибқи таърифи Р.Ш. 
Сотиволдиев шакли идоракунӣ тарзи ташкили ҳокимияти олии давлатӣ, тартиби ташкили 
(интихоб, таъин, ташкилӣ) мақомоти олии давлатӣ-президент, монарх (шоҳ, султон, карол, 
королева, император) ҳукумат мебошад. Бояд қайд кард, ки ба мутахассисони соҳа 
ҳангоми муайян кардани шакли идоракунии дилхоҳ давлат, ҳамин хислатро ба инобат 
гирифтанашон лозим меояд. Маҳз аз ин хотир аксарияти муҳаққикон шакли идоракуниро 
ба маънои ташкили ҳокимияти олии давлатӣ, ҳокимияти марказӣ, мақомоти олӣ дарк 
мекунанд. Олимони соҳа вобаста ба омӯзиш ва таҳлилҳои илмӣ шакли идоракуниро, ки 
унсури шакли давлат ба ҳисоб меравад, бо тарзи худ мефаҳманд. Масалан, М.Н. 
Марченко бар он ақида аст, ки шакли идоракунӣ ин тартиби ташкил ва фаъолияти 
мақомоти олӣ ва маҳалии давлатӣ мебошад. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки мафҳуми васеъ 
ва маҳдуди шакли идоракунӣ вуҷуд дорад, ки аз рӯн он шакли идоракуниро ба вазъи 
сарвари давлат муайян мекунанд. Лекин аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дар бисёр ҳолатҳо 
ҳантоми омӯзиши шакли идоракунӣ асосан тартиби ташкили шакли идоракунӣ ба инобат 
гирифта мешавад. Тавре бармеояд, шакли идоракунӣ ба тарзи ташкили ҳокимияти 
давлатӣ ишора мекунад. Аммо ин ҳокимият дар робита ба иштироки шаҳрвандон ва 
иттиҳодияҳои ҷамъиятии онҳо, зери таъсири ҷомеаи шаҳрвандӣ ташкил мешавад. Маҳз аз 
ин хотир шакли идоракунӣ ҳам тартиби ташкили ҳокимияти олии давлатиро ва ҳам 
тамоси баӣни ҳокимият ва аҳолиро дар бар мегирад. 

Тавре мутахассисон қайд менамоянд, шакли идоракунӣ ду паҳлу дорад: 
1) ташкили ҳокимияти давлатӣ ; 
2) фаъолияти ҳокимияти давлатӣ. 
Шакли идоракуниро натанҳо тарзи ташкили ҳокимият, балки тарзҳои алоқамандии 

ҳокимият ва аҳолӣ низ муайян мекунанд. Масалан, М.Н. Марченко шакли идоракуниро ба 
маънои «тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти олӣ ва маҳаллии давлатӣ» тавсиф 
менамояд. Аз ин хулоса кардан мумкин, ки шакли идоракунӣ тарзи ташкил ва фаъолияти 
ҳокимияти давлатӣ аст. Одатан дар адабиёти ҳуқуқӣ - назариявӣ мафҳуми «шакли 
идоракунӣ»-ро аз мафҳуми “идоракунии давлат” фарқ мекунанд. Идоракунии давлат 
мафҳуми васеътар буда, он таъсири муташаккилонаву мақсадноки давлатро ба соҳаҳои 
мухталифи ҳаёти ҷомеа, идоракунии давлатӣ ва объектҳои гуногунро дар назар дорад. 
Шакли идоракунӣ бошад, ин тартиби ташкилу фаъолияти ҳокимияти давлатӣ аст. Шакли 
идоракуиӣ, азбаски бо тарзи ташкили ҳокимияти давлатӣ алоқаманд аст, истифодаи 
таҷзияи ҳокимиятро дар назар дорад. Тавре маълум аст, таҷзияи ҳокимият тарзи ташкили 
ҳокимияти давлатӣ аст. Он ҳангоми интихоби ин ва ё он шакли идоракунӣ ба инобат 
гирифта мешавад. Лекин тартиби истифодаи таҷзияи ҳокимияг дар кишварҳо гуногун ба 
кор андохта мешавад. 

В.А. Четвернин дар робита таҷзияи ҳокимиятро дар ҷумҳурии президентӣ ва дар 
шакли идораи парлумонӣ фарқ мекунад. Ёдовар шудан бамаврид аст, ки дар дунё Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико кишвари классикии таҷзияи ҳокимият ба ҳисоб меравад. Дар он ҷо 
ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия аз якдигар ҷудоянд, Президентро шаҳрвандон интихоб 
мекунанд, Ҳукуматро Президент ташкил медиҳад, Президент ва Ҳукумат назди парламент 
масъул нестанд, парламент дар ташкили Ҳукумат иштирок намекунад ва ба фаъолияти он 
дахолат намекунад, Суди Олии ИМА, ки аъзоёнаш якумра таъин мешаванд, аз тарафи 
президентҳои баъдина тағйир дода намешавад ва аз болои ҳокимияти қонунгузору иҷроия 
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тариқи муқаррар намудани амсоли истифода накардани қонунҳои зидди конститутсионӣ 
назорат мекунад. Дар ҷои дигар В.А. Четвернин менависад, дар давлатҳои дорои шакли 
идораи парлумонӣ таҷзияи ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия ҷоӣ надорад, чунки 

ҳукуматро парлумон аз ҳисоби ҳизб ё ҳизбҳои ғолиб ташкил мекунад, сарвазир ва аъзои 
Ҳукумат бошад, вакилони палати поёнии парламент мебошанд. Ҳукумат дар назди 
парламент масъул аст ва парламент метавонад ҳукуматро пеш аз муҳлат ба истеъфо 
фиристад, сарвари давлат (президеит ё монарх) ваколатҳои ҷиддӣ надорад, сарвазир 
дорои ваколатҳои муҳим буда, лекин намояндаи ҳизби сиёсии ғолиб аст. Дар воқеъ, 
тартиби истифодаи таҷзияи ҳокимият дар шакли идораи президентӣ ва парламентӣ ба 
куллӣ аз ҳам фарқият доранд. Дар адабиёти ватанӣ аз нуқтаи назари олимон фарқияти 
онҳо дар ҳолатҳои зерин зоҳир меёбад: 

Якум, дар ҷумҳурии президентӣ ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия алоҳида ташкил 
шуда, илова бар ин тарзҳои ташкили ин ду шохаи ҳокимият аз ҳам фарқ доранд: 
ҳокимияти қонунгузор (палатаи поёнии парламент) аз ҷониби шаҳрвандон интихоб 
мешавад, ҳукумат алоҳида (аз ҷониби президент ва бо розигии парламент) ташкил 
мешавад. Дар ҷумҳурии парлумонӣ парламент ва ҳукумат дар як вақт ташкил мешаванд: 
ҳизби сиёсие, ки дар натиҷаи интихоботи парлумонӣ соҳиби аксар ҷой дар парламент 
гаштааст, ҳукуматро ташкил мекунад; ҳукумат аз парламент вобастагии бевосита дорад ва 
аз ин нигоҳ таҷзияи ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия шаффоф аст. 

Дувум, сарвари ҷумҳурии президентӣ - Президент аз тарафи шаҳрвандон бевосита 
интихоб шуда, одатан ҳам сарвари давлат ва ҳам ҳукумат аст. Президент дар ҷумҳурии 
парлумонӣ одатан аз ҷониби парламент интихоб мешавад ва дар он сарвари ҳукумат 
ҳисоб намешавад. 

Сеюм, Президент дар ҷумҳурии президентӣ ба ҳокимияти иҷроия сарварӣ мекунад, 
аммо Президент дар ҷумҳурии парлумонӣ ба ҳукумат ва ҳокимияти иҷроия бевосита 
роҳбарӣ намекунад. 

Чорум, дар ҷумҳурии президентӣ ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия (бо сарварии 
президент) алоҳида ташкил шуда, мустақилона амал мекунанд. Дар ҷумҳурии парлумонӣ 
ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия (таҳти роҳбарии сарвазир) якҷоя ташкил шуда (дар 
натиҷаи интихоботи ҳизбҳо ба парламент), дар вобастагии бевосита амал мекунанд 
(ҳукуматро парламент ташкил мекунад, аъзои ҳукумат аъзои ҳизби парлумонии ғолиб ва 
палатаи поёнии парлумонанд). 

Аз ин хотир, шаклҳои идоракунии давлат бо назардошти тарзи татбиқи амали 
таҷзияи ҳокимият фарқ мекунад. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ одатан ду шакли идоракунӣ фарқ карда мешавад : 
1) шакли идораи монархӣ; 
2) шакли идораи ҷумҳурӣ. 
Бояд зикр намуд, ки дар мамолики хориҷӣ ҷумҳуриҳо президентӣ, парламентӣ ва 

омехта (президентӣ - парламентӣ ё парламентӣ - президентӣ) мешаванд. Ин хусусияти 
ҷумҳуриҳо маъмулан дар конститутсияи кишварҳо дарҷ карда мешавад. Масалан, чунин 
меъёр дар давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла конститутсияҳои Қазоқистон ва 
Туркманистон дарҷ гардидааст. Меъёри номбурда ифодакунандаи воқеии идоракунии 
давлатӣ буда, мазмуни конс-титутсияро комил мегардонад. Тоҷикистон низ ҷумҳурии 
президентӣ буда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми мақомоти олии давлатӣ 
накши асосӣ ва ҳалкунанда дорад. Бояд қайд кард, ки ҳангоми муҳокимаи лоиҳаи 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он тағӣиру иловаҳо бо шумули идораи 
президентӣ пешбинӣ шуда буд, мутахассисон таъкид намуданд, ки пешниҳоди 
зикргардида ифодакунандаи воқеии шакли идоракунии президентӣ буда, он 
Конститутсияро мукаммал менамояд. Тавре ки аз адабиёти ҳуқуқӣ бармеояд, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идоракунии ҷумҳурии президентӣ бо тобишҳои худ таъсис 
ёфтааст, ки тибқи он Президент ҳам ба сифати сарвари давлат ва ҳам ба сифати сарвари 
ҳокимияти иҷроия эътироф шудааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идораи 
ҷумҳурии президентиро муқаррар намуда, бо ин роҳ имкон дод, ки низоми ягона ва 
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сариштаёфтаи ҳокимияти иҷроия созмон дода шуда, сулҳу салоҳ, ваҳдату оромӣ ва 
қонунияту тартибот дар ҷомеа таъмин гардида, ба инкишофи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии 
он мусоидат карда шавад. 
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ШАКЛИ ИДОРАИ ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН-ЉУМҲУРИИ ПРЕЗИДЕНТЇ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф ба яке аз падидаҳои муҳими ҳуқуқи конститутсионӣ шакли идораи 
давлатии Тоҷикистон-ҷумҳурии президентӣ тадқиқоти илмӣ бурда, вобаста ба мафҳум ва моҳияти шакли 
идоракунии давлатӣ, таснифоти онҳо, президентӣ будани шакли идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва монанди 

инҳо фикру андешаҳои худро дар асоси таҳлили адабиётҳои илмӣ ва санадҳои конунгузорӣ баён намудааст. 
Калидвожваҳо: шакли идораи давлатӣ, шакли идоракунӣ, таҷзияи ҳокимият, ҷумҳурии президентӣ, 

ҷумҳурии парламентӣ, ҷумҳуриявӣ, монархӣ. 
 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

В данной статье автор проводится научное исследование по одной из важных явлений конституционного- 

права формы правления Республики Таджикистан и излагает свои мысли и взгляды по поводу понятие и сущности 

формы государственного правления, их классификации, президентской формы правления Республики 

Таджикистан на основе научной литературы и законодательных актов. 

Ключевые слова: форма правления, формы государственной правления, разделение властей, президентская 

республика, парламентская республика, республиканское, монархическое. 

 

GOVERNMENT FORM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN - PRESIDENTIAL REPUBLIC 

In this article, the author conducts a scientific study on one of the important phenomena of constitutional law, the 

form of government of the Republic of Tajikistan and expresses his thoughts and views on the concept and essence of the 

form of government, their classification, the presidential form of government of the Republic of Tajikistan on the basis of 

scientific literature and legislative acts. 

Keywords: form of government, forms of government, separation of powers, presidential republic, parliamentary 

republic, republican, monarchical. 
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ТАВСИФИ ҲУҚУҚЇ - ҶИНОИИ ҶИНОЯТҲОИ КОРРУПСИОНЇ МУТОБИҚИ 

ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Салоњиддинзода С.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тавре ки маълум аст, сахттарин мушкилот дар ҷомеаи имрӯза фасод ва ришвахӯрӣ 
мебошад ва ё ба истилоҳи дигар коррупсия. Чуноне дар адабиётҳои илмӣ қайд карда 
мешавад худи мафҳуми ҷиноятҳои коррупсионӣ – ин кирдори ба ҷамъият хавфноки 
муқарраркардаи қонунгузории ҷиноятӣ мебошад, ки ба фаъолияти дурусти мақомотҳои 
давлатӣ, манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки субъекти онҳо шахсони 
мансабдор мебошанд, бо истифода аз мақоми хизматиашон ба манфиати худи онҳо 
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равона карда шудааст, фаҳмида мешавад. Ё ин ки мутобиқи қонунгузорӣ ҷиноятҳои 
хусусияти коррупсионидошта, кирдорҳои дар қисми махсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинигардидае ҳисоб мешаванд, ки аз тарафи шахсони ба иҷрои вазифаҳои 

давлатӣ ваколатдор ва ба онҳо баробар кардашуда бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ ва 
бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шудаанд ё ба ғайриқонунӣ пешниҳод намудани 
неъматҳои моддиву ғайримоддӣ, бартарият ва хизматрасонӣ ба онҳо вобастаанд фаҳмида 
мешавад. Инчунин, бояд қайд кард, ки мафҳумҳои ҷиноятҳои хусусияти 
коррупсионидошта аз коррупсия фарқ карда мешаванд ва мафҳуми коррупсия бошад 
кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие) мебошад, ки шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ 
ваколатдор ё шахсони ба онҳо баробаркардашуда бо истифода аз мақоми худ ва 
имкониятҳои он барои ба манфиати худ ё шахсони дигар ғайриқонунӣ ба даст овардани 
неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартарият ва имтиёзҳои дигар содир менамоянд, инчунин 
ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ё пешкаш намудани ин гуна неъмату бартарият ва 
имтиёзҳои дигар бо мақсади моилкунӣ ё қадр кардани онҳо барои содир намудани чунин 
кирдорҳо (ҳаракат ё беҳаракатӣ) ба манфиати шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад. 
Бешак, дар аксари кишварҳои пешрафтаи олам фасод ва ришвахӯрӣ чун як падидаи 

хатарбор барои ҷомеа арзёбӣ ва барои ин ҷиноят муҷозоти сангин муқаррар шудааст. Бо 
вуҷуди чорабиниҳо дар Тоҷикистон мутаассифона ин падидаи зишт ва ногувор 
густаришёфта, ҳанӯз мушкилиҳои ҷойдошта дида мешаванд. Мувофиқи маълумотҳои 
омории ВАО ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ дар солҳои охир 
махсусан баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва барқарор шудани тамоми 
сохторҳои қудратӣ ҷиноятҳои коррупсионӣ рӯз аз рӯз авҷ гирифта истодааст ва моро 
мебояд муфассал ин кирдорҳои зиштро таҳлил карда бароем.  

Дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми ягонаи ҷиноятҳои 
хусусияти коррупсионидошта пешбинӣ нашудааст ва ин гурӯҳи ҷиноятҳоро дар як боби 
муайян низ ҷойгир накардааст. Вале ин маънои онро надорад, ки кирдорҳои ҷиноятҳои 
номбурда ба монанди азонихудкунӣ ё исрофкорӣ бо истифодаи ваколати мансабдорӣ (м. 
245 КҶҶТ); монеъ шудан ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ (м. 258 КҶҶТ); сӯиистифодаи 
ваколат аз ҷониби аудиторҳо, судяҳои ҳакамӣ, ё арбитрҳои арбитражи байналмилалии 

тиҷоратӣ (м. 296 КҶҶТ); сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ (м. 314 КҶҶТ); гирифтан ва 
додани пора (м.м 319-320 КҶҶТ); сохтакории хизматӣ (м. 323); ришвадиҳии тиҷоратӣ (м. 
279 КҶҶТ) муттаҳид карда нашудааст ва вобаста ба нишонаҳои алоҳида доштан дар 
бобҳои алоҳидаи қисми махсуси қонунгузории ҷиноятӣ бандубаст карда мешаванд. Яке аз 
олимони шинохтаи соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ Гаухман Л.Д. қайд кардааст, ки «дар умум ҳамаи 
вазифаҳои ҳокимиятӣ ва масъулиятҳои вобаста ба он хоҳ миёна бошад хоҳ баланд дар худ 
кирдорҳои ғайриқонуниро ҷалб мекунад». Дар алоқамандӣ ба ҳамин ақида мо хулоса 
бароварда метавонем, ки ҳамаи кирдорҳои пешбининамудаи қисми махсуси КҶҶТ бо 
истифода аз вазифаҳои хизматӣ ё ҳокимиятӣ содир карда шудааст ва дорои ғараз ё қасди 
бевоситаи содир кардани ин кирдорҳоро доранд мумкин аст ба ҷиноятҳои корррупсионӣ 
дохил карда шаванд. Дар адабиётҳои илмӣ тавсия дода мешавад, ки ҳамаи кирдорҳои 
қасдан равонашудаи ҷиноятҳои коррупсиониро ба ду гурӯҳ: ҷиноятҳои коррупсионии 
оммавӣ ва ҷиноятҳои коррупсионии ғайриоммавӣ ҷудо намоем. Ба гурӯҳи якум дохил 
мешаванд: монеъ шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои интихоботӣ ва фаъолияти комиссияҳои 
интихоботӣ (б. «а» қ. 2 м. 150 КҶҶТ); сӯиистифода аз ваколатҳои мансабӣ (м. 314 КҶҶТ); 
баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ (м. 316 КҶҶТ); иштироки ғайриқонунӣ дар 
фаъолияти соҳибкорӣ (м. 318 КҶҶТ); гирифтани пора (м. 319 КҶҶТ); додани пора (м. 320 
КҶҶТ); сохтакории хизматӣ (м. 323 КҶҶТ); додани мукофот ба хизматчӣ (м. 325 КҶҶТ); 
ришвадиҳӣ ё маҷбур кардан барои додани баёноти бардурӯғ, хулосаи бардурӯғ ё тарҷумаи 
нодуруст (м. 353 КҶҶТ). Дар гурӯҳи мазкур асосан ҷиноятҳои пешбининамудаи боби 30 
КҶҶТ «ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ» шомил 
мешаванд. Ба гурӯҳи дуюм дохил мешаванд: ришвадиҳии тиҷоратӣ (м. 279 КҶҶТ); 
сӯиистифодаи ваколат аз ҷониби кормандони ташкилотҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳо 
(м. 295 КҶҶТ); сӯиистифодаи ваколат аз ҷониби аудиторҳо, судяҳои ҳакамӣ, (адвокат) (м. 
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296 КҶҶТ); аз ҳадди ваколат гузаштани кормандони хадамоти муҳофизати хусусӣ ва 
детективӣ(м. 297 КҶҶТ); Объекти бевоситаи ҷиноятҳои номбаркардашуда махсусиятҳои 
ин ё он муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки аз ҷониби меъёрҳои ҷиноӣ-ҳуқуқӣ ҳифз 

мегарданд. Дар алоқамандӣ бо дигаргун шудани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва муносибатҳои 
иқтисодӣ-иҷтимоӣ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 ду гурӯҳи 
мустақили ҷиноятҳоро, ки ба онҳо таҷовуз мегарданд, ҷудо карда шуд: 

1) ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлат 
боби 30 қисми махсуси КҶҶТ; 

2) ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ боби 27 қисми махсуси КҶҶТ; 
Объекти намудии ҷиноятҳои пешбининамудаи боби 30 КҶҶТ ин муносибатҳои 

ҷамъиятие, ки ба фаъолияти дурусти мақомотҳои давлатӣ, муассисаҳо, Ҳукуматҳо 
(мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ), Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, қисмҳои ҳарбӣ 
ташкил медиҳад. Фаъолияти мақомотҳои давлатӣ, муассисаҳо, сохторҳои худидораи 
маҳаллӣ дар асоси Конститутсия ва қонунҳо, низомномаҳо ва дигар санадҳои дохилӣ 
муайян карда мешавад. Ҳар як мақомоти давлатӣ самти муайяни фаъолият, вазифаҳои 
муайяни иҷронамоӣ дорад ва ҳангоми сўиистифода аз ваколатҳои вогузор кардашуда 
натанҳо обрӯю эътибори мақомоти давлатӣ дар ҷамъият паст мегардад, балки боварии 
шаҳрвандонро ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуниашон дур месозад. Масалан, Е. 
В. Лвович таъкид мекунад, ки истифодаи ибораи “фаъолияти қонунӣ”-и мақомоти давлатӣ 
нодуруст аст. Чунки дар доираи қонун фаъолият намудан хусусияти асосии мақомоти 
давлатӣ аст, қонуният асоси ҳуқуқии ҳокимият аст. Фаъолияти мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба роҳ монда мешавад. 
Истифодаи ибораи “фаъолияти муътадил” бошад мувофиқи меъёр, ба таври муқаррарӣ 
фаъолият намудани мақомоти ҳокимияти давлатӣ аст. Таҳлили адабиётхои илмӣ ба мо 
имконият медиҳад, ки мо бояд пеш аз ҳама объекти ҷиноятҳои коррупсиониро мутобиқ ба 
қонунгузории ҷиноятии ҶТ муқаррар намоем (ниг. ба нақшаи 1). 

Нақшаи №1. 
Номгӯи моддаҳо Объекти асосӣ Объекти иловагӣ 

Сӯиистифода аз 
ваколатҳои мансабӣ (м. 
314 КҶҶТ). 

Фаъолияти мушаххаси сохторҳои давлатӣ, 
муассисаҳо, корхонаҳо ё сохтори 
худидораи маҳаллӣ. 

Ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии шаҳрвандон, 
созмонҳо, ҷомеа ё давлат. 

Иштироки ғайриқонунӣ 
дар фаъолияти 
соҳибкорӣ (м. 318 
КҶҶТ). 

Тартиби аз рӯи қонун муқарраршудаи пеш 
бурдани хизмати давлатӣ, ки софдилона 
иҷро кардани масъулиятҳои худ аз ҷониби 
шахси мансабдорро таъмин мекунад. 

Манфиатҳои қонунии 
ҷомеа ва давлат. 

Гирифтани пора (м. 319 
КҶҶТ). 

Фаъолияти ба қонун асосёфтаи дастгоҳи 
давлатӣ ва эътибори мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ ва идоракунӣ. 

Муносибатҳои 
молумулкӣ. 

сохтакории хизматӣ (м. 
323 КҶҶТ). 

Фаъолияти мӯътадили мақомотҳо, 
корхонаҳо, ширкатҳо, ташкилотҳои 
давлатӣ ва мақомотҳои худидораи 
маҳаллӣ, ки барои баровардани асноди 
расмӣ алоқамандбуда. 

 

сӯиистифодаи ваколат 
аз ҷониби кормандони 
ташкилотҳои тиҷоратӣ 
ва дигар ташкилотҳо (м. 
295 КҶҶТ). 

Манфиаҳои бо қонуни 
ҷиноятӣҳифзшаванда дар соҳаи 
идоракунии ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 
дигар ташкилотҳо. 

Ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии шахсони воқеӣ 
ва ҳуқуқӣ. 

ришвадиҳии тиҷоратӣ 
(м. 279 КҶҶТ). 

Рақобати субъектони фаъолияти иқтисодӣ. Ҳамаи принсипҳои 
баамалбарории 
фаъолияти иқтисодӣ 

 
Дар ин раванд тарафи объективии ҷиноят тарафи берунии онро ифода намуда, 

воқеан ба амал меояд ва дар кирдори ба ҷамъият хавфнок ифода меёбад. Тарафи 
объективии ҷиноят таъсири манфии кирдори ба ҷамъият хавфнокро ба муносибатҳои 
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ҷамъиятие, ки аз тарафи қонуни ҷиноятӣ ҳифз карда мешавад, ифода менамояд. Дар 
назарияи ҳуқуқӣ- ҷиноятӣ ақидае эътироф шудааст, ки ҳар як ҷиноят дар ягонагии хосияти 
субъетивӣ, объективӣ ва аломатҳои муайяни кирдори ба ҷамъият хавфнок ба амал меояд. 

Аз ин рӯ тарафи объективӣ рафтори иродавиест, ки дар олами объективӣ зоҳир мегардад. 
Ҳамин тавр, фаҳмиши тарафи объективӣ дар он муайян мегардад, ки: 

а) чун элементи таркиби ҷиноят ба асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ шомил аст; 
б) асоси ҳуқуқии бандубасти ҷиноят ба ҳисоб меравад; 
в) имконият медиҳад, ки таркибҳои бо элемент ва аломатҳо монанд аз ҳам ҷудо карда 

шаванд; 
г) сарҳади ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳоро муайян менамояд; 
д) асоси таъйин намудани ҷазои сазовор ба шахси гунаҳгор аст. 
Тарафи объективии ҷиноятҳои коррупсиониро дар нақшаи минбаъда ҷойгир мекунем 

(ниг. ба нақшаи 2). 
Нақшаи №2. 

Номгӯи ҷиноятҳо Тарафи объективии ҷиноятҳои коррупсионӣ 

Сӯиистифода аз ваколатҳои 
мансабӣ (м. 314 КҶҶТ). 

Дар ҳаракатҳои хилофи манфиатҳои хизматӣ ва дар ҳолатҳои 
алоҳида дар беҳаракатӣ (чунончӣ, роҳнамоӣ дар содир намудани 
ҷиноят аз ҷониби шахсони дигар) ифода меёбад. 

Иштироки ғайриқонунӣ дар 
фаъолияти соҳибкорӣ (м. 
318 КҶҶТ). 

Таъсиси сохтмоне, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул аст, 
ташкил медихад. Дар ин ҷо бояд натанҳо таъсиси ташкилот ба 
ҳайси муассиси ягона балки иштирок дар шӯрои муассисонро 
низ дар назар дорад. 

Гирифтани пора  
(м. 319 КҶҶТ). 

Аз ҳаракат дар гирифтани предмети пора шахсан аз 
порадиҳанда ё ба воситаи миёнрав ифода меёбад. Агар фоидаи 
хусусияти амволидошта дар намуди пул, арзишҳои дигар, 
расонидани хизматҳои моддӣба фоидаи хешовандон ё наздикони 
шахси мансабдор бо розигӣ ё бе муқобилияти ӯ расонида шавад, 
шахси мансабдор ваколатҳои хизматии худро ба фоидаи 
порадиҳанда истифода намуда бошад, ҳаракатҳои ӯ ҳамчун 
гирифтани пора бандубаст карда мешавад. 

Додани пора (м. 320 КҶҶТ). дар шакли ҳаракати додани пора ба шахси мансабдор (шахсан ё 
тариқи миёнарав) арзишҳои моддӣ ё илмӣ иҷроиши амали бепул 
ва пайдо кардани дигар шароити характери моддидошта асос 
меёбад 

сохтакории хизматӣ (м. 323 
КҶҶТ). 

дар ҳаракатҳои фаъол асос меёбад: а) дар асноди расмӣ додани 
маълумотҳои бардурӯғ; б) дар асноди расмӣ ворид кардани 
ислоҳоте, ки мазмуни аслии онро таҳриф мекунад. 
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ТАВСИФИ ҲУҚУҚЇ-ҶИНОИИ ҶИНОЯТҲОИ КОРРУПСИОНЇ МУТОБИҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ 

ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Тавре ки маълум аст, сахттарин мушкилот дар ҷомеаи имрӯза фасод ва ришвахӯрӣ мебошад ва ё ба 
истилоҳи дигар коррупсия. Чуноне дар адабиётҳои илмӣ қайд карда мешавад, худи мафҳуми ҷиноятҳои 
коррупсионӣ – ин кирдори ба ҷамъият хавфноки муқарраркардаи қонунгузории ҷиноятӣ мебошад, ки ба 

фаъолияти дурусти мақомотҳои давлатӣ, манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки субъекти онҳо 
шахсони мансабдор мебошанд бо истифода аз мақоми хизматиашон ба манфиати худи онҳо равона карда 
шудааст фаҳмида мешавад. Љинояткорї таърихан хоси њар як ҷомеа буда, махсусан дар давраҳои гузариш ба 
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муносибатҳои иқтисодї, иҷтимоию сиесї, ки боиси болоравї, тавлиди шаклҳои нави ҷиноятҳо ва роҳҳои 
нави содиршавии онҳо мегардад, барҷастатар зуҳур мекунад.  

Калидвожањо: љиноятњои коррупсионї, Ќонун, њуќуќ, љомеаи имрўза, кирдорњои хавфнок. 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Как известно, самой серьезной проблемой в современном обществе является коррупция и взяточничество. 

Как отмечается в научных публикациях, само понятие коррупционных преступлений – это общественно-опасное 

деяние, установленное уголовным законодательством, направленное на надлежащую деятельность 

государственных органов, законных интересов физических и юридических лиц, субъект которых является 

должностными лицами с использованием своего служебного положения в их интересах. Преступление является 

исторически характерным для каждого общества, особенно в период перехода к экономическим, социальным и 

политическим взаимодействиям, которые приводят к повышению, созданию новых форм преступления и новых 

способов их совершения. 

Ключевые слова: коррупционные преступления, закон, право, современное общество, опасные деяния. 

 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CORRUPTION CRIMES IN ACCORDANCE WITH THE 

CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

As you know, the most serious problem in modern society is corruption and bribery. As it was noted in scientific 

publications, the concept of corruption crimes is a socially dangerous act established by criminal legislation, aimed at the 

proper activities of state bodies, the legitimate interests of individuals and legal entities, the subject of which is an official 

using his official position in their interests. Crime is historically characteristic of every society, especially in the period of 

transition to economic, social and political interactions that lead to the rise, creation of new forms of crime and new ways 

of committing them. 

Keywords: corruption crimes, law, modern society, dangerous acts. 
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ШАХСИ ЊУЌУЌЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ 
 

Самадов З. К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Субъекти њуќуќи соњибкорї - шахсе, ки бо доштани аломатњои ба он хос метавонад 

иштирокчии муносибатњои њуќуќии соњибкорї бошад. Аломатњои субъекти њуќуќи 
соќибкорї инњо мебошанд: 

а) ќонунигардонї ба таври муќаррарнамудаи ќонун; Соњибкорони инфиродї ва 
ташкилот ба сифати субъектони хољагидор бо ёрии баќайдгирии давлатї ќонуни гардонда 
мешаванд; 

б) мављудияти ваколати хољагидорї, яъне маљмўи њуќуќњо ва уњдадорињои хољагї, ки 
ба субъекти хољагидор мувофиќи ќонун, њуљљатњои таъсис дар њолатњои алоњида дар асоси 
иљозатнома људо карда шудааст. Ваколати умумї, мањдуд, махсус ва истисноиро људо 
мекунанд. Ваколати умумї ба субъектон имконият медињад, ки њуќуќ дошта бошанд ва 
уњдадориро иљро намоянд, ки барои ба амал баровардани тамоми намуди фаъолияти 
соњибкории манънакардаи ќонун зарур аст. Ваколати умумиро ташкилоти тиљоратї, ба 
истиснои корхонаи воњиди давлатї ва дигар намудњои ташкилоти муќаррар намудаи 
ќонун доро мебошанд. Ваколати мањдудро субъекте доро мебошад, ки ваколати худро дар 
њуљљатњои таъсис бо дарљ намудани маќсади фаъолияти худ дар њуљљати таъсис, 
мустаќилона мањдуд намудааст. Ањдњои амалинамудаи ташкилот, ки ба маќсади 
фаъолият, ки дар њуљљати таъсис мањдуд карда шудааст, мухолифат мекунад, дар њолати 
пешбининамудаи ќонун мумкин аст аз љониби суд беэътибор дониста шавад. Ваколати 
махсусро ќонун ба субъекте медињад, ки бевосита дар ќонун гуфта шудааст, ки онњо бояд 
маќсади фаъолияташонро дар њуљљати таъсис нишон дињанд. Онњо метавонанд ба њамон 
фаъолият, ки дар оиннома дарљ гардидааст њуќуќ ва уњдадории мувофиќ дошта бошанд. 
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Ба субъект ваколатњои махсус корхонаи воњиди давлатї ва ташкилотњои ѓайритиљоратї 
дохил мешаванд. Ваколати истисноиро субъекте доро мебошад, ки барои худ чунин 
фаъолиятеро интихоб намудааст, ки дар баробари он ба амал баровардани фаъолияти 
соњибкории дигар (ширкати суѓуртавї, ташкилотњои ќарзї, ташкилотњои аудиторї ва ѓ.) 
бо ќонун манъ карда шудааст. Ањдњое, ки аз љониби ташкилотњои ваколати махсус ва 
истисної дошта, бо вайронкунии мавзўъ ва маќсади фаъолияти онњо ба амал бароварда 
мешавад, беэътибор дониста мешавад; 

в) мављудияти молумулки мустаќил њамчун асос барои ба амал баровардани 
фаъолияти соњибкорї. Шаклњои њуќуќии чунин мустаќилињо њуќуќи моликият, пешбурди 
хољагї, идораи оперативї шуда метавонад. Молумулки мустаќил дар тавозун аз љониби 
субъектон ба назар гирифта мешавад ва асоси љавобгарии мустаќили молумулкї шуда 
метавонад; 

г) љавобгарии мустаќили молумулкї маънои онро дорад, ки субъекти хољагидор худ 
дар назди шарикон ва давлат бо молумулки худ љавоб медињад. Мувофиќи ќоидаи умумї 
муассис (иштирокчии) шахси њуќуќї ё молики молумулки он аз рўи уњдадорињои шахси 
њуќуќи масъулият надорад, шахси њуќуќї бошад аз рўи уњдадорињои молик ва ё 
иштирокчї масъулият надорад. Истисно аз ин ќоида мумкин аст дар оиннома ва ќонун 
пешбинї гардад. Масалан, аз рўи уњдадорињои ширкати хољагидорї шарикони комил 
масъулияти муштарак доранд. 

Намудњои субъекти њуќуќи соњибкорї: Љумњурии Тољикистон, маќомотњои давлатї; 
соњибкорони инфиродї, шахсони њуќуќї.  

Хусусиятњои таъсис ва ба даст овардани фоида дар ширкати хољагидорї. Аломатњои 
махсуси љамъият ва ширкати хољагї њамчун ташкилоти тиљоратї ин дар онњо мављуд 
будани сармояи оинномавї (дар љамъият) ё њарифона (дар ширкат), ки ба њиссањои 
(пасандозњои) муассисон (иштирокчиён) таќсим шудааст ва вазъи њуќуќи моликият ба 
молумулки ба онњо тааллуќдошта ба шумор меравад. Дар зери сармояи оинномавї 
(шарикона) арзиши умумии њиссаи гузоштаи муассисон (иштирокчиён) ба љамъият ё 
ширкат мебошад. Дар љараёни фаъолияти љамъият ё ширкат арзиши њиссањои мазкур 
мумкин аст аз њисоби даромад ва дигар сарчашмањои манънакардаи ќонун зиёд карда 
шавад. Њисса метавонад њам дар шакли пулӣ ва њам дар шакли ѓайрипулї бошад. Ба 
сифати њиссаи ѓайрипулї метавонад ќоѓазњои ќимматнок, ашёњои дигар ва њуќуќи 
молумулкї, ё њуќуќњои дигаре, ки арзиши пулї доранд баромад кунанд. Ба њайси охирон 
њуќуќи истисної ба натиљаи фаъолияти эљодї ва воситањои фардикунонии шахси њуќуќї, 
фардикунонии мањсулот, корњ ва хизматњои иљрошаванда дохил мешавад. Дар ин маврид 
дуруст мешуд агар чунин мењисобидем, ки љамъият ва ширкати хољагидорї имконияти 
мустаќилона ихтиёрдорї намудани њуќуњои мазкурро, ки бо шакли муќаррарнамудаи 
ќонун моддї гардонда шудааст, пайдо мекунад. Талаботи нишондодашуда нисбати 
њуќуќи молумулкї ва дигар њуќуќњо, ки ба њиссаи љамъият ё ширкат ворид карда мешавад, 
татбиќ карда мешавад. Бањогузории пулии њиссаи молумулкї ва ѓайримолумулкї, ки пул 
ба шумор намеравад, дар љамъияти хољагидорї бо розигии байни муассисони 
(иштирокчиён) он ба амал бароварда мешавад ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун аз 
љониби коршиноси мустаќил бањогузорї карда мешавад. Нисбати љамъияти хољагидории 
алоњида ќонун ба маќомотњои ба он ваколатдор ва ташкилотњо њуќуќи муќаррар 
намудани њадди нињоии њаљми молумулки (ѓайрипулии) сармояи оинномавиро медињад. 
Сармояи оинномавї (шарикона) пояи моддии фаъолияти љамъият ва ширкати хољагидорї 
ва њаљми минималии молумулке, ки манфиати кредиторонро кафолат медињад, муайян 
мекунад. Дар баробари молумулки аз њисоби њиссаи муассисон (иштирокчиён) 
таъсисдодашуда, дар љамъият ва ширкати хољагидорї метавонад молумулки дигар, ки дар 
љараёни фаъолият истењсол ва ё ба даст оварда шуд, мављуд бошад. Арзиши чунин 
молумулк мафњуми сармояи оинномавиро (шариконаро) фаро намегирад. Њама молумулк 
новобаста аз он, ки аз њисоби њиссаи муассисон (иштирокчиён) таъсис дода шудааст ё дар 
љараёни фаъолият истењсол ва ё ба даст оварда шудааст, ба њуќуќи моликияти љамъият ва 
ширкати хољагидорї тааллуќ дорад. Муассисони (иштирокчиёни) љамъият ва ширкати 
хољагидорї молики моликияти мазкур намебошанд. Мафњуми «њиссаи муассис дар 
сармояи оинномавї» дар КГ истифода мешавад. Њисса ќисми моликияти шахси њуќуќї 
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мебошад. Њуќуќ ба њиссаи муассис (иштирокчї) дар сармояи оинномавии (шарикона) 
љамъият ва ширкати хољагї, ин унсури муносибатњои њуќуќї дар дохили шахси њуќуќї 
мебошад. Њуќуќи мазкур дар мавриди муайян намудани шумораи овозњо, ки ба 
иштирокчиёни маљлиси умумии љамъият ва ширкати хољагидорї, њиссаи молумулке, ки 
дар мавриди аз љамъият ва ширкати хољагидорї баромадан ё дар мавриди барњам хурдани 
он ва амалисозии њуќуќњои дигари иштирокчиён бисёр муњим мебошад. Дар маљмўъ бо 
њуќуќи номбаршуда ба њисса дар сармоя њуќуќи васеътарро, бо номи њуќуќи иштирок 
кардан дар пешбурди корњои љамъият ва ширкати хољагидорї ташкил мекунад. Мањз 
њуќуќи мазкур бояд чун объекти муносибатњои беруна, ки оид ба таѓйирёбии таркиби 
иштирокчиёни љамъият ва ширкати хољагидорї пайдо мешавад, хизмат кунад. Ба таркиби 
моликияте, ки љамъият ва ширкати хољагидорї истифода мебарад, метавонад моликияте 
низ дохил шавад, ки дар асоси шартномаи иљора ва дигар асосњои њуќуќї, ки ба њуќуќи 
моликият дохил намешавад, истифода мешавад. Шахсон ва сармояњо чи дар љамъият ва чи 
дар ширкат мављуданд. Људокунии мазкур, ки онро њатмї шуморидан мумкин нест, 
маќсадаш муайян намудани хислати фаъолияти гурўњњои мазкури ташкилотњои тиљоратї 
мебошад. Шарикони комили ширкати хољагидорї уњдадоранд, ки шахсан дар фаъолияти 
ширкат иштирок намоянд. Аз ин лињоз, сифати шахсии иштирокчиён, на њиссаи онњо ба 
сармояи шарикона, дар фаъолияти ширкат наќши њалкунанда мебозад. Баръакс, дар 
фаолияти љамъият наќши асосиро сармоя мебозад, ки иштирокчиён мегузоранд ва 
идоракунии онро шахси тахассусан тайёрнамуда, ки шарик ё сањмдор набошад, њуќуќи 
идора карданро дорад. Аз ин лињоз, шахсият дар фаъолияти љамъият наќши муњим 
надорад. Барои ширкати хољагидорї шакли ширкати комил ва ширкати ба боварї 
асосёфта пешнињод шудааст, барои љамъияти хољагидорї бошад ЉС (ЉСШК ва ЉСШП), 
ЉДММ ва ЉДМИ пешбинї шудааст. Шањрвандоне, ки соњибкор нестанд, метавонанд 
иштирокчии љамъияти хољагидорї бошанд ва дар ширкати ба боварї асосёфта њиссагузор 
бошанд. Шањрвандоне, ки соњибкори инфиродї мебошанд, инчунин метавонанд 
иштирокчии комил дар ширкат бошад, яъне ба сифати иштирокчї дар њама намуди 
ширкатњо бо мањдудиятњои пешбининамудаи КГ ЉТ иштирок кунад. 

Шахси њуќуќие, ки ташкилоти тиљоратї намебошад метавонад иштирокчии 
љамъияти хољагидорї бошанд ва дар ширкати ба боварї асосёфта њиссагузор бошанд. Дар 
ин маврид ташкилоти аз љониби молик маблаѓгузоришаванда, агар дар ќонун тартиби 
дигаре пешбинї нашуда бошад, метавонад њуќуќи мазкурро танњо бо розигии молик 
истифода барад. Шахси њуќуќї, ки ташкилоти тиљоратї мебошад, метавонад ба сифати 
иштирокчї дар њама намуди ширкатњо ва љамъиятї бо мањдудиятњои пешбининамудаи КГ 
ЉТ иштирок кунад. Маќомотњои давлатї ва маќомотњои худидоракунии мањаллї њуќуќ 
надоранд иштирокчии љамъияти хољагидорї ва њиссагузор дар ширкати ба боварї 
асосёфта бошанд. 

Ширкате комил дониста мешавад, ки иштирокчиёни он (шарикони комил) мутобиќи 
шартномаи байнашон имзошуда аз номи ширкат бо фаъолияти соњибкорї машѓул шуда, 
аз рўи уњдадорињои он нисбати тамоми молу мулки ба онњо тааллуќдошта масъулият бар 
дўш доранд. Шахс иштирокчии танњо як ширкати комил буда метавонад. Номи фирмавии 
ширкати комил бояд инњоро дар бар гирифта бошад: номи (унвони) њамаи иштирокчиёни 
он, инчунин калимањои «ширкати комил» ё номи (унвони) як ё якчанд иштирокчї бо 
илова кардани калимањои "ва компания" инчунин калимањои «ширкати комил». Ширкати 
комил дар асоси шартномаи таъсис бунёд гардида, амал мекунад ва ин шартнома вазифаи 
оинномаи ширкати комилро низ анљом медињад. Шартномаи таъсисиро њамаи 
иштирокчиёни он имзо мекунад. Шартномаи таъсиси ширкати комил ѓайр аз маълумоти 
дар КГ ЉТ зикргардида, инчунин бояд шартњоро дар бораи андоза ва таркиби фонди 
оинномавии (сармояи шариконаи) ширкат; дар бораи андоза ва тартиби таѓйир додани 
њиссаи њар иштирокчї дар фонди оинномавї; дар бораи андоза, таркиб, мўњлат ва 
тартиби сањмгузории он; дар бораи масъулияти иштирокчиён барои вайрон кардани 
уњдадорињои сањмгузории онро дар бар гирифта бошад. Идоракунии фаъолияти ширкати 
комил бо мувофиќаи тамоми иштирокчиён сурат мегирад. Дар шартномаи таъсис мумкин 
аст њолатњое пешбинї карда шаванд, ки ќарор бо аксарияти овози иштирокчиён ќабул 
мегардад. Агар дар шартномаи таъсис тартиби дигари муайян намудани шумораи овозњои 
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иштирокчиён пешбинї нагардида бошад, њар иштирокчии ширкати комил як овоз дорад. 
Њар иштирокчии ширкат, сарфи назар аз он ки барои пешбурди корњои умумї ваколатдор 
аст ё не, њаќ дорад шахсан бо тамоми њуљљатњои марбут ба пешбурди кори ширкат шинос 
шавад. Рад кардани чунин њуќуќ ё мањдуд кардани он, аз љумла дар асоси созишномаи 
иштирокчиёни ширкат, эътибор надорад. Агар дар шартномаи таъсис ё созишномаи 
дигари иштирокчиён тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, фоида ва зиёни ширкати 
комил байни иштирокчиёнаш мутаносибан ба њиссаи онњо дар фонди оинномавї таќсим 
карда мешавад. Созиши аз фоида ё зиён бенасибгардондани њар кадоме аз иштирокчиёни 
ширкат, манъ аст. Агар дар натиљаи расидани зиён ба ширкат арзиши дороињои софи он 
аз андозаи фонди оинномавиаш камтар шавад, фоидаи бадастовардаи он то замоне, ки 
арзиши дороињои наќд аз андозаи фонди оинномавї зиёдтар нашавад, байни 
иштирокчиён таќсим карда намешавад. 

Ширкати ба боварї асосёфта (ширкати коммандитї) он ширкате дониста мешавад, 
ки дар он дар баробари иштирокчиёне, ки аз номи ширкат фаъолияти соњибкориро ба 
амал бароварда, аз рўи уњдадорињои ширкат бо молу мулки худ масъулият доранд 
(шарикони комил), як ё якчанд иштирокчии сањмгузоре (коммандистон) њастанд, ки 
таваккали зиёни марбут ба фаъолияти ширкатро дар доираи маблаѓи сањмгузориашон бар 
уњда дошта, дар татбиќи фаъолияти соњибкорї аз љониби ширкат иштирок намекунанд. 
Мавќеи шарикони комиле, ки дар ширкати ба боварї асосёфта иштирок доранд ва 
масъулияти онњо аз рўи уњдадорињои ширкат мувофиќи ќоидањои КГ ЉТ дар хусуси 
иштирокчиёни ширкати комил муайян карда мешавад. Шахс танњо дар як ширкати ба 
боварї асосёфта шарики комил буда метавонад. Иштирокчии ширкати комил шарики 
комили ширкати ба боварї асосёфта буда наметавонад. Шарики комил дар ширкати ба 
боварї асосёфта иштирокчии ширкати комил буда наметавонад. Номи фирмавии 
ширкати ба боварї асосёфта бояд аз номи (номгўи) њамаи шарикони комил ва калимањои 
“ширкати ба боварї асосёфта" ё "ширкати коммандитї" ва ё аз номи (номгўи) на камтар 
аз як шарики комил бо иловаи калимањои "... ва шариконаш" ва калимањои “ширкати ба 
боварї асосёфта" ё "ширкати коммандитї" иборат бошад. Нисбати ширкати ба боварї 
асосёфта ќоидањои КГ ЉТ дар бораи ширкати комил ба њамон андозае истифода 
мешаванд, ки он хилофи ќоидањои Кодекси мазкур дар хусуси ширкати ба боварї 
асосёфта набошад. Ширкати ба боварї асосёфта дар асоси шартномаи таъсис бунёд 
гардида, фаъолият мекунад. Шартномаи таъсис аз љониби њамаи шарикони комил ба имзо 
расонида мешавад. Шартномаи таъсиси ширкати ба боварї асосёфта, ѓайр аз маълумоти 
дар КГ ЉТ зикргардида, инчунин бояд шартњоро дар бораи андоза ва таркиби сармояи 
муштараки ширкат; дар бораи андоза ва тартиби таѓйир додани њиссаи њар яке аз 
шарикони комил дар сармояи муштарак; дар бораи андоза, таркиб, мўњлат ва тартиби 
сањмгузоштаи онњо, масъулияти онњо барои вайрон кардани уњдадорињои сањмгузорї; дар 
бораи андозаи умумии сањми гузоштаи сањмгузоронро дар бар гирад. 

Сањмгузори ширкати ба боварї асосёфта вазифадор аст, ки ба сармояи муштарак 
сањм гузорад. Гузоштани сањмро шањодатномаи иштироки аз љониби ширкат ба сањмгузор 
додашуда тасдиќ менамояд. Сањмгузори ширкати ба боварї асосёфта њуќуќ дорад, ки: а) 
мувофиќи тартиби пешбининамудаи шартномаи таъсис ќисми фоидаи ширкатро барои 
њиссааш дар сармояи муштарак гирад; б) бо њисоботу баланси ширкат шинос шавад; в) 
баъди анљоми соли молиявї аз њайати ширкат баромада, мувофиќи тартиби 
пешбининамудаи шартномаи таъсис сањми худро гирад; г) њиссаи худро дар сармояи 
муштарак ё як ќисми онро ба сањмгузори дигар ё шахси сеюм дињад. Мувофиќи шартњо ва 
тартиби пешбининамудаи ќисми 2 моддаи 100 КГ ЉТ сањмгузорон нисбат ба шахси сеюм 
дар харидани њисса (ќисми он) њуќуќи афзалиятнок доранд. Дар сурати тамоми њиссаи 
худро ба шахси дигар додани сањмгузор иштироки ў дар ширкат ќатъ мегардад. Дар 
шартномаи таъсиси ширкати ба боварї асосёфта мумкин аст ба сањмгузор њуќуќњои 
дигаре пешбинї карда шавад. Мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи љамъияти дорои 
масъулияти мањдуд» аз 10 майи соли 2002, №53 Љамъияти дорои масъулияти мањдуд 
(минбаъд љамъият) љамъияти хољагиест, ки аз љониби як ё якчанд шахс таъсис дода шуда, 
сармояи оинномавии он бо њиссаи њаљми муайянкардаи њуљљатњои таъсисотї таќсим 
шудааст. Иштирокчиёни љамъият аз рўи уњдадорињои он масъулият надоранд ва зиёни 
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таваккали марбут бо фаъолияти љамъиятро дар доираи арзиши сањми гузоштаашон ба 
уњда доранд. Иштирокчиёни љамъият, ки ба сармояи оинномавии љамъият сањмро дар 
њаљми пуррааш нагузоштаанд, тибќи уњдадории он дар доираи арзиши ќисми 
пардохтнашудаи сањми њар кадом иштирокчии љамъият масъулияти муштарак доранд. 
Љамъият дар моликият амволи алоњида дорад, ки дар баланси мустаќили он ба њисоб 
гирифта мешавад, вай аз номи худ њуќуќњои амволї ва шахсии ѓайриамволиро ба даст 
дароварда ва онро амалї менамояд, уњдадориро ба зимма гирифта, дар суд даъвогар ва 
љавобгар шуда метавонад. Љамъият шахси њуќуќї буда бо тартиби муќарраркардашуда 
метавонад дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва берун аз он суратњисобњои бонкї кушояд. 
Љамъият ташкилоти тиљоратї буда, дорои њуќуќњои гражданї мебошад ва уњдадорињои 
зарурии ба фаъолияташ алоќамандро барои амалї намудани њамагуна фаъолияти дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ нашуда ба зимма мегирад. Ба намудњои 
алоњидаи фаъолияти дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинишуда љамъият 
танњо дар асоси иљозатнома (литсензия) машѓул шуда метавонад. Агар дар шартњои 
додани иљозатнома барои ба амал баровардани намуди муайяни фаъолият талаби чун 
фаъолияти истисної амалї гардонидани он пешбинї шуда бошад, љамъият дар давоми 
мўњлати амали иљозатнома њаќ дорад танњо намудњои фаъолияти пешбиникардаи 
иљозатномаро ба амал барорад. Шањрвандон ва шахсони њуќуќї иштирокчиёни љамъият 
буда метавонанд. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иштироки гурўњи алоњидаи 
шањрвандонро дар љамъиятњо манъ ё мањдуд карданаш мумкин аст. Маќомоти давлатї ва 
маќомоти њокимияти мањаллї њаќ надоранд, ки иштирокчиёни љамъият бошанд, агар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ќоидаи дигареро муќаррар накунад. Љамъиятро як 
шахс таъсис дода метавонад, ки он иштирокчии ягона мегардад. Љамъият минъбад 
љамъияти дорои як иштирокчї шуда метавонад. Љамъият ба сифати иштирокчии ягона 
љамъияти дигари хољагии аз як шахс иборат бударо дошта наметавонад. Шумораи 
иштирокчиёни љамъият набояд бештар аз сї нафар бошад. Дар њолатњое, ки шумораи 
иштирокчиёни љамъият аз њадди муќарраркардаи њамин банд зиёд бошад, љамъият дар 
давоми сол бояд ба љамъияти кушоди сањњомї ё кооперативи истењсолї табдил ёбад. Агар 
дар давоми мўњлати зикрёфта љамъият аз нав таъсис дода нашавад ва шумораи 
иштирокчиёни љамъият то њадди муќарраркардаи њамин банд кам нагардад, он ба тариќи 
судї бо талаби маќоме, ки шахсони хуќуќиро ба ќайди давлатї мегирад, ё дигар маќомоти 
давлатї ё маќомоти њокимияти мањаллї, ки онњоро ќонун барои пешнињоди чунин талаб 
њуќуќ додааст, барњам дода мешавад. Љамъият њаќ дорад фоидаи софи худро дар байни 
иштирокчиёни љамъият таќсим кунад. Ќарор дар бораи таќсими ќисми фоидаи љамъият 
дар байни иштирокчиёни љамъият аз тарафи маљлиси умумии иштирокчиёни љамъият 
ќабул карда мешавад. Дар оинномаи љамъият њангоми тасдиќи он ё бо роњи ба оинномаи 
љамъият ворид кардани таѓйирот бо ќарори маљлиси умумии иштирокчиёни љамъият, ки 
њамаи иштирокчиёни љамъият якдилона ќабул менамоянд, мумкин аст тартиби дигари 
таќсими фоида дар байни иштирокчиёни љамъият муќаррар карда шавад. 

Љамъияти дорои масъулияти иловагї љамъияте дониста мешавад, ки аз љониби як ё 
чанд шахс таъсис гардида, фонди оинномавиаш мувофиќи андозањои дар њуљљатњои 
таъсис муайянгардида ба њиссањо таќсим мешавад; иштирокчиёни чунин љамъият аз рўи 
уњдадорињои он бо молу мулки худ ба андозаи дар њуљљатњои таъсиси љамъият 
муайянгардидаи барои њамаашон баробари арзиши сањми гузоштаашон масъулияти 
муштараки иловагї доранд. Агар дар њуљљатњои таъсиси љамъият тартиби дигари 
таќсимоти масъулият пешбинї нагардида бошад, дар сурати муфлисшавии яке аз 
иштирокчиён масъулияти ў аз рўи уњдадорињои љамъият байни иштирокчиёни боќимонда 
мутаносибан ба сањмњояшон таќсим карда мешавад. Номи фирмавии љамъияти дорои 
масъулияти иловагї бояд номи љамъият, инчунин ибораи «дорои масъулияти иловагї»-ро 
дар бар гирад. Нисбати љамъияти дорои масъулияти иловагї ќоидањои КГ ЉТ дар бораи 
љамъияти дорои масъулияти мањдуд истифода мешаванд, зеро дар њамин модда ќоидањои 
дигаре пешбинї нагардидаанд. 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тоќикистон «Дар бораи љамъиятњои сањомї» аз 5 
марти соли 2007, №237 љамъияти сањомї - ташкилоти тиљоратие, ки сармояи оинномавии 
он ба миќдори муайяни сањмияњо таќсим шуда, иштирокчиёни (сањмдорони) он аз рўи 
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уњдадорињои љамъияти сањомї масъулият надоранд ва таваккали зарари вобаста ба 
фаъолияти онро дар доираи арзиши сањмияњои марбуташон ба зимма доранд. Љамъияти 
сањомї шахси њуќуќї буда, уњдадорињоеро барои фаъолият ба зимма дорад, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ намекунад. Ба намудњои алоњидаи фаъолият, 
ки номгўи онњоро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе 
намудњои фаъолият» муайян мекунад, љамъияти сањомї метавонад танњо дар асоси 
иљозатнома машѓул шавад. Љамъияти сањомї њамчун шахси њуќуќї аз рўзи баќайдгирии 
давлатї тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї таъсисёфта ба њисоб меравад. 
Љамъияти сањомї, агар дар оинномаи он тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, бе 
мањдудсозии мўњлат таъсис дода мешавад. Љамъияти сањомї њуќуќ дорад бо тартиби 
муќарраргардида дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва берун аз он суратњисобњои бонкї 
кушояд. Љамъияти сањомї шахси њуќуќї ва дорои молу мулки алоњида мебошад, ки дар 
тавозуни мустаќили он ба њисоб гирифта шуда, метавонад аз номи худ њуќуќњои 
молумулкї ва ѓайримолумулкии шахсиро ба даст орад, дорои уњдадорї бошад, дар суд 
њамчун даъвогар ва љавобгар баромад кунад. Љамъияти сањомї бояд дорои мўњри 
мудаввар бо зикри номи пурраи фирма ба забони давлатї бошад. Дар муњр, њамчунин 
метавонад номи фирмавии љамъияти сањомї бо њама гуна забони дигар сабт гардад. 
Љамъияти сањомї метавонад мўњр (штамп) ва бланкањои бо зикри номи худ, инчунин бо 
тартиби муќарраргардида тамѓаи моли баќайдгирифташуда ва дигар воситањои тасвирии 
шинохташаванда дошта бошад. Хусусияти таъсис ва азнавташкилдињии љамъиятњои 
сањомї дар соњаи фаъолияти бонкї, сармоягузорї ва суѓуртавї бо ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон муайян карда мешавад. Хусусиятњои вазъи њуќуќии љамъиятњои сањомие, ки 
њангоми хусусигардонии корхонањои давлатї таъсис ёфтаанд ва нисбати онњо њуќуќи 
махсус оид ба иштироки Љумњурии Тољикистон дар идоракунии љамъиятњои сањомии 
мазкур («сањмияи тиллої») истифода бурда мешавад, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хусусигардонии моликияти давлатї» муайян мекунад. Љамъияти сањомї дар 
шаклњои кушода ва пўшида таъсис дода мешавад, ки он дар оиннома ва номи фирмавиаш 
инъикос мегардад. Сањмдорони љамъияти сањомии кушода метавонанд сањмияњои худро 
бе розигии дигар сањмдорони ин љамъият бегона кунанд. Чунин љамъияти сањомї њуќуќ 
дорад барои сањмияњои баровардааш обунаи кушодаро доир намояд ва онњоро бо 
дарназардошти њамин Ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї фурўшад. Љамъияти 
сањомии кушода њар сол њисоботи солона, тавозуни муњосибавї ва њисоботи фоидаю 
зарарро барои маълумоти умум нашр мекунад. Љамъияти сањомие, ки сањмияњояш танњо 
байни муассисони он ё гурўњи дигари шахсони ќаблан муайянгардида таќсим карда 
мешавад, љамъияти сањомии пўшида эътироф мегардад. Чунин љамъияти сањомї њуќуќ 
надорад ба сањмияњои баровардааш обунаи кушода доир намояд ё ба тарзи дигар онњоро 
барои харид ба гурўњи номањдуди шахсон пешнињод кунад. Агар шумораи сањмдорони 
љамъияти сањомии пўшида аз шумораи нињоии муќараррнамудаи њамин ќисм бештар 
бошад, ин љамъияти сањомї дар муддати як сол бояд ба љамъияти сањомии кушода табдил 
дода шавад. Агар шумораи сањмдорони он то шумораи нињоии муќараррнамудаи њамин 
ќисм кам нагардад, љамъияти сањомї бояд бо тартиби судї барњам дода шавад. 
Сањмдорони љамъияти сањомии пўшида барои аз рўи нархи ба дигар шахс пешнињодшуда 
харидорї намудани сањмияњои сањмдорони њамин љамъияти сањомї афзалият доранд. Дар 
оинномаи љамъияти сањомї метавонад ба љамъияти сањомї њуќуќи афзалиятноки аз 
сањмдорон харида гирифтани сањмияњояшон пешбинї карда шавад, ба шарте ки 
сањмдорон аз њуќуќи афзалиятноки харидани сањмияњо истифода накарда бошанд. 
Сањмдори љамъияти сањомии пўшида, ки нияти ба шахси сеюм фурўхтани сањмияњои 
худро дорад, уњдадор аст сањмдорони боќимондаи љамъияти сањомї ва худи љамъияти 
сањомиро бо нишон додани нарх ва дигар шартњои фурўши сањмияњо хаттї огоњ намояд. 
Агар дар оинномаи љамъияти сањомї тартиби дигар пешбинї нашуда бошад, огоњонидани 
сањмдорони љамъияти сањомї аз њисоби сањмдоре амалї мешавад, ки нияти фурўхтани 
сањмияњои худро дорад. Агар сањмдорони љамъияти сањомї ва (ё) љамъияти сањомї аз 
њуќуќи афзалиятнок барои ба даст овардани њамаи сањмияњои барои фурўш 
пешнињодшаванда истифода накунанд, дар мўњлати ду моњ аз рўзи гирифтани чунин 
огоњинома аз љониби љамъияти сањомї сањмияњо метавонанд ба шахсони сеюм бо њамон 
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нарх ва шартњое, ки ба љамъияти сањомї ва сањмдорони он хабар дода шуда буданд, 
фурўхта шаванд. Љамъияти сањомие, ки муассиси он мутобиќи њолатњои муќаррарнамудаи 
ќонунњо Љумњурии Тољикистон мебошад (ба истиснои љамъиятњои сањомие, ки дар 
љараёни хусусигардонии корхонањои давлатї таъсис ёфтаанд), метавонанд танњо 
љамъиятњои сањомии кушода бошанд. Љамъияти сањомї вазифадор аст соле на камтар аз 
як маротиба (метавонад њар семоња ё нимсола) оид ба пардохти суди сањмияњо аз рўи 
сањмияњои пањнкардашуда ќарор ќабул кунад. Суди сањмияњои имтиёзноки навъњои 
муайян метавонад аз њисоби сармояи махсуси барои њамин маќсад таъингардидаи 
љамъияти сањомї пардохта шавад. Ќарор дар мавриди пардохти суди сањмияњои солона 
(нимсола, семоња), андозаи суди сањмия аз рўи њар як намуди (навъи) сањмияњо аз љониби 
Маљлиси умумии сањмдорон ќабул карда мешавад. Маблаѓи суди сањмия аз андозаи 
тавсиянамудаи Шўрои директорони (Шўрои нозирони) љамъияти сањомї зиёд буда 
наметавонад. Мўњлати пардохти суди сањмияњо тибќи оинномаи љамъияти сањомї ё 
ќарори Маљлиси умумии сањмдорон дар хусуси пардохти суди сањмияњо муайян карда 
мешавад. Агар дар оинномаи љамъияти сањомї ё ќарори Маљлиси умумии сањмдорон 
санаи пардохти суди сањмияњо муайян нашуда бошад, мўњлати пардохти он набояд аз рўзи 
ќабули ќарор дар хусуси пардохти суди сањмияњо аз 90 рўз бештар бошад. Рўйхати 
шахсоне, ки барои гирифтани суди сањмияњо њуќуќ доранд, дар санаи тањияи рўйхати 
шахсоне, ки барои иштирок дар Маљлиси умумии сањмдорон њуќуќ доранд, тартиб дода 
мешавад. Сањмдороне, ки арзиши сањмияњоро пурра напардохтаанд, дар доираи 
уњдадорињои љамъияти сањомї оид ба арзиши пардохтнашудаи сањмияњояшон дорои 
масъулияти муштарак мебошанд. Агар муфлисии љамъияти сањомї натиљаи амал ё 
беамалии сањмдорони он ё дигар шахси бонуфузи он бошад, њангоми нокифоягии молу 
мулки љамъияти сањомї масъулияти иловагї (субсидиарї) ба зиммаи њамин сањмдори 
бонуфуз ё дигар шахсон аз рўи уњдадорињои он мумкин аст гузошта шавад. 
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ШАХСИ ЊУЌУЌЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ 

Дар маќолаи мазкур мо шахси њуќуќиро дар муносибатњои њуќуќи соњибкорї дида мебароем. 
Мутобиќи КГ ЉТ моддаи 48 шахси њуќуќи гуфта: «Ташкилоте шахси њуќуќї дониста мешавад, ки дар 
моликият, пешбурди хољагидорї ё идоракунии оперативии молу мулкро дошта, аз рўи уњдадорињои худ бо 
ин молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ њуќуќњои молу мулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро 
ба даст оварда, татбиќ намояд, уњдадорї гирад, дар суд даъвогар ва љавобгар бошад». Мувофиќи Ќонуни 
Љумњурии Тоќикистон «Дар бораи љамъиятњои сањомї» аз 5 марти соли 2007, №237 љамъияти сањомї - 
ташкилоти тиљоратие, ки сармояи оинномавии он ба миќдори муайяни сањмияњо таќсим шуда, 
иштирокчиёни (сањмдорони) он аз рўи уњдадорињои љамъияти сањомї масъулият надоранд ва таваккали 
зарари вобаста ба фаъолияти онро дар доираи арзиши сањмияњои марбуташон ба зимма доранд. Љамъияти 
сањомї шахси њуќуќї буда, уњдадорињоеро барои фаъолият ба зимма дорад, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон манъ намекунад.  

Калидвожањо: Кодекс, ќонун, њуќуќи соњибкорї, муносибатњо, љамъият, ташкилот, шахси њуќуќї, ЉС 
(ЉСШК ва ЉСШП), ЉДММ ва ЉДМИ. 
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В этой статье мы рассматриваем юридическое лицо в отношениях, основанных на предпринимательском 

праве. Согласно статье 48 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, юридическое лицо определяется как: 

«Организация – это юридическое лицо, которое владеет, управляет или управляет имуществом и несет 

ответственность по своим обязательствам с этим имуществом, а также может владеть имущественными правами. 

от своего имени. приобретать, реализовывать, выступать в качестве истца и ответчика в суде». В соответствии с 

Законом Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» от 5 марта 2007 года №237 акционерное 

общество - это коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, 

а ее участниками (акционерами) являются: несут ответственность по своим долгам и обязательствам в зависимости 

от своей деятельности в пределах стоимости соответствующих акций. Акционерное общество является 

юридическим лицом и имеет обязанности по осуществлению деятельности, не запрещенные законодательством 

Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: Кодекс, закон, хозяйственное право, отношения, общество, организация, юридическое 

лицо, АО (ОАО и ОАО), ООО и ООО. 

 

LEGAL ENTITY IN BUSINESS LAW 

In this article, we consider a legal entity in a relationship based on business law. According to Article 48 of the Civil 

Code of the Republic of Tajikistan, a legal entity is defined as: “An organization is a legal entity that owns, manages or 

manages property and is responsible for its obligations with this property, and can also own property rights. In one's own 

name. acquire, sell, act as a plaintiff and defendant in court. " In accordance with the Law of the Republic of Tajikistan "On 

Joint Stock Companies" dated March 5, 2007 No. 237, a joint stock company is a commercial organization, the authorized 

capital of which is divided into a certain number of shares, and its participants (shareholders) are: depending on its 

activities within the value of the respective shares. A joint stock company is a legal entity and has obligations to carry out 

activities that are not prohibited by the legislation of the Republic of Tajikistan. A joint stock company can engage in 

certain types of activities, the list of which is determined by the Law of the Republic of Tajikistan "On licensing certain 

types of activities", only on the basis of a license. Joint-stock company is a legal entity created from the moment of its state 

registration in the manner prescribed by law.  

Keywords: Code, law, business law, relations, society, organization, legal entity, JSC (JSC and JSC), LLC and 

LLC. 

 

Сведения об авторе: Самадов Зоирджон – Таджикский национальный университет, магистр второго курса 

юридического факультета. Телефон: 900-05-62-11  

 

Information about the author: Samadov Zoirjon – Tajik National University, second-year master`s student of Faculty of 

Law. Phone: 900-05-62-11 

 

 
МАВЌЕИ ЊУКУМАТ ВА ДИГАР МАЌОМОТИ МАРКАЗЇ ДАР АМАЛИСОЗИИ 

СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ СОЊАИ МАОРИФ 
 

Сиёваш Раббонї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Идоракунии системаи маорифи Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии 

Афѓонистон хусусияти давлатию љамъиятї дошта, мутобиќи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Исломии Афѓонистон, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Исломии Афѓонистон «Дар бораи маориф» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
ин кишварњо ва Оинномаи муассисањои таълимї амалї гардонда мешавад. Маќомоти 
идоракунии низоми маориф дар Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии 
Афѓонистон аз инњо иборат аст: 

1) Њукумат; 
2) маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф; 
3) вазорату идорањое, ки муассисањои таълимию тарбиявї доранд; 
4) маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 

мањаллї; 
5) маќомоти мањаллии идораи маориф. 
Идоракунии муассисањои таълимии ѓайридавлатиро муассис (муассисон) ё бо 

супориши ў Шўрои сарпарастон тибќи Низомномаи тасдиќкардаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон амалї менамояд. 
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Дар асоси Ќонуни Асосии Љумњурии Исломии Афѓонистон ва дигар санадњои меъёрї 
њуќуќии танзимкунандаи фаъолияти Њукумат дар самти амалисозии сиёсати давлатии 
маориф аз Њукумат талаб карда мешавад, ки барномаи муассири таъмини низоми 

мутавозини таҳсил дар саросари Афғонистон, таълими ҳатмии миёна ва таълими забони 
модариро дар минтақаҳое, ки зарур аст, таҳия ва амалї кунад. Њукумат вазифадор аст, ки 
бо мақсади фароҳам овардани тавозун ва рушди маорифи занон, такмили маърифати 
бодиянишинон ва решакан кардани бесаводї дар кишвар барномаҳои муассир таҳия ва 
амалї намояд. Њукумат барномаи таълимии воҳиди таълимиро дар асоси қоидаҳои дини 
мубини ислом ва фарҳанги миллї, тибқи принсипҳои илмї таҳия ва амалї менамояд ва 
барномаи таълимии фанҳои динии мактабҳоро дар асоси дини ислом дар Афғонистон 
таълим медиҳад. Вазифаи Њукумат таъсис ва идоракунии муассисаҳои таҳсилоти олӣ, 
давлатӣ ва хусусӣ мебошад. Шаҳрвандони Афғонистон метавонанд бо иҷозати Њукумат 
муассисаҳои олї, давлатї, хусусї ва саводнокї таъсис диҳанд. Њукумат инчунин 
метавонад ба хориҷиён иҷозат диҳад, ки мутобиқи муқаррароти қонун муассисаҳои 
таҳсилоти олї, давлатї ва хусусї таъсис диҳанд. Шартҳои дохилшавї ба муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбї ва дигар масъалаҳои марбутаро қонун танзим мекунад. Њукумат 
барномаҳои муассири рушди илм, фарҳанг, адабиёт ва санъатро таҳия мекунад. Њукумат 
ҳуқуқҳои муаллифї, ихтироъкор ва кашфиётро кафолат медиҳад ва таҳқиқоти илмиро дар 
ҳама соҳаҳо ташвиқ ва дастгирї мекунад ва истифодаи самараноки натиҷаҳои онро 
мутобиқи муқаррароти қонун умумиҷаҳонї менамояд. Тибқи сохтори ташкилии Њукумати 
нав, Шўрои рушди захираҳои инсонии Девон вазифадор аст, ки барномаҳои 
афзалиятнокро баррасї ва тасдиқ кунад ва маблағҳоро ба соҳаи маориф пеш аз 
пешниҳоди онҳо ба Девон ҷудо кунад. Масъулият барои расонидани хидматҳо дар соҳаи 
маориф байни вазоратҳои маориф (синфҳои 1 то 12, 13 ва 14), аз ҷумла таҳсилоти техникї 
ва касбї ва таълими муаллимон, маълумоти олї (синфи 13 ва аз он боло) ва Вазорати 
меҳнат ва корҳои иҷтимої, шаҳидон ва маъюбон (кӯдакистон, таҳсилоти касбї) тақсим 
карда шудаанд. Ѓайр аз ин, бахшҳои ҷудогонаи сиёсатгузории соҳаи маориф, ки солҳои 
охир таҳия шудаанд, бояд тавассути раванди машваратї ба сиёсати ҳамаҷонибаи маорифи 
миллї табдил дода шаванд. Пас аз ба даст овардани ҳадафи нақшаи сеюми стратегї, ин 
корро ҳамчун як амали фаврї иҷро карда, ҳамоҳангї ва мутобиқати банақшагирї ва 
идоракунии таҳсилотро дар доираи сиёсати фарогир дар сатҳи миллї таъмин менамояд. 
Њукумати Љумњурии Исломии Афѓонистон Вазорати маорифи Афѓонистон аллакай бо 
дигар вазоратҳо ва ҷонибҳои манфиатдори соҳаи маориф машваратҳоро оғоз намуд, то 
нақшаҳои стратегї бо ҳуҷҷатҳои қонунгузорї ҷиҳати мусоидат ва таҳкими фазо ва 
самтҳои ҳамкории бисёрҷониба мутобиқат кунанд. Дар Љумњурии Тољикистон бошад, 
Њукумат њамчун маќомоти марказї ва салоњияти умумидоштаи њокимияти иљроия дар 
идоракунии соњаи маориф салоњиятњои зерин дорад: роњбарии самараноки соњаи 
маорифро таъмин мекунад; бо пешнињоди вазорату идорањо оид ба таъсис, 
азнавташкилдињї ва барњамдињии муассисањои тањсилоти умумї, миёнаи касбї ва олии 
касбии дорои маќоми љумњуриявї, муассисањои махсуси таълиму тарбия, Академияи 
илмњои педагогї ва сохторњои он ќарор ќабул мекунад; барномањои давлатї, 
байнидавлатї ва байналмилалии инкишофи соњаи маорифро тањия, баррасї ва тасдиќ 
намуда, татбиќи ин барномањоро аз љињати моддию техникї ва молиявї таъмин менамояд; 
тартиби додани иљозатнома (литсензия), гузаронидани аттестатсия, аккредитатсияи 
давлатии муассисањои таълимї, тартиби аттестатсияи кормандони соњаи омўзгорї ва 
илмии муассисањои таълимиро муайян мекунад; фењристи касбу ихтисосњоеро, ки бо тарзи 
экстернат гирифтани онњо манъ аст, тасдиќ менамояд; тартиби таъсис, азнавташкилдињї 
ва барњамдињии дигар муассисањои таълимии давлатиро муќаррар менамояд; фењристи 
самт ва ихтисосњои тањсилоти касбиро муайян мекунад; меъёри маблаѓгузории системаи 
маориф, тартиби маблаѓгузории буљетии муассисањои таълимии давлатї ва 
ѓайридавлатиро муайян мекунад; ректорони муассисањои тањсилоти олии касбии 
давлатиро бо пешнињоди вазорату идорањои дахлдор ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод 
менамояд; низомномаи намунавии муассисањои таълимии давлатї ва ѓайридавлатї, аз 
љумла хусусиро тасдиќ мекунад; њуљљатњои намунаи давлатиро дар бораи тањсилот муайян 
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намуда, Низомномаи пешнињоди шањодатномаи аъло ва дипломи аъло, бо медали тилло, 
нуќра мукофотонидани хатмкунандагони муассисањои таълимї, имтиёзњои ба њуљљатњои 
мазкур вобастаро тасдиќ мекунад; андозаи њадди аќали меъёри (ставкаи) музди кор ва 
маоши вазифавии омўзгорони муассисањои таълимї, меъёр ва тартиби пешнињоди 
имтиёзњо ва стипендияро барои кормандони илмию омўзгорї, хонандагон, донишљўён, 
аспирантњо, докторантњо ва муњаќќиќони ба вазифаи ходимони илмї гузаронидашуда, 
андозаи маблаѓњои таълими иловагиро муайян менамояд; системаи ягонаи маълумоти 
омории соњаи маорифро ташкил медињад.  

Вазорату идорањои дигари Љумњурии Тољикистон, инчунии вазорату идорањое, ки 
дар тобеияташон муассисањои таълимї ва тарбиявї доранд дар соњаи маориф салоњиятњои 
зерин доранд: оид ба таъсис, азнавташкилдињї ва барњамдињии муассисањои тањсилоти 
умумї, миёнаи касбї ва олии касбии дорои маќоми љумњуриявї, муассисањои махсуси 
таълиму тарбияи соњаи худ ба Њукумати Љумњурии Тољикистон таклиф пешнињод 
менамоянд; бо пешнињоди ректорони муассисањои олии касбї, муовинони онњо, инчунин 
роњбарони муассисањои тањсилоти миёнаи касбї ва тањсилоти махсуси сохтори худро ба 
вазифа таъйин ва аз вазифа озод менамоянд; раванди таълимро дар асоси стандартњои 
давлатии тањсилот дар муассисањои таълимии соњаи марбута таъмин мекунанд; наќшаю 
барномањои таълимї, китобњои дарсии муассисањои таълимии соњањои марбутаро тањия 
намуда, барои тасдиќ ба маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф пешнињод 
менамоянд ва нашри онњоро ба роњ мемонанд; бозомўзї ва такмили ихтисос, аттестатсияи 
кормандони соњаи омўзгории муассисањои таълимии сохтори худро ташкил ва таъмин 
менамоянд; фаъолияти муассисањои таълимї ва тарбиявии сохтори худро таъмин ва 
назорат намуда, аз маблаѓњои дар ихтиёрашон буда онњоро маблаѓгузорї мекунанд. 
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МАВЌЕИ ЊУКУМАТ ВА ДИГАР МАЌОМОТИ МАРКАЗЇ ДАР АМАЛИСОЗИИ СИЁСАТИ 
ДАВЛАТИИ СОЊАИ МАОРИФ 

Дар асоси Ќонуни Асосии Љумњурии Исломии Афѓонистон ва дигар санадњои меъёрї њуќуќии 
танзимкунандаи фаъолияти Њукумат дар самти амалисозии сиёсати давлатии маориф аз Њукумат талаб 

карда мешавад, ки барномаи муассири таъмини низоми мутавозини таҳсил дар саросари Афғонистон, 
таълими ҳатмии миёна ва таълими забони модариро дар минтақаҳое, ки зарур аст, таҳия ва амалї кунад. 
Њукумат вазифадор аст, ки бо мақсади фароҳам овардани тавозун ва рушди маорифи занон, такмили 

маърифати бодиянишинон ва решакан кардани бесаводї дар кишвар барномаҳои муассир таҳия ва амалї 
намояд. Њукумат барномаи таълимии воҳиди таълимиро дар асоси қоидаҳои дини мубини ислом ва 
фарҳанги миллї, тибқи принсипҳои илмї таҳия ва амалї менамояд ва барномаи таълимии фанҳои динии 

мактабҳоро дар асоси дини ислом дар Афғонистон таълим медиҳад. 
Калидводжањо: Ќонуни Асосии Љумњурии Исломии Афѓонистон, маориф, њукумат, фарњанги миллї. 

 

ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДРУГИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Согласно Конституции Исламской Республики Афганистан и другим нормативным правовым актам, 

регулирующим деятельность правительства в области государственной политики в области образования, 

правительство должно иметь эффективную программу для обеспечения сбалансированной системы образования на 

всей территории Афганистана. Правительство обязано разработать и реализовать эффективные программы для 

достижения баланса и развития образования женщин, улучшения образования кочевников и искоренения 

неграмотности в стране. Правительство разрабатывает и реализует учебную программу этого подразделения, 

основанную на принципах священной религии ислама и национальной культуры, в соответствии с научными 

принципами, и преподает учебную программу религиозных школ в Афганистане на основе ислама.  

Ключевые слова: Конституция Исламской Республики Афганистан, образование, правительство, 

национальная культура. 
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THE POSITION OF THE GOVERNMENT AND OTHER CENTRAL BODIES IN THE IMPLEMENTATION OF 

STATE POLICY IN EDUCATION 

According to the Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan and other normative legal acts regulating the 

Government's activities in the field of public education policy, the Government must have an effective program to ensure a 

balanced education system throughout Afghanistan. The Government has an obligation to develop and implement effective 

programs to achieve balance and develop women's education, improve the education of nomads, and eliminate illiteracy in 

the country. The Government develops and implements the curriculum of this unit based on the principles of the holy 

religion of Islam and national culture, in accordance with scientific principles, and teaches the curriculum of religious 

schools in Afghanistan based on Islam. 

Keywords: Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, education, government, national culture. 
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БАРРАСИИ ЉАРОИМИ НИЗОМЇ АЗ ЉОНИБИ ДОДСИТОН ДАР 
ЌОНУНГУЗОРИИ АФЃОНИСТОН 

 
Суњайл С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Уламои њуќуќи љазо, њар як ба нањве ба таърифи љурм пардохтаанд ки ин таъриф 
мулњам аз гароишњои назарии гунањои макотиб дар њуќуќи љазо будааст. Дар таърифи 
муъљаз ва комили яке аз њуќуќдонони фаронсавї, аз љурм чунин баён шудааст: «Љурм 
иборат аст аз таљаллии хатокоронаи иродаи шахс бар хилофи њаќќе, ки ќонун барои он 
муљозот таъйн кардааст» [1,с.119]. Љурм дар Ќуръон ва ба табаи он дар фиќњи исломї, 
иборат аст аз анљом додани феъл ё гуфтани ќавле аст, ки шореи муќаддаси онро манъ 
кардааст. Ба ибораи дигар, афъолу аќволии љурм талаќќї мешаванд, ки муѓойир бо ањком 
ё авомир ва навоњии Бор Таоло бошанд, ба тавре ки дар ояи дувоздањуми сураи «Моида» 
«яљрамннакум» ба маънои корњои зишту нописанд ворид шудааст ва низ лафзи 
«муљримин» дар ояти чињилу њаштум аз сураи «Ќамар» низ нозир ба аъмолу рафтори 
зишти касоне аст, ки дар гумроњї ба сар мебаранд. Њамин маъноро метавон аз оёте, ки дар 
боби анвои љароим машмул аст, ќасоси нафс, ќасоси узв, дия, њадди зино, њадди ќазф, 
њадди сирќат дар Ќуръони карим ворид шудааст, истишњод намуд. 

Љароими низомї. Љароими низомї иборат аст аз ќусури низомиён дар њифзи инзиботу 
тахаллуф аз вазоиф, ки ба муносибати шуѓл ба онњо муњаввал шудааст [1,с.271]. Њамчунин, 
дар моддаи дувуми Ќонуни љароими аскарї, мусавваби соли 1384, дар таърифи љурми 
аскарї чунин муќаррар кардааст: «Љароими аскарї дар ин ќонун шомили љароим алайњи 
ќобилият ва эњзороти муњорибавии ќуввои мусаллањ ва назми муайян дар анљоми хизмати 
аскарї мебошад. Усулан, љароиме, ки як низомї муртакиб мешавад, ду гуна аст: 

1. Љароими сирф низомї, љароиме аст, ки фаќат низомиён ќодир ба иртикоби он 
њастанд ва иртикоби он аз сўйи ѓайринизомиён мумкин нест ва дар сурати иртикоби он аз 
сўйи фарди ѓайринизомї, њељ гуна масъулияти љазої дар бар надошта бошад, монанди 
хобидан њангоми нигањбонї, тарки пост ва ѓайра. 

2. Љароиме, ки низомиёну ѓайринизомиён њарду ќодир ба иртикоби он њастанд, 
монанди харидории аслиња ё махфї кардани он, иртишоъ ва ѓайра. 

Љароими низомї њамон љароими сирф низомї њастанд, ки дар дастаи аввал ќарор 
мегиранд [13,с.22]. Бинобар ин, милоку меъёри ташхиси љароими низомї, аввалан, 
шахсияти муртакиби љурм аст, ки бояд аз узви неруњои низомї бошад ва сониян, табиати 
љурм аст, ки бояд дар иртибот бо вазоиф ва масъулиятњои хосси низомии худ мубодират 
ба иртикоби љурм намояд. Њарчанд баъзе њуќуќдонон бар ин аќидаанд, ки љароими 
низомиён монанди ихтилосу артшоъ ба муносибати шуѓлї њам иртикоб ёфта бошанд, 
љурми низомї нестанд [10,с.350]. 
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Љурми низомї дар њуќуќи Афѓонистон. Ќабл аз ин ки ба љурми низомї пардохта 
шавад, ба таърифи неруњои низомї пардохта мешавад. Кодекси љазоии мусавваби соли 
1396 Афѓонистон неруи низомиро ин гуна таъриф кардааст: «Неруњои ќуввои мусаллањ 
(урдў), полис ва амнияти миллї ё мансубини низомии соир вазоратњо ва идороти дорои 
ташкилоти низомї мебошанд». 

Хиёнати миллї дар Кодекси љазо. Кодекси љазо масодиќи зиёдеро барои хиёнати 
миллї баршумурдааст, аммо мавориде ки марбути ин тањќиќ, яъне љурми низомї 
мешавад, шомили мавориди зер аст: 

Дар фаќараи шумораи сеюм: таслими неруњои тањти амр ба душман. 
Фаќараи чањорум: вогузории таъсисот, иншооти нигањдории аслања ва муњимот, 

васоили низомї, захоири маводи иртизоќї ё истењкомоти мутааллиќ ба неруњои низомї ба 
душман ба манзури мусоидати онњо, ё фароњамсозии тасњилот барои вуруди душман ба 
кишвар. 

Фаќараи панљум: љамъоварии маълумоти њовии асрори низомї, дифої ё амниятии 
кишвар, ба манзури таслимдињии он ба давлати хориљї, созмон ё гурўњи зиддидавлатї ё 
гумоштагони онњо. 

Фаќараи шашум: истихдоми ашхос, тањияи амвол ё таљњизоти низомї барои давлати 
хориљї дар њоли љанг бо давлати Љумњурии Исломии Афѓонистон бо неруњои мусаллањ 
дар њоли љанг ё мунозиаи мусаллањона бо давлати Љумњурии Исломии Афѓонистон. 

Фаќараи њаштум: сирќат, талаф ё тазвири асноди њовии асрори низомї, дифої ё 
амниятии кишвар. 

Фаќараи ёздањум: ифшои асрори низомї, дифої ё амниятии кишвар ба ашхос ё 
давлати хориљї ё шахсе, ки ба нафъи онњо кор мекунад ё ба гурўњњои мусаллањи мухолифи 
давлати Љумњурии Исломии Афѓонистон. Ибороти моддаи нишондињанда он аст, ки 
наќшањо ё асрор, ё асноду тасмимот рољеъ ба сиёсати дохилї ё хориљии кишвар њасби 
вазифа дар ихтиёри яке аз маќомот ё кормандони давлатї ќарор дорад. 

Муљозоти љурми хиёнат. Кодекси љазо барои мансубини низомї, ки муртакиби љурм 
шаванд, дар моддаи 239 бар њасби љурм ба њабси дараљаи дувум ва дар сурате, ки шахси 
муртакиб асрори низомиро ба кишварњои дигар ва давлати хориљї интиќол дињад, ба 
њабси тавил мањкум мешавад. 

Ќонуни љазоии аскарї низ барои мансубини низомї дар сурате, ки аъмоли зерро 
анљом дињанд, њукми муљозот муайян кардааст. 

1.Пайвастан ба душман. 
2.Таслими неруњои тањти асар ба душман. 
3.Вогузории силоњ, техникаи муњорибавї, истењкомот ва соир васоили пешбурди 

љанг ба манзури мусоидат ба душман. 
4.Тавтеа алайњи давлат ба маќсади гирифтани ќудрати давлатї. 
5.Сирќат ва љамъоварии маълумоти сиррї рољеъ ба ќуввањои мусаллањ, амалиёти 

муњорибавї љињати дифоъ аз ватан, гирифтани эњзорот, ќобилияти дифоии кишвар ва 
соир маълумот ѓарази истифода алайњи давлат ба манзури таслим ба давлати хориљї, 
созмонњои зиддидавлатї ё љосусии онњо. 

6.Таблиѓот дар байни мансубини аскарї алайњи ќобилияти муњорибавии ќуввањои 
мусаллањ ва анљоми њар навъ аъмоли хасмона алайњи Љумњурии Исломии Афѓонистон. 

Дар сурате, ки ашхоси низомї аъмоли ёдшударо анљом дињанд, њасби ањвол ба љазои 
њабс аз понздањ то бист сол ё эъдом мањкум мегардад. Лозим ба зикр аст, ки сирфан 
љароими низомии коркунони неруњои низомї дар мањокими низомї мавриди баррасї 
ќарор гирифта, мавориде ки зикр гардид, шомили ин неруњо мешавад. 

Љароими хиёнати миллї бо тањдиди њаётитарин доштањои як давлат, яъне амнияти 
миллї, њокимият ва тамомияти арзї ва низ авоќиби ѓайриќобили љуброни он хусусиёти 
мунњасир ба фардро нисбат ба соири љароим ба худ ихтисос додааст. «Ба ибораи дигар, 
љароими хиёнати миллї ба барљастатарин љароими амниятї, ки бо якпорчагии низоми 
мардумї ё њокимияти сарзаминї ё амнияти дохилї дар сатњи калон муртабит аст, ангушт 
мегузорад» [6, с.350]. Дар ин росто ќонунгзор низ дар заминаи љурмангории ин навъ 
љароим, вижагињоеро дар назар гирифтааст, ки гоње ин хусусиёт аз усули мусаллам ва 
тасбитшудаи њуќуќи љазо ва асосоти илми њуќуќ дар арсаи љазої удул кардааст. 
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Љароими љангї дар Афѓонистон. Дар њуќуќи Афѓонистон низ љароими љангї ба 
унвони як падидаи шум баррасї шудааст. Дар фасли сеюми Кодекси љазоии Афѓонистон, 
дар моддаи 337 маворидеро шомили љиноёти љангї шумурдааст, ки Конвенсияи Женева ба 
он ишора кардааст. Мутобиќи муќаррароти Кодекси љазо, ќатли амд ба сурати густарда, 
шиканља ё рафтори ѓайриинсонї њамчун озмоишњои кимиёвї рўйи инсонњо, ворид 
кардани амдии дарду ранљи шадид ё осеби љиддї ба бадан ё саломатии ашхос ва тахриб ва 
забти густардаи амвол, ки заруратњои низомиро тављењ намекунад ва ба сурати 
ѓайриќонунї ва худсарона сурат бигирад, мисдоќњое мебошанд, ки дар Кодекси љиноятии 
Афѓонистон ба унвони љиноёти љангї мањсуб шудаанд. Њамчунин, Кодекси љазо дар 
хилоли љанг ба мавориде ишора дорад, ки мисдоќи љинояти љангї мањсуб мешавад. 
Маљбур сохтани асири љангї ё соири ашхоси машмули њимояти Конвенсияи Женева ба 
хизмати иљборї дар неруњои љангї ва мањрум кардани амдии асири љангї ё соири ашхоси 
машмули њимоят, аз њаќќи бархўрдории муњокимаи одилона ва дастрасї ба доштани 
њаќќе, ки ќонун ба вай вогузор кардааст, дар канори ихрољ ё интиќоли ѓайриќонунї ё 
њабси ѓайриќонунї ва гаравгонгириро ба унвони масодиќи љинояти љангї дар Кодекси 
љазои мусавваби соли 1396 матрањ шудааст. Дар Кодекси љазо дар барои муљозоти љурми 
љангї ба суратњои мухталиф баён шудааст. Ба љуз мавриди ќатл, ки ба эъдом мањкум 
мешавад, мавориди дигар аз њабси дараљаи аввал то њабси тавил мањкум мешаванд. 
Моддаи 339 Кодекси љазо, љароим дар њукми љароими љангиро ин гуна муаррифї мекунад: 
«Њамалоти амдї алайњи ашхоси ѓайринизомї ба сурати умум ё ашхоси ѓайринизомї, ки 
мушорикати мустаќим дар мунозиаи мусаллањона надошта бошанд ва њамлаи амдї болои 
ањдофи ѓайринизомї аз сўйи тарафњои даргири мунозиа, њамлаи амдї бар таъсисоти 
хадамоти кумакрасонї дар арсаи њуќуќи башар ва неруњои њифзи сулњи байналмилалї, ки 
ба муљиби Маншури Милали Муттањид дар сањнаи љанг њузур доранд. Њамла болои 
таъсисоти ѓайринизомї, ки муддатњои зиёде битавонад бар муњит зист зарар ворид кунад 
ва тарафњои даргир ба ин амр воќиф бошанд ва њамла болои марокизи ѓайринизомї, 
масалан, шифохонањо ва макотиб. Њамла бар низомиёне, ки таслим шудаанд ва тавони 
дифоъ аз худро надоранд. Наќлу интиќоли љамъияти кишвари ишѓолшуда низ ба унвони 
мисдоќи љинояти љангї мањсуб мешавад ва куштану захмї кардан ба сурати вањшиёна ва 
ѓайриинсонии асирони љангї, ки дар ихтиёри неруњои пирўзи майдон аст. Дар Кодекси 
љазо ба неруњои низомї, ки аз аслињаи кимиёвї истифода мекунанд ва аз силоњњои 
мухарриби дигаре, ки хилофи ќавоиди байналмилалї аст, истифода мекунанд, низ гуфта 
шудааст, ки ании силоњњои ноќизи ќавонини байналмилалї аст ва аз љумлаи масодиќи 
љинояти љангї хоњад буд. Соири мавориде, ки Кодекси љазо ба унвони љинояти љангї 
талаќќї мекунад, шомили љанги мусаллањона алайњи ашхосе, ки аз љанг даст кашидаанд 
ва ё дар љанг фаъолона ширкат надоранд, ашхосе, ки ба иллати беморї, маљрўњият ё 
асорат ё далоили дигар аз љанги маъзур мањсуб мешаванд, низ љурми љангї шинохта 
шудаанд. Дар мавриди муљозоти ашхосе, ки муртакиби љинояти љангї шудаанд, низ 
вобастагї ба навъи љурм њукми људогона дорад, аз њабси кўтоњмуддат ва тавил то њукми 
эъдом, ки ба навъи љурм вобастагї дорад, аъмол мешавад. Љароими неруњои низомї аз 
дастаи љароими бисёр хатарнок дар сатњи миллии кишварњост. Њадафи ќавоиди 
муљозотњои дар назар гирифта шуда барои ин ќабили љароим аз сўйи ќонунгзор, дорои 
хусусиятњои мунњасир ба фард аст, ки њуќуќдон дар баррасї ва тањлили ќазоии мулзам ба 
шинохти ин вижагињост. Дар кишваре мисли Афѓонистон, ки ба унвони кишвари фосиди 
идорї мушаххас шудааст, агар неруњои низомї, ки њофизи манофеи умумї њастанд, 
муртакиби љурм шаванд, дигари умеде ба бењбуд нахоњад буд. 

Бо тавваљуњ ба ќавонине, ки дар арсаи љурмангории низомї матрањ аст, аз ноњияи ду 
ќонун – Кодекси љазо ва Ќонуни љазоии аскарї гумон мерафт, ки дар кишвар шоњиди 
коњиш фасод дар неруњои низомї бошем, њол он ки бо вуљуди ќавонини корро, вале ба 
далели адами иљрої шудани ќавонин дар кишвари мо, шоњиди фасоди рўзафзун дар 
кишвар њастем. 
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БАРРАСИИ ЉАРОИМИ НИЗОМЇ АЗ ЉОНИБИ ДОДСИТОН ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ АФЃОНИСТОН 

Солиёни мутамодї Афѓонистон даргири низои дохилї ва љангњои хонумонсўз будааст. Дар ин миён 
љурмњои гуногун, аз љумла љиноятњои љангї, љиноят алайњи башарият, табъизи нажодї ва ѓайра, мавориде 
њастанд, ки дар Афѓонистон ба вуќўъ пайвастаанд. Аз тарафи дигар, муњимтарин умуре, ки маъмуланд ва 
марбут ба иљтимоъ дар кул мешаванд, њокимият ва ќудрати иљрої ва назми љомеа ва марљаи нозир бар он 
аст. Афѓонистон ба унвони лонаи терроризм барои фаъолияти гурўњњои њаросафкан ва бунёдгаро дар Осиёи 
Миёна шинохтааст. Њамчунин таљрибаи солњои тавъам бо љангу низоъњои дохилї нишон дод, ки дахолатњои 
кишварњо дар Афѓонистон, чї гуна тавонист њокимияти арзї ва њуќуќии кишварро махдуш кунад. 

Калидвожањо: љурм, љароими низомї, Кодекси љазо. 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОКУРОРОМ В АФГАНСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Афганистан уже много лет охвачен беспорядками и гражданской войной. Среди них различные 

преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, расовая дискриминация и т. 

д., имеют место в Афганистане. С другой стороны, наиболее важными, всеобъемлющими и связанными с 

обществом в целом, являются суверенитет и исполнительная власть, а также порядок в обществе и власть, которая 

должна его обеспечить. Афганистан на сегодняшний день считается логовом терроризма и террористических 

группировок в Центральной Азии. Кроме того, опыт многолетних войн и гражданской войны показал, как 

вмешательство стран в Афганистан может подорвать территориальный и правовой суверенитет страны.  

Ключевые слова: преступление, военные преступления, Уголовный кодекс. 

 

PROSECUTOR INVESTIGATION OF MILLITORY CRIMES IN AFGHAN LAW 

Afghanistan has been plagued by unrest and civil war for many years. Among them, various crimes such as war 

crimes, crimes against humanity, racial discrimination, etc., take place in Afghanistan. On the other hand, the most 

important, all-encompassing and connected with society as a whole are sovereignty and executive power, as well as order 

in society and the power that must ensure it. Afghanistan today is considered a den of terrorism and terrorist groups in 

Central Asia. In addition, the experience of many years of wars and civil war has shown how the intervention of countries 

in Afghanistan can undermine the territorial and legal sovereignty of the country.  

Keywords: crime, war crimes, the Criminal Code. 
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РУШДИ ИНСТИТУТИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ҲАРБЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Шарипов А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ҳангоми баррасии мафҳуми "мақоми хизматчии ҳарбӣ" аҳамияти лаҳзаи гузариши 
шаҳрванд аз ҳолати умумии шаҳрвандӣ ба хизмати ҳарбӣ қайд карда мешавад, зеро танҳо 
аз лаҳзаи оғози муҳлати хидмати ҳарбӣ шаҳрванд хизматчии ҳарбӣ њисобида мешавад. 
Ѓайр аз шахсоне, ки тибқи шартнома хизмати ҳарбиро сипарӣ мекунанд ва бо роҳи даъват 
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ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд, мақоми хизматчиёни ҳарбӣ ба ашхоси 
даъватшуда таҳсил мекунад; хизматчиёни ҳарбие, ки асир ё гаравгон гирифта шудаанд, 
дар кишварҳои бетараф таҷриба гирифтаанд дар ҳолати набудани номаълум (то вақте ки 

онҳо гумшуда ё мурда эътироф шудани суд) ва дар якқатор ҳолатҳои дигар. Мақоми 
сарбоз аз лаҳзаи ба охир расидани хизмати ҳарбӣ гум мешавад. Рушди институти ҳуқуқ ва 
озодиҳои хизматчиёни ҳарбӣ дар Тољикистон таҳлили ретроспективии вазъи ҳуқуқ, 
озодиҳо ва вазифаҳои хизматчиёни ҳарбиро дар давлати Тољикистон бо назардошти 
хусусиятҳои ба кишвари мо хос дар қаламрави Тољикистон пешниҳод менамояд. Ҳамин 
тавр, аллакай адвокатҳои асрҳои XVIII-XIX бо ишора ба хусусиятҳои ташкилоти ҳарбӣ, 
мавқеи махсуси артиш дар механизми давлат, истисноӣ будани вазифаҳои он, хусусиятҳои 
мақоми ҳуқуқиро таъкид карданд. 

Конститутсияи РСФСР 1918 мақоми хизматчиёни Артиши Сурхро ҳамчун 
шаҳрвандони комилҳуқуқи Давлати Шӯравӣ муайян кард. Конститутсияҳои СССР дар 
солҳои 1924 ва 1936 ҳуқуқҳои пурраи хизматчиёнро ҳамчун шаҳрвандони СССР, аз ҷумла 
ҳуқуқи интихобро қонунӣ карданд. Конститутсияи СССР соли 1977 якқатор муқаррароти 
нав оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дохил карда шуданд. Конститутсияи РСФСР аз соли 
1978, баръакс, моддаҳо дар бораи ҳуқуқи пурраи хизматчиёни ҳарбиро дар бар 
намегирифт, дар моддаҳои боби «Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд», ки бо қонун 
маҳдуд карда мешуданд. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз соли 1994 эътироф 
ва таҳкими меъёрии мавқеи арзиши олии шахс, ҳуқуқҳо, озодиҳои онҳоро пайдо карданд; 
асосҳои вазъи ҳуқуқии шахс, муносибати байни давлат ва шахсро муайян кард. 

Ҳангоми баррасии вижагиҳои рушди ҳуқуқҳо ва озодиҳои конститутсионии инсон ва 
шаҳрванд дар Тољикистон, муаллиф ба хулосае меояд, ки ташаккули ҳуқуқ ва озодиҳои 
хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳоле ба вуқӯъ пайваст, ки вазъи ҳуқуқии шахс дар ҷомеа, ҳуқуқ ва 
озодиҳо муқаррар карда шудааст хизматчиёни ҳарбӣ бо назардошти тағирёбии шароити 
раванди таърихӣ, аз ҷумла ҷанбаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ конкретӣ ва илова карда 
шуданд. Асосҳои конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои хизматчиёни ҳарбӣ 
дар Љумњурии Тољикистон дар давраи осоишта таҳлили асосҳои конститутсионии маҳдуд 
кардани ҳуқуқ ва озодиҳои хизматчиёни ҳарбии Љумњурии Тољикистон дар замони 
осоишта гузаронида мешавад. Қайд карда мешавад, ки аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ 
татбиқ шудани ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳрвандӣ вобаста ба маҳдудиятҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузории Љумњурии Тољикистон барои ин категорияи шаҳрвандон 
дар давраи адои хизмати ҳарбӣ ва дар баъзе ҳолатҳо пас аз барканорӣ хусусиятҳои хос 
доранд. Таъкид карда мешавад, ки маҳдудиятҳо характер, ҳудуд ва давомнокии муваққатӣ 
доранд. Маҳдудиятҳои ба хизматчиёни ҳарбӣ дахлдоштаро дар татбиқи ҳуқуқҳо ва 
озодиҳои шахсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣи ва сиёсӣ муфассал месанҷад. Муаллиф мавқеъҳои 
мавҷударо ҷамъбаст намуда, ҳадафҳои маҳдудияти зеринро муайян мекунад: ҳимояи 
манфиатҳои ҷамъиятии шахс, ҷомеа ва давлат; иҷрои вазифаҳо оид ба таъмини мудофиа 
ва амнияти давлатии кишвар; фароҳам овардани шароит барои фаъолияти пурсамари 
касбии кормандони ҳарбӣ барои таъмини вазифаҳои касбии онҳо; муқаррар намудани 
монеаҳо барои суиистифодаи эҳтимолии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҳуқуқҳое, ки вобаста ба 
иҷрои вазифаҳои умумӣ, хизматӣ ва махсус дода шудаанд; таъмини мустақилият дар 
татбиқи ҳуқуқҳои расмӣ ва махсус. Хулоса асоснок аст, ки маҳдудиятҳое, ки қонунгузори 
Тољикистон ҷорӣ кардааст, бояд ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯ бошанд: конститутсия, 
мутаносибӣ, мутаносибӣ ва адолат. Усулњои барои ҳифзи конститутсионии ҳуқуқи 
хизматчиёни Љумњурии Тољикистон таъкид мекунад, ки ба ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон 
ва шаҳрванд дар Љумњурии Тољикистон, бо иштироки ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ - 
ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, ҳар кадоми онҳо мустақилона ва дар доираи 
салоҳияти қонунгузорӣ маҳдуд карда шудаанд. 

Дар асар қайд карда мешавад, ки мақоми хизматчиёни ҳарбӣ ба татбиқи ҳуқуқи онҳо 
ба шикояти судӣ таъсир мерасонад. Аз сабаби он, ки хизматчиёни ҳарбӣ дар баробари 
вазъи умумии ҳуқуқӣ, инчунин мақоми махсус доранд, ҳуқуқи шикоят аз хизматчиёни 
ҳарбӣ қисми умумии шаҳрвандӣ - ҳуқуқи умумии шикоятро, ки бо меъёрҳои қонунгузории 
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умумӣ муқаррар карда шудааст, низ дар бар мегирад, ки татбиқ карда мешаванд ба 
хизматчиёни ҳарбӣ, ба монанди дигар шаҳрвандон ва қисми умумии шаҳрвандӣ - ҳуқуқи 
махсуси шикоят, ки онро қонунгузории умумӣ низ муқаррар кардааст, вале хусусиятҳои 

муайяни татбиқи хизматчиёни ҳарбиро, ки бо меъёрҳои қонунгузории махсус (ҳарбӣ) 
мушаххас шудаанд. Аз ин рӯ, хизматчиёни ҳарбӣ ҳуқуқи умумии шикоятро доранд, ки 
ҳама шаҳрвандон аз инҳо истифода мебаранд ва аз ҳуқуқи махсуси шикоят - ҳамчун 
шахсоне, ки мақоми махсуси ҳуқуқӣ доранд, бо қонунгузорӣ илова ба шахси куллӣ дорои 
шахси ҳуқуқии махсус ва иҷрои онҳо мебошанд. Қайд карда мешавад, ки ҳифзи иҷтимоии 
шаҳрвандон дар Љумњурии Тољикистон вектори олии рушди кишвар мебошад. Зарурати 
маҷмуи чорабиниҳои ташкилию ҳуқуқиро, ки ба такмил додани механизмҳо ва 
институтҳои ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ нигаронида шудаанд, исбот мекунад. 
Равандҳои иҷтимоию иқтисодии рушди ҷомеа ва соҳаи адлия бо ҳам зич алоқаманданд. 
Мушкилоти гуногуни вобаста ба ислоҳот ва рушди низоми судӣ ба сатҳ ва сифати ҳимояи 
судии ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии хизматчиёни ҳарбӣ дар Љумњурии Тољикистон 
таъсир мерасонанд. 

Суд ҳуқуқу озодиҳои хизматчиёни ҳарбиро таҳлил намуда, қайд мекунад, ки солҳои 

охир тамоюли афзоиши назарраси муроҷиатҳои хизматчиёни ҳарбӣ барои ҳимояи судии 
ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои онҳо мушоҳида мешавад. Дар айни замон, судҳои ҳарбӣ 
ҳар сол тақрибан 100 ҳазор даъво ва шикояти хизматчиёни ҳарбиро баррасӣ мекунанд. 
Афзоиши шумораи муроҷиатҳо ба судҳои ҳарбӣ натанҳо бо баланд шудани саводнокии 
ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ, балки бо вазъи ғайриқаноатбахши корҳои Қувваҳои 
Мусаллаҳ дар самти таъмини ҳайати шахсӣ бо намудҳои муқарраршудаи ёрдампулӣ ва 
риояи дигар ҳуқуқҳои хизматчиёни ҳарбӣ. Омор нишон медиҳад, ки сатҳи риояи ҳуқуқҳои 
хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби мақомоти фармондеҳӣ ва назоратии ҳарбӣ хеле паст боқӣ 
мондааст. Чунин ҳодиса ғайриоддӣ нест, ки ҳамаи афсарони қисми низомӣ дар як вақт ба 
суди ҳарбӣ шикоят пешниҳод кунанд. Аксари қонуншиканиҳо аз ҷониби фармондеҳӣ 
ҳангоми додани хизматчиёни ҳарбӣ бо намудҳои муқарраршудаи ёрдампулӣ содир карда 
мешаванд - қариб 90% ҳамаи қонуншиканиҳои муқаррарнамудаи судҳои ҳарбӣ. Татбиқи 
ҳимояи ҳуқуқҳои хизматчиёни ҳарбиро оид ба аризаҳо (шикоятҳо) таҳлил намуда, таҳияи 

қонунгузориро оид ба масъалаи эътироз кардани қарорҳо, амали (беамалии) мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ, ҳукуматҳои маҳаллӣ ва шахсони мансабдор таҳлил кардааст. 
Масъалаҳои мушкилоти марбут ба татбиқи ҳуқуқи ҳимояи судӣ аз ҷониби низомиён қайд 
карда шуданд. Муаллиф чунин мешуморад, ки марҳилаи кунунии рушди кишвар зарурати 
ба сатҳи сифатан нави фаъолият гузаштани судҳоро тақозо мекунад. Фаъолияти ҳуқуқи 
инсон дар иттиҳодияҳои мустақили ҳуқуқи инсон яке аз роҳҳои воқеии ҳимояи ғайрисудии 
дохилии ҳуқуқ ва озодиҳои хизматчиёни ҳарбӣ мебошад. Фаъолияти мақомоти 
фармондеҳӣ ва назоратии ҳарбиро таҳлил намуда, таъкид менамояд, ки ба ташаккули 
системаи назорати шаҳрвандӣ сирри идоравӣ дар бораи ҷиноятҳое, ки дар Қувваҳои 
Мусаллаҳи Љумњурии Тољикистон содир шудаанд, халал мерасонад. Њалли бисёр 
масъалаҳои марбут ба артиш, амнияти хидмати ҳарбӣ, ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни 
ҳарбӣ, риояи ҳуқуқу озодиҳои онҳо ва ғайра, диққати махсуси ҷомеаро тақозо мекунад. 
Дар соли 1990, дар воќеањои фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ бесуботсозандаи соҳаҳои 
сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии зиндагӣ вайрон кардани ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд ба таври васеъ паҳн шуд. Вазъияти қонуният ва тартибот барои мубориза бо 
ҷинояткорӣ дар Қувваҳои Мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии Љумњурии Тољикистон 
чизҳои зиёдеро боқӣ гузоштанд. Таъкид мешавад, ки институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
назорати ҷамъиятӣ дар мамлакати мо ташаккул ёфтаанд ва барои ҳамкорӣ бо давлат дар 
доираи муколама ва ҳамкорӣ омодаанд ва гарчанде ки системаи назорати шаҳрвандӣ аз 
болои артиш дар маҷмуъ дар мамлакати мо ҳанӯз рушд накардааст, аммо фаъолияти 
иттиҳодияҳои ҳуқуқи башар аз ҷониби аҳолӣ дастгирӣ карда мешавад, онҳо самарабахш 
ва талаботнок мебошанд. Шаҳрвандон беш аз 10 ҳазор чунин изҳорот пешниҳод кардаанд: 
2,5 ҳазор шикоят аз сабаби вайрон кардани тартиби хидмати ҳарбӣ, 4 ҳазор ариза таъмини 
нафақаи хизмати ҳарбӣ. Дар солҳои 2008-2009 мақомоти прокуратураи ҳарбӣ беш аз 2,5 
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ҳазор санҷиши иҷрои қонунгузориро гузаронданд, ки тақрибан 12 ҳазор қонуншиканиро 
муайян карданд, зиёда аз 1000 пешниҳоди худро дар бораи бартарафсозӣ ошкор карданд, 
ки вайронкунии қонуни прокурорро тақрибан 150 бекор кардааст ҳазор қоидаҳои 

фармондеҳӣ ҳуқуқҳои зиёда аз 70 ҳазор хизматчиёни ҳарбиро барқарор карданд. Худкушӣ 
дар байни конвентҳои ҳарбӣ ва тился дар офати барои артиш. Дар натиҷаи талафоти 
"ғайринизомӣ" аз соли 2007 то 2009, беш аз ҳазор хизматчии ҳарбӣ кушта шуданд. 
Фаъолияти ҳуқуқии инсони Додситонии Љумњурии Тољикистонро таҳлил намуда, чунин 
мешуморад, ки тағйири таваҷҷуҳ дар фаъолияти Прокуратура ба татбиқи ҳуқуқҳои инсон 
вазифаҳои дахлдор ва стандартҳои байналмилалии ҳуқуқи инсонро талаб мекунад ва 
онҳоро мутобиқ мекунад бо дохилӣ. Инро зикр намуд, ки дар ин давра фаъолияти 
прокуратура Тољикистон бештар ошкор ва дастрас ба аҳолӣ дорад. Аммо, муаллиф чунин 
мешуморад, ки Љумњурии Тољикистон танҳо мақомоти прокуратураи ҳарбӣ наметавонад 
тартиботро дар артиш ба роҳ монад, ҳатто агар истифодаи самараноки фаъолони ҳуқуқи 
инсон ва потенсиали бошад. Бо мақсади ҳифзи ҳам ҳуқуқи низомиён аз кормандон ва 
манфиатҳои давлат бояд иловагӣ, таъсис дода. Дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳуқуқ, озодӣ ва кафолати ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ, 
шаҳрвандони аз хизмати ҳарбӣ холӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо. Дар робита ба мушкилоти 
соҳа риояи ҳуқуқ ва озодиҳои кормандони низомӣ дар моҳи июни соли 2000 ва 2005, 
Омбудсмен русӣ омода карда ва нашр ва ба дурӯғ ба ҳисоботҳои махсус. Бо вуҷуди ин, 
таҳлили фаъолияти Ваколатдор Тољикистон дар рисолаи «назари ташкил намуд, ки 
Тољикистон ё имконияти қабули шикоят ба Ваколатдор Љумњурии Тољикистон надорад, ё 
аз сабаби бесаводии њуќуќї дарк кардаанд. Дар бораи роҳҳои ҳимояи ҳуқуқҳои худ ба 
қадри кофӣ иттилоъ надоранд.  

Дар хулоса љамъбаст намудани натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, аз дорои 
асосии хулосаи назариявї ва тавсияњои дорои хусусияти амалї. Ташкилотҳои ҳуқуқи 
инсон дар Тоҷикистон ва ИДМ ба Комиссияи Ҳукуматӣ барои омода намудани лоиҳаи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хидмати ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ" барои нашри 
лоиҳаи қонун дар сайти расмии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо аз ин иқдоми 
комиссияи ҳукуматӣ истиқбол мекунем, зеро муҳокимаи васеи лоиҳаҳои қонунҳо имкон 
медиҳад, ки ҳуқуқи шаҳрвандон барои иштирок дар таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
амалӣ карда шавад. Мутаассифона, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба раванди таҳияи 
лоиҳаи қонун шомил карда нашуданд, ки ин дар навбати худ имкон медод, ки 
муқаррароти марбут ба ҳуқуқи инсон ва принсипҳои демократии маъмурияти даъват ва 
хидмати ҳарбӣ иртибот дошта бошанд. Амалияи боздошти худсаронаи шахсони синни 
даъватӣ яке аз ҳолатҳои паҳнгаштаи вайронкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳангоми 
даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Боздошти 
худсаронаи шаҳрвандон барои гузаронидани чорабиниҳои даъватӣ дар байни мардум 
"Ҷамъбаст" номида мешавад. "Ҷамъбаст" усули ғайриқонунии даъват аст, ки дар вайрон 
кардани тартиби даъвати шаҳрвандон бидуни пешниҳоди пешакӣ аз ҷониби намояндагони 
комиссариати ҳарбӣ, намояндагони полис ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ифода 
ёфтааст. Рейд бо мақсади ба комиссариати ҳарбӣ овардани шаҳрванд барои гузаронидани 
чорабиниҳои даъватӣ ва хидмати минбаъда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, хонаҳо ва хонаҳо 
гузаронида мешавад. Азбаски гирдиҳамоиҳо ба таври бесарусомонӣ сурат мегиранд, 
шаҳрвандони ноболиғ, шаҳрвандони хориҷӣ, инчунин шаҳрвандоне, ки мӯҳлати таъхир ва 
озодкунӣ аз даъват ба ҳабс гирифта шуда, ба комиссариатҳои ҳарбӣ оварда мешаванд. 
Ҳангоми боздошти худсарона, инчунин ҳуқуқҳои бунёдӣ, ба монанди дахлнопазирии хона, 
дастрасӣ ба мурофиаи одилона, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва озодӣ аз сӯиистифода поймол 
карда мешаванд. Натанҳо ҷавонон қурбонии ҳабси маҷбурӣ мешаванд, балки аъзои 
оилаҳои онҳо низ ҳастанд, ки мавриди хушунат ва латукӯб қарор мегиранд. Проблемаҳои 
гирдиҳамоӣ ва дигар қонуншиканиҳои раванди даъват аз ҷониби ҳомиёни ҳуқуқ, фаъолон 
ва рӯзноманигорони кишвар борҳо ба миён омада буданд. Соли 2014 Президенти кишвар 
Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ ду маротиба ба вайронкунии раванди даъват ҷалб 
карда, амр дод, ки усулҳои ғайриқонунии даъват ба сафи Артиши Миллӣ комилан аз байн 
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бурда шаванд. Аммо, дар матни лоиҳаи қонун қоидае пешбинӣ шудааст, ки метавонад 
ҳабси худсаронро қонунӣ гардонад. Дар қисми 5 моддаи 36 лоиҳа омадааст: «Дар сурати 
аз даъвати даъватӣ даъватшаванда, падар ё модар, узви болиғи оила ва / ё бе сабабҳои 

узрнок рад кардани даъватшаванда, дар мӯҳлати муқарраршуда ҳозир намешавад. 
даъватнома барои чорабиниҳои марбут ба даъват, таъмини пайдоиши ӯ ба мақомоти 
корҳои дохилӣ дар асоси дархости хаттии комиссариати ҳарбӣ супорида мешавад. " Ин 
муқаррарот ду нуктаи муҳим дорад. Аввалин он аст, ки масъулияти қабули даъватнома ба 
аъзои оилаи даъватшаванда аст. Ин муқаррарот бо қисми 2 моддаи 36 лоиҳа мухолифат 
мекунад, ки дар он гуфта мешавад, ки шаҳрвандоне, ки бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват 
карда шаванд, бояд аз комиссариати ҳарбӣ даъватнома гиранд. Аъзои оила барои амали 
узви болиғи оила масъулият надоранд. Рўзнома даъватнома барои гузаштани лоиҳаи 
чорабиниҳо на аз ҷониби аъзоёни оила, балки бевосита аз ҷониби даъватшаванда 
мебошад. Радди гирифтани даъватнома аз ҷониби аъзои оила ҳуқуқи қонунӣ мебошад ва 
наметавонад барои пайдоиши ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноии даъватшаванда асос бошад. 
Нуктаи дуввуми муҳим он аст, ки масъулияти намояндаи мақомоти корҳои дохилӣ барои 
зоҳир шудани даъватшаванда мебошад. Гарчанде ки дар лоиҳаи қонун дақиқан дар куҷо 
иштирок кардани овоздиҳандагон мушаххас нашудааст, аммо бо назардошти таҷрибаи 
мавҷуда, бояд тахмин кард, ки овоздиҳӣ на ба мақомоти корҳои дохилӣ, балки ба ҳайати 
даъват даъват карда мешавад. 

Ин муқаррарот ба моддаи 19 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
моддаи 9 Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ мухолифат 
мекунад. Дар моддаи 19 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
карда шудааст, ки ҳеҷ касро бидуни асосҳои қонунӣ боздошт ва ҳабс кардан мумкин нест. 
Мувофиқи моддаи 9 ICCPR “Ҳар як инсон ба озодӣ ва амнияти шахсӣ ҳуқуқ дорад. Ҳеҷ 
кас набояд аз озодӣ маҳрум карда шавад, ба истиснои чунин асосҳо ва тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонун”. Таъмини ҳузури мақомоти корҳои дохилӣ маҳдудияти озодии 
шаҳрвандро ташкил медиҳад. Маҳдуд кардани ҳуқуқ ба озодӣ бояд танҳо дар сурате амалӣ 
карда шавад, ки барои кофӣ будани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё ҷинояти ҷиноятӣ 
асосҳои қонунии кофӣ мавҷуд бошанд. 
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РУШДИ ИНСТИТУТИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ҲАРБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Маҳдудиятҳои ба хизматчиёни ҳарбӣ дахлдоштаро дар татбиқи ҳуқуқҳо ва озодиҳои шахсӣ, иҷтимоӣ-
иқтисодӣ, сиёсӣ муфассал месанҷад. Муаллиф мавқеъҳои мавҷударо ҷамъбаст намуда, ҳадафҳои маҳдудияти 

зеринро муайян мекунад: ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятии шахс, ҷомеа ва давлат; иҷрои вазифаҳо оид ба 
таъмини мудофиа ва амнияти давлатии кишвар; фароҳам овардани шароит барои фаъолияти пурсамари 
касбии кормандони ҳарбӣ барои таъмини вазифаҳои касбии онҳо; муқаррар намудани монеаҳо барои 

сӯиистифодаи эҳтимолии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҳуқуқҳое, ки вобаста ба иҷрои вазифаҳои умумӣ, хизматӣ ва 
махсус дода шудаанд; таъмини мустақилият дар татбиқи ҳуқуқҳои расмӣ ва махсус. Усулњои барои ҳифзи 
конститутсионии ҳуқуқи хизматчиёни Љумњурии Тољикистон таъкид мекунад, ки ба ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои 
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инсон ва шаҳрванд дар Љумњурии Тољикистон, бо иштироки ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ - ҳокимияти 
қонунгузор, иҷроия ва судӣ, ҳар кадоми онҳо мустақилона ва дар доираи салоҳияти қонунгузорӣ маҳдуд 
карда шудаанд. 

Калидвожањо: хизматчиёни ҳарбӣ, вазъи ҳуқуқии умумӣ ва махсус, вазъи ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ. 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВ И СВОБОД ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статчье подробно рассмотрено ограничения на осуществление военнослужащими личных, социально-

экономических и политических прав и свобод. Автор обобщает существующие позиции и выделяет цели 

следующих ограничений: защита общественных интересов личности, общества и государства; выполнение задач 

по обеспечению обороны и государственной безопасности страны; создание условий для эффективной 

профессиональной деятельности военнослужащих по обеспечению выполнения ими своих профессиональных 

обязанностей; установление препятствий для возможного злоупотребления военнослужащими правами при 

исполнении общих, служебных и специальных обязанностей; обеспечение независимости при осуществлении 

служебных и особых прав. В методах защиты конституционных прав государственных служащих Республики 

Таджикистан подчеркивается, что защита прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан с 

участием всех ветвей государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной, каждой из которых 

ограничено. 

Ключевые слова: военнослужащие, общий и специальный правовой статус, правовой статус 

военнослужащего 

 

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF RIGHTS AND FREEDOMS OF MILITARY PERSONNEL IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article examines in detail the restrictions on the exercise of personal, socio-economic and political rights and 

freedoms by military personnel. The author summarizes the existing positions and identifies the goals of the following 

restrictions: protection of the public interests of the individual, society and the state; fulfillment of tasks to ensure the 

defense and state security of the country; creation of conditions for effective professional activity of servicemen to ensure 

the fulfillment of their professional duties; establishment of obstacles for possible abuse of rights by servicemen in the 

performance of general, official and special duties; ensuring independence in the exercise of official and special rights. The 

methods of protecting the constitutional rights of civil servants of the Republic of Tajikistan emphasize that the protection 

of human and civil rights and freedoms in the Republic of Tajikistan with the participation of all branches of state power - 

legislative, executive and judicial, each of which is limited. 

Keywords: military, general and special legal status, the legal status of a soldier 
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ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИКА – ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 

 
ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ И 

СПОСОБ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Гуломов А. М. 

Таджикский национальный университет 

 

Появление дискретного колебательного спектра многоатомной молекулы является 

результатом существования в молекуле определенных уровней энергии. При рассмотрении 

задачи об уровнях энергии многоатомной молекулы допустимо в достаточно хорошем 

приближении рассматривать отдельные виды движений частиц молекулы: движение 

электронов, колебания ядер, вращательное движение молекулы как целого и, наконец, 

поступательное движение молекулы как целого. Нас будет интересовать чисто колебательное 

движение. Пусть молекула находится в некотором стационарном состоянии, которому 

соответствует определенная геометрическая конфигурация. Так как по предположению никаких 

внешних сил, действующих на молекулу, нет, то можно считать, что данная геометрическая 

конфигурация образуется в результате взаимной компенсации внутренних сил, действующих на 

атомы в молекуле со стороны других атомов и электронов. Отвлекаясь от физической природы 

этих сил, можно просто считать, что существуют некоторые силы взаимодействия данного 

атома со всеми остальными. При отклонении атомов от положений равновесия возникнут силы, 

которые будут стремиться вернуть систему в равновесное состояние. По-прежнему, очевидно, 

можно считать, что эти силы являются результатом действия на данный атом других атомов 

молекулы. Такие движения атомов молекулы под действием внутренних сил, возникающих при 

нарушении равновесного состояния, и приводят к появлению колебательного спектра. Для 

решения поставленной задачи о колебаниях многоатомной молекулы можно ввести следующие 

координаты: три декартовы координаты центра масс молекулы, три угла Эйлера вращающейся 

системы декартовых координат и, наконец, декартовы координаты атомов относительно 

вращающейся координатной системы. Поскольку молекула, состоящая из N атомов, имеет 

только 3N степени свободы, то чисто колебательное движение атомов должно 

характеризоваться 3N-6 (3/V-5 для линейных молекул) степенями свободы. 

В достаточно хорошем для наших целей приближении возможно рассматривать колебания 

в координатах движущейся системы осей таким образом, как если бы молекула не совершала 

ни вращательного, ни поступательного движения. Это может быть достигнуто путем 

использования 3N декартовых координат движущейся системы (или N векторов 𝑟 смещений 

атомов из положений равновесия) наряду с шестью условиями (равенство нулю количества и 

момента количества движения молекулы как целого), не допускающими вращения или 

поступательного движения молекулы относительно движущихся осей. Как известно, 

кинетическая энергия совокупности частиц равна сумме кинетических энергий отдельных 

частиц 

Tкин=
𝟏

𝟐
∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖

2
𝑖 =

1

2
{𝑟}𝑀||𝑟|| 

где М - диагональная матрица масс атомов. При колебательных смещениях атомов из 

положений равновесия возникают силы 𝐟i, действующие на атомы молекулы, 

пропорциональные смещениям атомов из положений равновесия. 

Ограничиваясь так называемым гармоническим приближением, при котором 

предполагается, что возвращающие силы линейно зависят от смещений атомов из положений 

равновесия, запишем 

−(𝑲𝟏𝟏𝑟𝟏  + 𝑲𝟏𝟐𝑟𝟐 + … 𝑲𝟏𝒏𝑟𝒏) = 𝐟𝟏
…

−(𝑲𝒏𝟏𝑟𝟏 + 𝑲𝒏𝟏𝑟𝟐 + … 𝑲𝒏𝒏𝑟𝒏) = 𝐟𝒏

 (3) 
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Коэффициенты Кij являются тензорами(1). Отрицательный перед Кij означает, что при 

положительных смещениях атомов по декартовым осям силы ft в общем случае имеют 

отрицательное направление. В раскрытом виде 

Kij=

(

 

𝒌𝒙𝒙
𝒊𝒋

𝒌𝒙𝒚
𝒊𝒋

𝒌𝒙𝒛
𝒊𝒋

𝒌𝒚𝒙
𝒊𝒋

𝒌𝒚𝒚
𝒊𝒋

𝒌𝒚𝒛
𝒊𝒋

𝒌𝒛𝒙
𝒊𝒋

𝒌𝒛𝒚
𝒊𝒋

𝒌𝒛𝒛
𝒊𝒋
)

  

Коэффициенты 𝒌𝒙𝒚
𝒊𝒋

 определяют зависимость составляющей квази-упругой силы по оси х, 

действующей на i-ю частицу, от составляющей смещения j-й частицы по оси у. Поскольку поле 

сил должно быть потенциальным, то должны выполняться соотношения 
𝝏𝒇𝟏𝒙

𝝏𝒚𝟏
=
𝝏𝒇𝟏𝒚

𝝏𝒙𝟏
, 
𝝏𝒇𝟏𝒙

𝝏𝒚𝟐
=
𝝏𝒇𝟐𝒚

𝝏𝒙𝟏
  и т.д. 

Отсюда заключаем, что тензоры Kij симметричны, а Kij= �̃�ji.Задание действующих сил в 

форме (1) приводит к выражению потенциальной энергии в виде  

V=
𝟏

𝟐
{�⃗⃗�𝟏, �⃗⃗�𝟐, �⃗⃗�𝟑, . . . , �⃗⃗�𝒏} [

𝑲𝟏𝟏 𝑲𝟏𝟐 … 𝑲𝟏𝑵
𝑲𝟐𝟏 𝑲𝟐𝟐 ⋯ 𝑲𝟐𝑵

⋯
𝑲𝑵𝟏 𝑲𝑵𝟐 ⋯ 𝑲𝑵𝑵

] ‖

�⃗⃗�𝟏
�⃗⃗�𝟐
⋮
�⃗⃗�𝑵

‖=
𝟏

𝟐
{�⃗⃗�}𝒖𝒓||�⃗⃗�|| 

Действительно, из теоретической механики известно, что столбцов матриц сил, 

соответствующих данным координатам, равна 

||�⃗⃗�||=-||
𝝏

𝝏�⃗⃗�
||V 

где V потенциальная функция. 

По правилу дифференцирования квадратичной формы получим 

||�⃗⃗�||=-Ur||�⃗⃗�|| 
что в раскрытом виде и даст выражения(1). 

В системе естественных колебательных координат выражение для потенциальной энергии 

примет вид (см. гл. I, замена переменных в квадратичной форме) 

V=
𝟏

𝟐
{�⃗⃗�}𝑼𝒓||�⃗⃗�||=

𝟏

𝟐
{𝒒}𝑼𝒒||𝒒|| (4) 

В дальнейшем мы будем пользоваться уравнением движения в форме Гамильтона. При 

этом кинетическая энергия должна быть выражена в импульсах. По определению, импульсом, 

сопряженным данной координате x (декартовой, естественной и др.), является величина 

px=
𝝏𝑻кин

𝝏х̇
. Следовательно, матрица-столбец ||𝒑𝒓⃗⃗⃗⃗⃗|| импульсов, сопряженных декартовым 

координатам, будет равна ||𝒑𝒓⃗⃗⃗⃗⃗||=M||�̇⃗⃗�||. Выражение для кинетической энергии примет форму 

Tкин=
1

2
{𝑝𝑟⃗⃗⃗⃗⃗}ℰ||𝑝𝑟⃗⃗⃗⃗⃗|| 

где ℰ диагональная матрица обратных масс атомов, выраженных в безразмерной шкале.По 

правилу замены переменных в квадратичной форме получим выражения кинетической энергии 

в виде: 

Tкин=
1

2
{𝒑𝒒}�⃗⃗�ℰ�̃⃗⃗�||𝒑𝒒||=

1

2
{𝒑𝒒}𝑇𝑝||𝒑𝒒|| 

Матрицу 𝑇𝑝= �⃗⃗�ℰ�̃⃗⃗� мы будем называть матрицей кинетической энергии в импульсном 

представлении в естественных координатах, или матрицей кинематических коэффициентов. В 

результате уравнение Шредингера для колебаний многоатомной молекулы запишется в виде 
1

2
⌈{�̂�𝒒}𝑻𝒑||�̂�𝒒|| + {𝒒}𝑼𝒒||𝒒||⌉𝝍 = 𝑬𝝍 

{�̂�𝒒} и ||�̂�𝒒|| строка и столбец операторов импульсов. Это уравнение может быть решено, 

если удастся перейти к таким новым координатам, в которых матрицы 𝑇𝑝и 𝑈𝑝 одновременно 

приведутся к диагональному виду. В системе координат Qi которые принято называть 

нормальными, уравнение Шредингера не будет, таким образом, содержать члены типа Qi Qj, �̂�i 
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�̂�j. Поэтому его решение может быть найдено при условии E=∑ 𝑬𝒊 i;  

𝝍 = ∏ 𝝍𝒊 i. В результате уравнение разделится на совокупность уравнений вида 
𝟏

𝟐
(�̂�2

i +𝝺i Qi
2) 𝝍i=Ei 𝝍i 

где i=1,2,3,3N-6. Каждое из таких уравнений описывает линейный гармонический осциллятор с 

массой единица, собственными функциями 𝝍i(Qi, υi) и с уровнями энергии  

Ei=hvi(υi+
𝟏

𝟐
) 

где h — постоянная Планка, υi колебательные квантовые числа, принимающие значения 0, 1, 2, 

... а также vi=√𝞴i  

E=h∑ 𝒗𝒊(𝝊𝒊 +
𝟏

𝟐
)𝒊  

Каждый уровень характеризуется своим набором 3N-6 квантовых чисел 𝝊𝒊. 
В этом случае положение уровня энергии определяется квантовым числом 𝝊𝒌 и будет 

иметь одно и то же значение для разных допустимых наборов 𝝊𝒌𝒊. Так, если одинаковую 

частоту имеют два осциллятора, то для состояния с 𝝊𝒌=1 возможны. 𝝊𝒌𝟏 = 𝟏, 𝝊𝒌𝟐 = 𝟎 и 𝝊𝒌𝟏 =
𝟎, 𝝊𝒌𝟐 = 𝟏. Такой уровень энергии называется дважды вырожденным. Состояние с 𝝊𝒌=2 

реализуется при комбинациях 𝝊𝒌𝟏=2, 𝝊𝒌𝟐=0 𝝊𝒌𝟏=1 𝝊𝒌𝟐=1 𝝊𝒌𝟏=0 𝝊𝒌𝟐 = 𝟐; т. е. уровень будет 

трижды вырожденным. Соответственно получаются суперпозиции двух или более собственных 

функций, описывающие состояние системы на каждом уровне энергии. (смотрите на Рис.1) 

Рис.1 

 
Легко видеть, что нижний уровень с нулевыми колебательными квантовыми числами 

всегда будет невырожденным. 

При вычислении матрицы кинетической энергии в импульсном представлении 

необходимо прежде всего выбрать систему естественных колебательных координат. В качестве 

таких координат обычно принимаются изменения равновесных геометрических параметров 

молекулы. Естественные колебательные координаты должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

a) число независимых координат равно ЗN-6; 

b) в равновесном состоянии координаты должны обращаться в нуль; 

c) для наглядного представления формы колебаний необходимо, чтобы выбранные 

координаты характеризовали отдельные cтруктурные элементы молекулы. 

Подобные координаты в теорию колебаний многоатомных молекул впервые были 

введены М.А. Ельяшевичем и, независимо от него, Е. Вильсоном. Наиболее распространенной 

системой естественных колебательных координат является так называемая валентно-силовая 

система. В ней в качестве координат выбираются изменения длин валентных связей и 

изменения валентных углов. Эта система, как показала практика расчетов колебательных 

спектров, является вполне удовлетворительной при описании молекул, подчиняющихся 

валентной схеме химии. Кроме этих координат, для характеристики движений групп атомов в 

молекуле используются координаты изменения угла между связью и плоскостью, проведенной 

через совокупность атомов, а также координаты изменения двугранных углов между 
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плоскостями. Координаты растяжения связей обычно обозначаются символами q, изменения 

валентных углов символами γ, α, а остальные координаты символами χ, ϗ, и ρ и т.д. 

Все колебательные движения многоатомных молекул могут быть, таким образом, описаны 

с помощью следующих колебательных координат: изменение длин связей, изменение углов 

между связями и между связью и плоскостью и изменение двугранных углов между 

плоскостями, проведенными через атомы молекулы. Итак, необходимо выразить растяжение 

связи, поворот ее в пространстве и поворот плоскости через смещения соответствующих 

атомов. Пусть связь образуется двумя атомами 1 и 2 (рис. 2) 
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ТАҚСИМОТИ ДАРАҶАИ ЭНЕРГЕТИКИ ДА МОЛЕКУЛАҲОИ БИСЕРАТОМА ВА ТАРЗИ ҲИСОБ ВА 

МУАЙЯН НАМУДАНИ АРЗИШИ ОНҲО 

Ҳангоми кор мо ба назар гирифта будем, ки роҳи ҳисобкунии мо пайваста бо натиҷаии кори 
лабараторие, ки ба мо графикаи спектри ҳосилшударо нишон медиҳад, дар хусуси сохтори панҷараи 
кристалиии модда, аз ин хулоса бароварда мешавад, ки атомҳо чи гуна ҷойгиранд ва бо кадом кунҷи 

валентї дар панҷараи кристалї хобидаанд.  
Калидвожањо: анализи матрисионї, молеклаи бисёратома, табдилҳои ғайрихаттї, лапиши атомҳо дар 

панҷараи кристалї, ҳолати баробарї, суръати тағирёбии кунҷи валентї, спектор.  
 

ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В МНОГОАТОМНЫХХ МОЛЕКУЛ И СПОСОБ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ЗНОЧЕНИЙ 

В данной работе мы рассматривали методику анализирования данных при котором можно будет получать из 

лабораторных результатов исследований график спектров, которые способны передать очень много полезной 

информации на основе которых можно узнать строения кристаллической решётки что станет причиной получения 

информации о местоположении атомов и значение их валентного угла в кристаллической решётке данного 

вещества. Данный метод анализа основан на векторно - скалярном методе, что приведет нас к матричному анализу 

данных, а также расскажет нам об физика химическом свойстве вещества. 

Ключевые слова: матричный анализ, многоатомные молекулы, нелинейное преобразование, колебание 

атомов в кристаллической решетке, равновесного состояние, спектр. 

 

DIVISION OF ENERGY LEVEL IN POLYATOMIC MOLECULES AND METHOD AND DETERMINATION 

OF THEIR VALUES 

In this work, we considered the method of data analysis in which it is possible to get a graph of spectra from the 

laboratory research result, which are capable of transmitting a lot of useful information on the basis of which it is possible 

to find out the value of the swarming of the crystal lattice, which will cause information about the location of atoms and the 

value of their free angle in the crystal lattice of a given substance. This method of analysis is based on the vector scalar 

method, which will lead us to matrix analysis of data, and also tell us about the physics of the chemical property of matter. 

Keywords: matrix analysis, polyatomic molecules, nonlinear transformation, vibration of atoms in a crystal lattice, 

equilibrium state, spectrum 
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УДК 517.987.1 

К ТЕОРИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА СИЛЬНО-ОСОБОЙ 

ТОЧКОЙ 

 

Раджабова Л.Н., Исматов Ф. 

Таджикский национальный университет 

 

Пусть Г =  {𝑥 ∶ 𝑎 < 𝑥 <b} множество точек на вещественной оси. На Г рассмотрим 

интегральное уравнение: 

𝜑(𝑥) + ∫ [𝐴1 + 𝐴2[𝜔𝑎(𝑡) − 𝜔𝑎(𝑥)] +  𝐴3[𝜔𝑎(𝑡) − 𝜔𝑎(𝑥)]
2] (

𝜑(𝑡)

(𝑡−𝑎)𝛼
) 𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥)

𝑥

𝑎
, (1) 

где 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 – постоянные заданные числа , 𝑓(𝑥) −заданная функция, 𝜑(𝑥) −искомая 

функция, 𝜔𝑎(𝑥) = [(α − 1)(𝑥 − 𝑎)𝛼−1]−1 , 𝛼 > 1. 

Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций 𝜑(𝑥)  С(Г̅), 

lim
х→ а 

𝜑(𝑥) = 0 с асимптотическим поведением: 

𝜑(𝑥) = 0[(𝑥 − 𝑎)𝜈], 𝜈 > 3𝛼 − 1 , при 𝑥→ а. 
Ранее Н. Раджабов исследовал интегральные уравнения типа Вольтерра с фиксированным 

левым и правым сингулярным или сверх-сингулярным ядрами, модельные одномерные 

интегральные уравнения типа Вольтерра со сверх-сингулярной точкой [1-3], также получены 

многообразие решений одномерного интегрального уравнения с сингулярной и 

логарифмической особенностью в ядре. В работах Н.Раджабова., Л.Н.Раджабовой и их 

учеников [4-6] изучены двумерные интегральные уравнения типа Вольтерра второго рода с 

фиксированными особыми или сильно-особыми линиями, также изучены некоторые случаи 

многомерных особых интегральных уравнений типа Вольтерра второго рода.  

Если параметры уравнение (1) связаны между собой равенствами. 

𝐴1 = 𝜆1 + 𝜆2, 𝐴2 = 𝜆1𝜆2 + 𝜆3, 𝐴3 =
𝜆1𝜆3

2
 . (4) 

тогда уравнение (1) можно представить в виде произведения операторов 

Τ𝜆2𝜆3 ( 𝑃𝜆1
𝛼 (𝜑)) = 𝑓(𝑥). (5) 

где 

 𝑃𝜆1
𝛼 (𝜑)  = 𝜑(𝑥) + 𝜆1∫

𝜑(𝑡)

(𝑡 − 𝑎)𝛼
𝑑𝑡

𝑥

𝑎

 (2) 

 𝑇𝜆1,𝜆2𝜓(𝑥) = 𝜓 + ∫ 𝑇𝜆2,𝜆3[𝜔𝛼(𝑡) − 𝜔𝛼(𝑥)]
𝑥

𝑎

𝜑(𝑡)

(𝑡−𝑎)2
𝑑𝑡 , (3) 

На основе результатов, полученных в [1], [2] для интегральных уравнений (2), (3), в случае, 

когда выполнены условия (4), справедливы следующие утверждения:  

Теорема 1: Пусть в интегральном уравнении (1) параметры удовлетворяют условиям:  

𝐴1 = 𝜆1 + 𝜆2, 𝐴2 = 𝜆1𝜆2 + 𝜆3, 𝐴3 =
1

2
𝜆1𝜆3, (10) 

причем 𝜆1 < 0, 𝜆2 < 0, 𝜆3 > 0,  𝜆2
2 > 4𝜆3 |𝜆1| > |𝜈3|. 

Функция 𝑓(𝑥)𝜖𝐶(𝛤),̅̅ ̅̅ ̅  𝑓(𝑎) = 0 с асимптотическим поведением: 

𝑓(𝑥) = 𝑜[𝑒(𝜈3+𝜆1)𝜔𝛼(𝑥) ∙ (𝑥 − 𝑎)𝛿1], 𝛿1 > 𝛼 − 1. 

𝜈1 =
−|𝜆2| + √𝜆2

2 − 4𝜈3
2

< 0, 𝜈2 =
−|𝜆2| − √𝜆2

2 − 4𝜈3
2

< 0. 

Тогда интегральное уравнение типа Вольтерра с сильно-особой точкой (1) в классе на 𝛤 

непрерывных функций и обращающихся в нуль в точке 𝑥 = 𝑎 всегда разрешимо, общее решение 

содержит три произвольные постоянные и выражается равенством: 

𝜑(𝑥) = с1 [𝑒
𝜆1𝜔𝛼(𝑥) −

1

√𝜆2
2−4𝜈3

∫ [𝜈2
2𝑒𝜈2[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]

𝑥

𝑎
− 𝜈1

2𝑒𝜈1[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]] 𝑒𝜆1𝜔𝛼(𝑡) ∙
𝑑𝑡

(𝑡−𝑎)𝛼
]-

 𝑐1𝑒
𝜈1𝜔𝛼(𝑥) − 𝑐2𝑒

𝜈2𝜔𝛼(𝑥) +  𝑓(𝑥) − 𝜆1 ∫ 𝑒𝜆1[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]
𝑥

𝑎

𝑓(𝑡)

(𝑡−𝑎)2
𝑑𝑡+ 
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+
1

√𝜈1
2−4𝜈2

∫ [𝜈2
2𝑒𝜈2[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]

𝑥

𝑎
− 𝜈1

2𝑒𝜈1[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]]  
𝑓(𝑡)

(𝑡−𝑎)𝛼
𝑑𝑡+ 

+
𝜆1

√𝜈1
2−4𝜈2

∫ [𝜈2(1 − 𝑒
𝜈2(𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡))) − −𝜈1(1 − 𝑒

𝜈1(𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)))]
𝑥

𝑎
𝑒𝜆1[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]

𝑓(𝑡)

(𝑡−𝑎)2
𝑑𝑡, 

где 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3- произвольные постоянные.  

Следствие 1. Если выполнены условия теоремы 1, тогда решение интегрального 

уравнения (1) обращается в нуль в точке 𝑥 = 𝑎 с асимптотическим поведением 

𝑓(𝑥) = 𝑜[𝑒𝜈1𝜔𝛼(𝑥)] при 𝑥→ а. 
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры удовлетворяют условиям 

(10), причем 𝜆1 < 0, 𝜆2 > 0, 𝜆3 < 0,  𝜆2
2 > 4𝜆3. 

 Функция 𝑓(𝑥)𝜖𝐶(𝛤),̅̅ ̅̅ ̅  𝑓(𝑎) = 0 с асимптотическим поведением: 

𝑓(𝑥) = 0[𝑒𝜈4𝜔𝛼(𝑥)+𝜆1𝜔𝛼(𝑥) ∙ (𝑥 − 𝑎)𝛿1], 𝛿1 > 𝛼 − 1. 
где 

𝜈3 =
𝜆2 +√𝜆2

2 − 4𝜈3
2

> 0,  𝜈4 =
𝜆2 −√𝜆2

2 − 4𝜈3
2

< 0. 

Тогда интегральное уравнение типа Вольтерра с сильно-особой точкой (1) в классе 

непрерывных функций, обращающихся в нуль в точке 𝑥 = 𝑎 всегда разрешимо, общее решении 

содержит одну произвольную постоянную и выражается равенством: 

𝜑(𝑥) = 𝑒𝜈4𝜔𝛼(𝑥) ∙ 𝑐3 + 𝑓(𝑥)−𝜆1 ∫ 𝑒𝜆1[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]
𝑥

𝑎

𝑓(𝑡)

(𝑡−𝑎)𝛼
𝑑𝑡 + +

1

√𝜆3
2−4𝜈4

∫ [𝜈4
2𝑒𝜈4[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]

𝑥

𝑎
−

𝜈3
2𝑒𝜈3[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]] 

𝑓(𝑡)

(𝑡−𝑎)𝛼
𝑑𝑡+ 

+
𝜆1

√𝜆3
2−4𝜈4

∫ [𝜈4(1 − 𝑒
𝜈4(𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡))) − −𝜈3(1 − 𝑒

𝜈3(𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)))]
𝑥

𝑎
𝑒𝜆1[𝜔𝛼(𝑥)−𝜔𝛼(𝑡)]

𝑓(𝑡)

(𝑡−𝑎)𝛼
𝑑𝑡. 

где 𝑐3- произвольная постоянная. 

Следствие 2. Если выполнены условия теоремы 1, тогда решение интегрального 

уравнения (1) обращается в нуль в точке 𝑥 = 𝑎 с асимптотическим поведением 

𝑓(𝑥) = 𝑜[𝑒𝜈2𝜔𝛼(𝑥)] при 𝑥→ а. 
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НАЗАРИЯИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРАЛИИ НАВЪИ ВОЛЬТЕРРА ДАР НУЌТАЊОИ АСОСӢ 

Дар маќолаи мазкур, гуногунрангии њалли муодилањои интегралии навъи Вольтерра бо нуқтаи махсус 
баррасї карда шудааст. Вобаста ба аломати параметрҳои муодилаи интегралї ва решаҳои муодилаи хусусї, 
нишон додани гуногунии њалли муодилаи интегралии мазкурро метавонад дар бар гирад. 

Калидвожањо: муодилањои интегралии навъи Вольтерра, математика, нуќтаи махсус, параметр, 
аломат. 

 

К ТЕОРИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА СИЛЬНО-ОСОБОЙ ТОЧКОЙ 

В данной работе находится многообразие решений для одного класса интегральных уравнений типа 

Вольтерра с сильно – особой точкой. В зависимости от знака параметров уравнения и корней характеристического 
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уравнения, представления многообразия решений данного интегрального уравнения могут содержать 

произвольные постоянные и определены случаи, когда решение единственно. 

Ключевые слова: интегральное уравнение типа Вольтерра, сильно – особая точка, характеристическое 

уравнение.  

 

ON THE THEORY OF VOLTERRA-TYPE INTEGRAL EQUATIONS WITH A STRONGLY SINGULAR 

POINT 

In this article, we find a variety of solutions for a class of Volterra-type integral equations with a strongly singular 

point. Depending on the sign of the equation parameters and the roots of the characteristic equation, the representations of 

the variety of solutions of this integral equation can contain arbitrary constants and the cases when the solution is unique 

are defined. 

Keywords: Volterra-type integral equation, strongly singular point, characteristic equation. 
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АМСИЛАСОЗИИ КОНСЕПТУАЛИИ ЭКОСИСТЕМАИ ОБАНБОР 
 

Қодиров О.Ш., Мамадназаров И.Ш. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Барои баҳодиҳӣ ва муайян намудани дурнамои экосистемаи обанборҳо асосан аз 

усулҳои амсиласозӣ консептуалӣ, математикӣ, компютерӣ ва ғайра истифода намудан 
мумкин аст. Амсиласозӣ имконият медиҳад, ки таҳовулот ва дурнамои динамикаи 
экологии обанборро таҳқиқ ва пешгӯи намоем. Мо амсила консептуалии динамикаи 
популятсияи моҳиҳои экосистемаи обанборро барои омӯзиш, таҳқиқот, дарки рафтор ва 
пешдиди динамикаи популятсияи моҳиҳои экосистемаи обанбор таҳия мекунем [1]. Дар 
амсила консептуалии экосистемаи обанбор, омилҳои маҳдудкунандае ҳаст, ки онҳоро 

ҳамчун тағйирёбанда қабул намудан мумкин аст. Масалан, мутахассисони соҳаи 
гидробиология яке аз нишондиҳандаҳои асосии ҳар гуна объекти обиро маҳсулнокии 
аввалияи он, яъне массаи биологии обсабзҳои маскуни он меҳисобанд. Аз ин рӯ, ба сифати 
яке аз тағйирёбандаҳои асосии ҳар гуна амсила объекти обӣ ҳатман консентратсияи 
фитопланктонро (обсабзҳоро) интихоб кардан зарур аст [1]. Дар амсила консептуалӣ 
консентратсияи муттаҳидаи ҳамаи обсабзҳои обанборро бо FIT ишора мекунем. Аз 
сабаби он, ки барои рушду нумӯи фитопланктон ба ғайр аз омилҳои иқлимӣ, инчунин 
метавонад унсурҳои кимёвии карбон, нитроген ва фосфор рол бозад, бино бар ин, ба 
сифати тағйирёбандаҳои минбаъда ин унсурҳоро қабул намудан мумкин аст. 

P – консентратсияи фосфори ғайриорганикӣ, N – консентратсияи нитрогени 
ғайриорганикӣ, С – консентратсияи карбони ғайриорганикӣ. Барои муайян намудани 
тағйирёбандаҳои минбаъдаи амсила консептуалии махзани обӣ бояд консентратсияи 
организмҳои обӣ, ба мисли моҳӣ, зоопланктон, бентос ва ғайра ба қайд гирифта шавад. Ба 
сифати тағйирёбандаи навбатии амсила мо консентратсияи муттаҳидаи ҳамаи 
зоопланктонҳоро қабул намуда, бо ZP ишора мекунем. Инчунин, дар амсила ҳамаи 
организмҳои бентосиро ҳам ба қайд гирифта, консентратсияи онҳоро бо BS ишора 
мекунем. Амсилаи консептуалии мо бо дарназардошти шароит, хусусият ва муҳити 
экосистемаи обанбори «Баҳри Тоҷик» таҳия мешавад [2]. 

Тибқи таҳқиқотҳои солҳои 1964, 1968, 1971 ва 1973-юми В.А. Максунов дар обанбори 
«Баҳри Тоҷик» 28 навъи моҳӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз ин миқдор, ҳамагӣ 10 навъи 
онҳо (ҷадв.1) ба маҷмуи моҳиҳои саноатӣ-истеҳсолӣ дохил карда шудаанд [8]. Тарзи 
истеъмоли ғизои моҳиён, ки дар ҷадвали 1 овардашуда аст, имконият медиҳад, ки мо 
популятсияи моҳиёни обанбори «Баҳри Тоҷик»-ро аз рӯйи таркиби хӯрока ва тарзи 
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дарёфти ғизо гурӯҳбандӣ намоем. Мо популятсияи моҳиҳои обанбори “Баҳри Тоҷик”-ро 
ба ду гурӯҳ ҷудо намуда, мавридии омӯзиш қарор медиҳем: 

• гурӯҳи якум: моҳиёни фитофаг, бентофаг ва детритофаг – зағорамоҳӣ, муйлабмоҳии 

оралӣ, ҷумҷумамоҳӣ, карас-перес; 

• гурӯҳи дуюм: моҳиёни нимдарранда, ки ба ғайр аз навъи дигари моҳиён инчунин 
организмҳои қабати об ва қаъри обро низ истеъмол мекунанд – жерех, шофмоҳӣ; [2;9]. 

Консетратсияи моҳиҳои гурӯҳи якум: моҳиёни фитофаг, бентофаг ва детритофаг – 
зағорамоҳӣ, муйлабмоҳии оралӣ, ҷумҷумамоҳӣ, карас-ро бо тағйирёбандаи ZJK ишора 
мекунем. Консентратсияи гурӯҳи дуюм: моҳиёни нимдарранда, ки ба ғайр аз навъи дигари 
моҳиён инчунин организмҳои қабати об ва қаъри обро низ истеъмол мекунанд – жерех, 
шофмоҳӣ, ин гурӯҳро бо LS ишора мекунем. Гардиши моддаҳои экосистемаи махзани обӣ 
бо ҳалқаи детрит (моддаҳои органикии фавтидагон) баста мегардад, ки он дар зери 
таъсири бактерияҳо аз нав то унсурҳои биогенӣ таҷзия (тақсим, ҷудо) мешавад. Аз ин ҷо 
маълум мегардад, ки консентратсияҳои детрит ва бактерияҳо метавонанд нақши 
тағйирёбандаҳои навбатии амсила консептуалии махзани обиро бозанд. Детрит асосан 
зери таъсири бактерияҳо ва ҳарорати об аз нав то унсурҳои биогенӣ таҷзия мегардад. Аз 

ин рӯ, дар амсила консентратсияи муштараки детриту бактерияҳоро ба воситаи DЕТ 
ишора мекунем. Аз меъёрҳои амсиласозӣ истифода намуда, бо интихоби тағйирёбандаҳои 
дар боло зикргашта мо метавонем, ба сохтани амсила консептуалии обанбори «Баҳри 
Тоҷик», ки дорои 9 тағйирёбанда аст, шурӯъ намоем. Яъне, мо аз тағйирёбандаҳои ZJK, 
LS, FIT, BS, ZP, DET, P, N, С истифода мебарем. Амсила консептуалии динамикаи 
популятсияи моҳиҳои экосистемаи обанбори «Баҳри Тоҷик» ва гардиши модаҳои он дар 
расми 1 тасвир карда шуда аст. 

 
Расми 1. Амсила консептуалии популятсияи моҳиҳои обанбори “Баҳри Тоҷик” 

 Photo 1. Conceptual models of fish populations in the "Tajik Sea" reservoir 
 

 
 
 
 

Мувофиқи таҳқиқҳои биологии дар экосистемаи обанбори «Баҳри Тоҷик» 
анҷомдодашуда [2;8] ва инчунин диаграммаи селии моддаҳои расми 1. ҳар як намуди 

моҳии обанбор ба худ ғизои дӯстдошта, ивазӣ ва иҷборӣ дорад. Масалан: 
✓ ғизои дӯстдоштаи моҳиҳои гурӯҳи якум (ZJK) организмҳои бентосӣ (BS) 

буда, ҳангоми кам гаштани бентос ин гурӯҳи моҳиҳо ба истеъмоли ғизои ивазӣ, яъне 
фитопланктон (FIT) мегузаранд. Дар мавриди норасоии ҳам ғизои дӯстдошта (BS) ва ҳам 
ивазӣ (FIT), моҳиҳои ин гурӯҳ (ZJK) ба истеъмоли ғизои иҷборӣ, яъне детрит (DET) 
мегузаранд,. 

✓  моҳиёни гурӯҳи дуюми экосистема, ки моҳиёни нимдарранда (LS) ном 
доранд, ба сифати ғизо моҳиёни гурӯҳҳои дигари обанборро (ZJK) истеъмол мекунанд. 
Дар мавриди норасоии ғизои дӯстдошта (ZJK) ба истеъмоли ғизои ивазӣ (ZP) ва (BS) 
мегузаранд 

✓ ғизои истеъмолии бентос (BS) консентарсияи детрити обанбор (DET) 
мебошад; 
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✓ зоопланктон (ZP) фитопланктонро (FIT) истеъмол мекунад; 
✓ фитопланктон (FIT) мувофиқи қонунҳои стехиометрӣ ба сифати ғизоҳои 

истеъмолии худ аз унсурҳои биогении дар об ҳалшуда – консентратсияҳои умумии 

ғайриорганикии фосфор (P), нитроген (N) ва карбон (С) истифода мебарад;  
✓ консентратсияҳои умумии ғайриорганикии фосфор (P), нитроген (N) ва 

карбони (С) қабати оби обанбор тибқи таносубҳои стехиометрии ин унсурҳои биогенӣ аз 
ҳисоби таҷзияи бактериявии детрити қабати об (DET) барқарор ва пурра гардонида 
мешаванд;  

✓ детрити қабати оби обанбор (DET) аз ҳисоби фавти (марги биологии) флора 
ва фаунаи экосистема (ZJK, LS, FIT, ZP, BS), ихроҷи экскрементҳои моҳиҳо (ZJK, LS) ва 
боқимондаҳои муваққатии қабати об аз раванди лизиси обсабзу растаниҳо (FIT) ташаккул 
ёфта, зери таъсири бактерияҳо ва ҳарорати об аз рӯйи таносубҳои стехиометрӣ аз нав то 
унсурҳои биогении ғайриорганикии фосфор (P), нитроген (N) ва карбон (С) таҷзия 
мегардад [2;8]. 

Амсила консептуалии дар расми 1 овардашуда гарчанде, содда ҳам намояд, 
тавонистааст ба қадри кофӣ обектҳои дохилии экосистемаи обанбор ва алоқамандии 

онҳоро тасвир намояд. 
Бо сабаби мавриди истифодаи пурсамар қарор гирифтани ҳавзаи махзанҳои обӣ, 

таъсири фаъолияти хоҷагидории инсон ба муҳити обӣ мeтавонад хeлe гуногунҷабҳа 
бошад. Одатан нуқтаҳои аҳолинишин маҳз дар ҳавзаи махзанҳои обӣ ҷойгиранд. Аз ин рӯ, 
дар атрофи онҳо мeтавонад заминҳои корами хоҷагиҳои дeҳқонӣ, фeрмаҳои чорводорӣ, 
корхонаҳои саноатии хурду миёна ва дигар иншооту муассисот ҷойгир бошанд.  
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АМСИЛАСОЗИИ КОНСЕПТУАЛИИ ЭКОСИСТЕМАИ ОБАНБОР 

Обанборҳо махзанҳои сунъие мебошанд, ки бо мақсади истеҳсоли нерӯи барқ, сайди моҳӣ ва ташкил 
намудани марказҳои сайёҳӣ бунёд мешаванд. Мақсади асосии таҳқиқоти мо дар он аст, ки аз як тараф 

муайянкунӣ ва арзёбии иқтидори моҳипарварии обанбор ва аз тарафи дигар мо бояд таркиби хӯрокаи 
(ратсиони) моҳиҳои обанборро муайян намуда, робитаи трофикии навъҳои моҳиро тасвир карда тавонем. 
Дар таҳқиқоти гузаронидашуда мо популятсияи моҳиҳои обанборро вобаста ба тарзи истеъмоли ғизо ба ду 

гурӯҳ ҷудо намудем. Амсилаи таҳияшуда тавонистааст ба қадри кофӣ обектҳои дохилии экосистемаи 
обанбор ва алоқаманд ии онҳоро тасвир намояд. 
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Калидвожањо: консептуалӣ, экосистема, амсила, обанбор, популятсия, моҳӣ, фитопланктон, 
зоопланктон, бентос, дитрит, фитофаг. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ВОДОХРАНИЛИЩ 

Водохранилищ-это искусственные водоемы, построенные для выработки электроэнергии, ловли рыбы и 

создания туристических центров. Основная цель нашего исследования выявить и оценить промысловую 

способность водоема, а с другой стороны, нам необходимо уметь определять состав рацион рыбы и описывать 

трофические их отношения. В ходе исследования мы разделили популяцию рыб водоема на две группы в 

зависимости от их рациона. Разработанная модель смогла адекватно описать внутренние объекты экосистемы 

водоема и их взаимосвязь. 

Ключевые слова: концептуальный, экосистема, модель, водоем, популяция, рыба, фитопланктон, 

зоопланктон, бентос, дитрит, фитофаги. 

 

CONCEPTUAL MODELING OF RESERVOIR ECOSYSTEMS 

The reservoirs are artificial reservoirs built to generate electricity, fish and create tourist centers. The main goal of 

our study is to identify and assess the fishing capacity of the reservoir, and on the other hand, we need to be able to 

determine the composition of the fish diet and describe their trophic relationship. In the course of the study, we divided the 

fish population of the reservoir into two groups depending on their diet. The developed model was able to adequately 

describe the internal objects of the ecosystem of the reservoir and their relationship. 

Keywords: conceptual, ecosystem, model, reservoir, population, fish, phytoplankton, zooplankton, benthos, dithrite, 

phytophages. 
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ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО 

ПОРЯДКА 

 

Джихонова Малохат 

Таджикский национальный университет 

 

Рассмотрим в области 𝐷 на комплексной плоскости 𝐶 переменной 𝑧 систему 𝑙 линейных 

дифференциальных уравнений первого порядка вида 

𝐴1
𝜕𝑈(𝑧)

𝜕𝑥
+ 𝐴2

𝜕𝑈(𝑧)

𝜕𝑦
+ 𝑎(𝑧)𝑈(𝑧) + 𝑏(𝑧)𝑈(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐹(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐷, 

где коэффициенты при старших членах – постоянные матрицы 𝐴1, 𝐴2 ∈ 𝐶
𝑙×𝑙, а 𝑙 × 𝑙 − 

матричные коэффициенты 𝑎, 𝑏 и 𝑙 − вектор – функция 𝐹(𝑧) ∈ 𝐶(𝐷). 
Под ее регулярным решением понимается комплексная 𝑙 − вектор – функция 𝑈 =

(𝑈1, … , 𝑈𝑙) ∈ 𝐶
1(𝐷), удовлетворяющая этой системе тождественно. 

По определению система эллиптична, если для каждого нулевого вектора 𝜉 = (𝜉1, 𝜉2) ∈
𝑅2, выполнено det (𝜉1𝐴1 + 𝜉2𝐴2) ≠ 0. 

В частности, это условие означает, что матрицы 𝐴1, 𝐴2 не вырождены. Действительно, 

пусть для определенности 𝜆1 = 1, 𝜆2 = 0. Имеем det 𝐴1 ≠ 0. Аналогично и во втором случае. 

Обозначим 𝐴 = −𝐴2
−1𝐴1. Данное выше условие эллиптичности означает, что матрица 𝐴 

не имеет вещественных собственных значений. В самом деле, предположим обратное det (𝐴 −
𝜆) = 0 и 𝜆 − вещественное. Подставим в это равенство выражение для 𝐴, тогда получим 

det (−𝐴2
−1𝐴1 − 𝜆) = det (−𝐴2

−1) det (𝐴1 + 𝜆𝐴2), 
Первый множитель не равен нулю, т.к. матрица 𝐴2 невырожденна. Второй множитель 

тоже не равен нулю, т.к. должно выполняться условие эллиптичности, здесь 𝜆1 = 1,  𝜆2 = 𝜆. 

mailto:Bahov.3297@gmail.com
mailto:Imomnazar.Mamadnazarov@tcell.tj
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Получим противоречие. Таким образом, умножая рассматриваемую систему слева на −𝐴2
−1

 и 

переходя к переобозначениям 𝑎 = −𝐴2
−1𝑎, 𝑏 = −𝐴2

−1𝑏, 𝐹 = −𝐴2
−1𝐹, ее всегда можно записать 

в эквивалентном виде 
𝜕𝑈(𝑧)

𝜕𝑦
− 𝐴

𝜕𝑈(𝑧)

𝜕𝑥
+ 𝑎(𝑧)𝑈(𝑧) + 𝑏(𝑧)𝑈(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐹(𝑧). (1.1) 

Соответственно в этой общей эллиптической системе старшие коэффициенты при 

производных постоянны, и матрица 𝐴 ∈ 𝐶𝑙×𝑙 не имеет вещественных собственных значений. 

Обозначим 𝑙1 и 𝑙2 число собственных значений матрицы 𝐴 системы (1.1) (с учетом кратности), 

лежащих, соответственно, в верхней и нижней полуплоскости, при этом 𝑙 = 𝑙1 + 𝑙2. Множество 

всех собственных значений можно записать в виде 

�̃� = 𝜎1 ∪ 𝜎2̅̅ ̅, 𝜎𝑗 ⊆ {𝜆, 𝐼𝑚 𝜆 > 0}, (1.2) 

где черта означает комплексное сопряжение. 

Напомним, что жордановой формой матрицы называют блочно – диагональную матрицу 

𝐽 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐽1(𝜆1),… , 𝐽𝑙(𝜆𝑙)), (1.3) 

где в свою очередь каждая матрица 𝐽𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙 также блочно – диагональна и составлена из 

клеток Жордана 

𝐽𝑖(𝜆𝑖) = (

𝜆𝑖 1 0 … 0
0 𝜆𝑖 0 … 0
. . . … .
0 0 0 … 𝜆𝑖

) (1.4) 

различных порядков. 

С помощью подходящей обратимой линейной подстановки систему (1.1) всегда можно 

преобразовать к аналогичной системе, в которой 𝑙2 = 0, то есть когда все собственные значения 

матрицы 𝐴 лежат в верхней полуплоскости. В основе этого преобразования лежит следующее 

предложение. 

Лемма 1.1. Существуют такие обратимые 𝑙 × 𝑙 матрицы 𝐵, 𝐽 блочной структуры 

𝐵 = (
𝐵11 �̅�12
𝐵21 �̅�22

) , 𝐽 = (
𝐽1 0
0 𝐽2

) , (1.5) 

где 𝐵𝑖𝑗 ∈ 𝐶
𝑙𝑖×𝑙𝑗 , 𝐽𝑖 ∈ 𝐶

𝑙𝑖×𝑙𝑖 , 𝑖 = 1, 2, что 

𝐵−1𝐴𝐵 = 𝐽, 𝐽 = (
𝐽1 0

0 𝐽2̅
) , (1.6) 

Матрицы 𝐽𝑖 ∈ 𝐶
𝑙𝑖×𝑙𝑖 имеют жорданову форму (1.4), при этом их диагональные элементы 

составляют множество 𝜎𝑖. 
С 𝑙 − вектор – функцией 𝜙 = (𝜙1, 𝜙2), где 𝜙1 означают первые 𝑙1 компонент, а 𝜙2 

следующие 𝑙2 компонент, свяжем вектор – функцию �̃� = (𝜙1, �̅�2). Аналогично положим 

�̃�0 = 𝐵
−1𝐹 = (𝐹1, �̅�2), 𝐹0 = (𝐹1, 𝐹2), 

и введем блочные матрицы 

𝐵−1𝑎𝐵 = (
�̃�11 �̃�12
�̃�21 �̃�22

) , 𝐵−1𝑏�̅� = (
�̃�11 �̃�12
�̃�21 �̃�22

) . (1.7) 

Теорема 1.1. В обозначениях (1.5) подстановка 𝐵−1𝑈 = (𝜙1, �̅�2), или блочной записи, 

подстановка 

𝑈𝑖 = 𝐵𝑖1𝜙1 + 𝐵𝑖2𝜙2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 2, (1.8) 
преобразует систему (1.1) к эквивалентной системе 

𝜕𝜙(𝑧)

𝜕𝑦
− 𝐽

𝜕𝜙(𝑧)

𝜕𝑥
+ 𝑐(𝑧)𝜙(𝑧) + 𝑑(𝑧)𝜙(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐹0(𝑧), (1.9) 

где 𝑙 × 𝑙 − матричные коэффициенты и 𝑐, 𝑑 имеют вид 

𝑐 = (
�̃�11 �̃�12

�̃�21
̅̅ ̅̅̅ �̃�22̅̅ ̅̅

) , 𝑑 = (
�̃�11 �̃�12

�̃�21̅̅ ̅̅ �̃�22
̅̅ ̅̅̅) . (1.10) 

Доказательство. Подстановка (1.8) приводит систему (1.1) к следующему виду 
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𝐵
𝜕�̃�

𝜕𝑦
− 𝐴𝐵

𝜕�̃�

𝜕𝑥
+ 𝑎𝐵�̃� + 𝑏𝐵�̃�̅̅ ̅̅ = 𝐹. 

Умножая это равенство слева на 𝐵−1, в соответствии с леммой 1.1 получим систему 

𝜕�̃�

𝜕𝑦
− 𝐽

𝜕�̃�

𝜕𝑥
+ (𝐵−1𝑎𝐵)�̃� + (𝐵−1𝑏�̅�)�̅̃� = 𝐵−1𝐹, 

С учетом (1.7) в соответствующей блочной записи она выглядит следующим образом: 
𝜕𝜙1
𝜕𝑦

− 𝐽1
𝜕𝜙1
𝜕𝑥

+ �̃�11𝜙1 + �̃�12𝜙2̅̅̅̅ + �̃�11𝜙1̅̅̅̅ + �̃�12𝜙2 = 𝐹1, 

𝜕𝜙2̅̅̅̅

𝜕𝑦
− 𝐽2̅

𝜕𝜙2̅̅̅̅

𝜕𝑥
+ �̃�21𝜙1 + �̃�22𝜙2̅̅̅̅ + �̃�21𝜙1̅̅̅̅ + �̃�22𝜙2 = �̅�2, 

Заменяя второе уравнение этой системы комплексно сопряженным, получим новую 

систему 
𝜕𝜙1
𝜕𝑦

− 𝐽1
𝜕𝜙1
𝜕𝑥

+ �̃�11𝜙1 + �̃�12𝜙2̅̅̅̅ + �̃�11𝜙1̅̅̅̅ + �̃�12𝜙2 = 𝐹1, 

𝜕𝜙2
𝜕𝑦

− 𝐽2
𝜕𝜙2
𝜕𝑥

+ �̃�21𝜙1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + �̃�22̅̅ ̅̅ 𝜙2 + �̃�21
̅̅ ̅̅̅𝜙1 + �̃�22𝜙2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐹2, 

которая, очевидно, имеет вид (1.9) с коэффициентами (1.10). 
Отметим, что матрица 𝐽 системы (1.9) составлена из клеток Жордана вида (1.4) с 

диагональными элементами из множеств 𝜎1 и 𝜎2, лежащих в верхней полуплоскости и 

фигурирующих в (1.2). 
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СИСТЕМАИ ЭЛЛИПТИКИИ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ДАРАҶАИ ЯКУМ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф системаи эллиптикии муодилаҳои дифференсиалии дараҷаи якумро 
баррасӣ мекунад. Шавқу рағбати махсуси бисёр математикҳо ба масъалаҳои арзиши ҳудудии системаҳои 

эллиптикии дараҷаи аввал дар ҳамворӣ ба он асос ёфтааст, ки чунин масъалаҳо дар замимаҳо хеле 
маъмуланд ва дар масъалаҳои гуногуни таҳлил, геометрия ва механика нақши муҳим доранд. Барои ҳолати 
домени ҳамвор бо нуқтаҳои кунҷӣ дар сарҳад, он усули ҳалли муодилаҳои дифференсиалии қисмиро бо роҳи 

коҳиш додани масъалаи арзиши сарҳадӣ барои оператори Лаплас ба муодилаҳои интегралии сарҳади домен 
татбиқ кард. Дар солҳои охири асри гузашта таваҷҷӯҳ ба ҳалли масъалаҳои арзиши сарҳадии эллиптикӣ 
тавассути кам кардани онҳо ба муодилаҳои сингулярӣ дар ҳудуд афзоиш ёфт. Ду усули классикӣ мавҷуданд: 

усули потенсиалӣ ва усули функсионалӣ-назариявӣ. Ин мақола маълумоти пешакиро дар бораи системаҳои 
эллиптикии муодилаҳои дифференсиалии хаттии дараҷаи аввал дар бар мегирад.  

Калидвожањо: системаи муодилаҳои дифференсиалӣ, тартиби аввал, усули потенсиалӣ, муодилаҳои 

сингулярӣ, ҳосилаҳои таќсим. 
 

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

В данной статье автор рассматривает эллиптическую систему дифференциальных уравнений первого 

порядка. Особый интерес многих математиков к краевым задачам для эллиптических систем первого порядка на 

плоскости основан на том, что такие задачи достаточно часто встречаются в приложениях и играют важную роль в 

различных вопросах анализа, геометрии и механики. Для случая плоской области с угловыми точками на границе 

им был применен метод решения уравнений с частными производными путем сведения краевой задачи для 

оператора Лапласа к интегральным уравнениям на границе области. В последние годы прошлого века усилился 

интерес к решению эллиптических краевых задач путем редукции их к сингулярным уравнениям на границе. 

Известны два классических способа: метод потенциала и теоретико-функциональный метод. Данная статья 

содержит предварительные сведения, касающиеся эллиптических систем линейных дифференциальных уравнений 

первого порядка.  

Ключевые слова: система дифференциальных уравнений, первый порядок, метод потенциала, сингулярные 

уравнения, частные производные. 
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ELLIPTIC SYSTEM OF FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS 

In this article, the author considers an elliptic system of first-order differential equations. The special interest of 

many mathematicians in boundary value problems for first-order elliptic systems in the plane is based on the fact that such 

problems are quite common in applications and play an important role in various issues of analysis, geometry and 

mechanics. For the case of a flat domain with corner points on the boundary, he applied a method for solving partial 

differential equations by reducing the boundary value problem for the Laplace operator to integral equations on the 

boundary of the domain. In the last years of the last century, there was an increased interest in solving elliptic boundary 

value problems by reducing them to singular equations on the boundary. Two classical methods are known: the potential 

method and the functional-theoretical method. This article contains preliminary information concerning elliptic systems of 

linear differential equations of the first order.  

Keywords: system of differential equations, first order, potential method, singular equations, partial derivatives. 
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КОРКАРДИ РАВАНДЊОИ ЭЛЕКТРИКЇ ДАР МИОКАРД ТАВАССУТИ 
ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ 

 

Шукурї Њ. Назарӣ М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Мушаки дил дар таркиби ҳуҷайрааш ѓайриякљинса (гетероген) аст. Нахҳои 
миокардии камшавандаи маъмулӣ (НМКМ) ва нахҳои миокардии ѓайримаъмулї (НМЃ) 
нисбат ба њамдигар фарќ мекунанд. Дар байни онњо, чї дар сохторашон ва чї дар 
функсияву биоэлектрогенезашон фарќияти куллї мављуд аст. Барои НМКМ, ки массаи 
асосии мушакњои дилро ташкил мекунанд ва фаъолияти камшавандагии онро амалї 
месозанд, потенсиалњои мембранї хос аст. Он дар расми 1 оварда шудааст [1]:  

 
Расми 1. Шакли потенсиали мембрании НМКМ 

 
 

Фаъолияти дил 75 тапиш дар як даќиќа мебошад. 
Дар потенсиали мембрании НМКМ возењ дидан мумкин аст, ки сатҳи устувори нерӯи 

истироҳат, амалан баробар аст ба - 90 мВ. 
Ангезиши НМКМ њангоми пайдошавии шохаи нумўъкунандаи потенсиали фаъолият 

њангоми ин потенсиал аз – 90 мВ ба 10,…,20 мВ боло рафтан, нисбат ба воситањои 
байнињуљайравї пайдо мешавад. 

Афзуншавии потенсиал дар 20 м/с амалї мешавад. Дар фарќият аз дигар нахњои 
мушакї ва аксонњо нахњои миокардї дорои потенсиали инверсияњо (вайроншавии тартиб) 
– и бењтар мебошанд. Аммо, хусусиятҳои бештар хос ба реполяризатсияи мушаки дил 
мавсуфанд. 

Вагарна потенсиалњои мембрании барои НМЃ хос ба ќайд гирифта мешаванд (Расми 
2) [1]: 
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Расми 2. Шакли мембрании потенсиали НМЃ 

 
Дар онњо сатњи устувори поляризатсия мављуд нест, яъне потенсиали оромї вуљуд 

надорад. Фаъолияти барқии НМЃ ин як ларзиши доимии потенсиали мембрана мебошад. 
Њангоми он ба -60 мВ расидан, деполяризатсияи суст ба таври худ ба худ оғоз меёбад. 
Њангоми дар сатњи -40 мВ ќарор доштан ин раванд шиддат мегирад. Он дар потенсиали 
НМЃ мањз ба фаъолияти ба он хоси инверсионї мувофиќ меояд. Амали деполяризатсия ба 
амали реполяризатсия иваз мешавад. Дар охири ин амал, он боз оњиста ба амали 
деполяризатсия бар мегардад. Њамин хел барои НМЃ мањз динамикаи беисти 
потенсиалњои мембранї хос мебошад, ки он асоси фаъолияти бомароми дили инсонро 
ташкил мекунанд. Бофтањои НМЃ дар шакли ќисматњои алоњида, дар қисмҳои гуногуни 
дил мутамарказ шудааст. Бо ин созиш, НМЃ ба як система муттаҳид карда мешавад. 
Хусусиятҳои гузариши ангезиш тавассути миокард бо усули пайваст кардани нахҳои 
алоҳидаи он, ки дар байни онҳо дискҳои ҷойгиркунӣ ёфт шудаанд, такрори мембранаҳо 
мебошанд ва дар онҳо ковокињои холӣ мавҷуданд. Алоќањо тавассути ин ковокињо 
алоќањои барќиро дар байни нахњои њампањлў таъмин месозанд. Азбаски импулси барќӣ 
(потенсиали амал), ки дар яке аз нахҳо ба вуҷуд омадааст, метавонад тавассути интиқоли 
барқӣ ба ҳамсоянахњо паҳн шавад, на тавассути равандњои химиявї пас хосияти ҳуҷайраи 
алоҳида ба дил хос аст. Бояд қайд кард, ки алоқаи барқӣ на танҳо байни НМКМ-и дил, 
балки дар байни НМЃ низ вуҷуд дорад. Бинобар ин, ангезиши худ ба худ ба миён оянда 
дар НМЃ осонакак ба НМКМ мегузарад ва њамин хел дар њамаи дил пањн мешавад. Дар 
байни ќисматњои бофтаҳои тобеъияти дақиқ муқаррар карда шудааст. Пешбарандаи онњо 
њамонест, ки дар атриуми рост байни синуси венагӣ ва гиреҳи синоаврикуляр ҷойгир аст 
(Расми 3): 

 
Расми 3. Сохтори дил ва наќшаи ташкили электрокардиосигнала 

 
 
Вақте, ки ин гиреҳ ба таври худкор ба ҳаяҷон меояд ва ин як ҳолати маъмулӣ дар 

одами солим дар тӯли ҳаёт аст, пас дигар ќисматҳои нахҳои алоќавии НМЃ танҳо вазифаи 
интиқолдиҳиро иҷро мекунанд. Дар баробари он худкорсозии худи онҳо пахш карда 
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мешавад, бинобар ин гиреҳи синоаврикуляриро кардиостимулятор меноманд. Аз сабаби 
он, ки ин як нахи НМЃ нест, балки як гурӯҳи тақрибан аз 5000 нах иборат буда, мебошад, 
дил дар нигоҳ доштани давраи мӯътадили ҷунбишҳои стихиявӣ эътимоди баланд дорад.  

Аз НМЃ гирењи синоаурикулярии ангезиш ба НМКМ мегузарад ва суръати гузариш 
ба 1 м/с баробар аст. Аллакай пас аз 40 мс аз пайдоиши потенсиали амал дар стимулятор, 
ҳамаи қисмҳои атриум дар ҳолати ангеза мебошанд. Ангеза дар паҳлӯи атрия бо таври 
васеъ паҳн мешавад, ки он бо вуҷуди алоқаҳои холигӣ натанҳо дар байни нӯги нахҳои 
инфиродии миокард, балки дар байни сатњњои пањлўї низ таъмин карда мешаванд. 
Эҳсосоте, ки ба атриум бо роҳҳои гуногун ворид мешаванд, ҳамзамон ба бахши дуюми 
НМЃ - гиреҳи antrioventricular мерасад. Атрияро аз меъдачаҳо бофтањои нахдор ҷудо 
мекунанд, ки қобилияти барангехтанро надоранд. Аммо, дар ин монеа шикофии борике 
мавҷуд аст, ки дар он гиреҳи антриовентрикуляр ҷойгир аст, ки аз атрия то меъдачаҳо 
ҳаяҷонро мегузаронад. Дар миокардияи меъдача роҳи дигар барои ташвиқ вуҷуд надорад. 
Оҳиста гузаронидани ҳаяҷон аз гулӯла ба меъдачаҳо таваққуфро дар байни кашишхӯрӣ ва 
меъдачаҳо таъмин мекунад, ки барои фаъолияти мӯътадили дил фавқулодда муҳим аст - 
таъхири антриовентрикуляр, ки зарур аст, то тамоми хуни дар диастула ҷамъшудаи меъда 

пурра ба меъдачаҳо интиқол дода шавад .  
Аз гиреҳи antrioventricular, ҳаяҷон аз ҷониби як ҷабҳа ба банди antrioventricular ё 

банди Гисс дохил мешавад. Дар он ҷо суръати ҳаяҷон зуд меафзояд ва ба 2-3 м / с мерасад. 
Афзоиши суръат аз сабаби ғафсшавии НМЃ ва зиёд шудани зичии пайвандҳои холигӣ дар 
дискҳои љойгиркунонї њосил мешавад. Наздик ба ќисми болоии дил, нахҳои Пуркине аз 
бастаи Гисс паҳн мешаванд. Ин нахҳои контрастии миокардии ғайрифаъол бо нахҳои 
маъмулии контрактии меъдачаҳо тамос мегиранд. Нахҳои Пуркине дар муқоиса бо дигар 
нахҳои миокардї диаметри калонтар доранд. Суръати ангезиши онҳо ба 4-5 м / с мерасад.  

Алоқаи байни нахҳои Пуркине ва нахҳои миокардии алоќамандсози меъдачаҳо 
тавассути пайдоиши сершумори НМЃ амалӣ карда мешаванд. Нахи тунуки ҷудогона ба 
нахҳои миқдори мушакии контрактӣ ҳамчун манбаи нуқтаи ҷараён таъсир мекунад, аз ин 
рӯ деполяризатсия аз нуқтаи тамос байни онҳо дар шакли мавҷи сферӣ паҳн мешавад, дар 
ҳоле ки барои паҳншавии фронти ҳаяҷон ҳеҷ гуна шароит вуҷуд надорад. Аз ин ҷиҳат, 

ҳангоми тамос гирифтани шохаҳои нахҳои Пуркине бо нахи миокардии контрактикии 
маъмулии меъдача, интиқоли ангезиш суст мешавад, ки ин ҳамоҳангсозии ҳаяҷони тамоми 
миокардияи меъда мебошад. Барангезиш аз нахи алоҳидаи Пуркине ба як нахи 
контрактии маъмулӣ мегузарад, аммо азбаски миқдори онҳо хеле зиёд аст, нахҳои 
маъмулии миокардии меъдачаҳо қариб дар њар марҳила ба коҳиш сар мекунанд. Ҳаяҷон 
дар баробари миокардияи меъдача аз ќисми болої ба пояи дил, яъне ба самти муқобил 
нисбат ба банди Гисс ҳаракат мекунад. Охирин он қисмҳои меъдачаҳо ангезиш мехўранд, 
ки дар наздикии атрия ҷойгиранд [2]. Фаъолияти барқии дилро ба тариқи зайл моделсозӣ 
кардан мумкин аст [7]. Биёед миокардро ба сегментҳо тақсим кунем, ки ҳар яки онҳоро дар 
марҳилаи муайян потенсиали барқии алоњидаи кардиосикл ташкил мекунад. Бо истифода 
аз модели потенсиалии НМКМ, мо таъхири онҳоро нисбат ба ҳамдигар мувофиқи 
муқаррароти модел ташкил мекунем. Илова бар ин, азбаски проексияи ин потенсиалҳо дар 
паҳлӯҳои секунҷаи Эйтховен гуногун аст, мо ин фарқиятро бо истифода аз 

коэффитсиентҳое ба назар мегирем, ки ҳар як потенсиали НМКМ-ро ба онҳо зарб 
мекунем. Интихоби миқдори сегментҳои нахҳои миокардии алоќаманд ба 14 баробар, бо 
назардошти таъхирҳо ва коэффитсиентҳои ба ҳар як сегмент додашуда, мо ҷадвали 
маълумоти ибтидоиро барои моделсозии ЭКГ мегирем. Ба сифати потенсиали НМКМ 
сигнали додашудаи дар љадвал овардашударо истифода мебарем (расми 4): 

Барои сохтани модели мазкур дар таљњизоти «осциллограф» ќисмати «Import» ва 
ќисматњои «задержки» ва «усиления» -ро истифода менамоем. 
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Расми 4. Шакли сигнали НМКМ 
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КОРКАРДИ РАВАНДЊОИ ЭЛЕКТРИКЇ ДАР МИОКАРД ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ 

ИТТИЛООТЇ 

Дар маќолаи мазкур равандњои электрикї дар миокард, сохтори дил, нахҳои миокардии камшавандаи 
маъмулӣ ва нахҳои миокардии ѓайримаъмулї, роњњои моделсозии равандњои электрикї дар миокард, 
истифодаи отселлограф, ба даст овардани натиљањои компютерии амсила ва ѓайрањо маълумот оварда 

шудааст. Мушаки дил дар таркиби ҳуҷайрааш ѓайриякљинса (гетероген) аст. Нахҳои миокардии 

камшавандаи маъмулӣ (НМКМ) ва нахҳои миокардии ѓайримаъмулї (НМЃ) нисбат ба њамдигар фарќ 
мекунанд. Дар байни онњо, чї дар сохторашон ва чї дар функсияву биоэлектрогенезашон фарќияти куллї 
мављуд аст. Барои НМКМ, ки массаи асосии мушакњои дилро ташкил мекунанд ва фаъолияти 
камшавандагии онро амалї месозанд, потенсиалњои мембранї хос аст. Дар маќола 4 расм - шакли 
потенсиали мембрании НМКМ, шакли мембрании потенсиали НМЃ, сохтори дил ва наќшаи ташкили 
электрокардиосигнал ва шакли сигнали НМКМ оварда шудааст. 

Калидвожањо: равандњои электрикї, миокард, нахњои миокардї, њуљайра, функсия, мушак, дил, 
мембрана, сохтор, электрокардиосигнал, потенсиал, сигнал, амсила, натиљаи компютерї. 

 

ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА МИОКАРДЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В этой статье представлена информация об электрических процессах в миокарде, структуре сердца, 

нормальных и аномальных мио кардиальных волокнах, способах моделирования электрических процессов в 

миокарде, использовании осциллографов, компьютерном моделировании и многом другом. Сердечная мышца 

неоднородна по своим клеткам. Нормальный инфаркт миокарда (НИМ) и патологический инфаркт миокарда 

(ПИМ) отличаются. Между ними есть существенные различия как по структуре, так и по функциям и 

биоэлектрогенезу. Мембранные потенциалы типичны для НИМ, который составляет основную массу сердечной 

мышцы и осуществляет ее сократительную активность. В статье представлены 4 изображения - потенциальная 

форма мембраны НИМ, потенциальная форма мембраны ПИМ, структура сердца и схема организации 

электрокардиограммы, и форма сигнала НИМ. 

Ключевые слова: электрические процессы, миокард, волокна миокарда, клетка, функция, мышца, сердце, 

мембрана, структура, электрокардиограмма, потенциал, сигнал, модель, компьютерный результат. 

 

PROCESSING OF ELECTRIC PROCESSES ON THE MYOCARDIUM USING INFORMATION 

TECHNOLOGIES 

This article provides information on electrical processes in the myocardium, the structure of the heart, normal and 

abnormal myocardial fibers, methods of modeling electrical processes in the myocardium, the use of oscilloscopes, 

computer simulation, and much more. The heart muscle is heterogeneous in its cells. Normal myocardial infarction (NMI) 

and pathological myocardial infarction (PMI) are different. There are significant differences between them both in structure 

http://model/
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and in functions and bioelectrogenesis. Membrane potentials are typical for NMI, which constitutes the bulk of the heart 

muscle and carries out its contractile activity. The article presents 4 images - the potential form of the NMI membrane, the 

potential form of the PMI membrane, the structure of the heart and the organization diagram of the electrocardiogram and 

the form of the NMI signal. 

Keywords: electrical processes, myocardium, myocardial fibers, cell, function, muscle, heart, membrane, structure, 

electrocardiogram, potential, signal, model, computer result. 
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ГЕОЛОГИЯ ВА БИОЛОГИЯ – ГЕОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ 

 

УДК 553 
МИНЕРАЛИЗАТСИЯИ МАЪДАНЇ ВА ЌОНУНИЯТЊОИ ЉОЙГИРШАВИИ ОНЊО 

ДАР КОНИ ОЊАНИ ОЌТОШ 
 

Абдуалимов Л.А., Ѓафуров Ш.М., Холов М.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Кони Оќтош дар поёнрасии љанубу шарќи Оќуртоѓ, 4 км дур аз шањраки Консой 

љойгир шудааст. Сохти геологии он хело мураккаб аст [6]. Майдони маъданӣ дар даруни 
блокҳои ҷинсҳои кӯҳии карбонатии давраи палеозойи миёнаи қаторкӯҳҳои Оќуртоѓ, дар 
ядро ва дар болҳои антиклиналии Қурусай-Оќуртоѓ ҷойгир аст. Минерализатсия дар 
зонаҳои субарзии тулкашидаи шахҳо (Дарвоза, Қизилкон, зонаи Контов) ва системаи 
окурдавон (роѓи Окурдаван) пайдо шудааст. Дар қисми шарқии майдони маъданӣ ин 
зонаҳо бурида мешаванд ва бо массивҳои гранитоидҳои Шоњќадамбулак, ки танаи калони 

лакколитмонанди гранодиорит-порфирҳоро дар ядрои антиклинал ба вуҷуд овардааст, ба 
боло баромада, якҷоя мешаванд [1, 6]. Дар контакти гранодиоритҳо минерализатсияи 
скарнї-маъданї ва полиметаллҳо, марҳилаи сулфидии якуму дуюм (Оќтош, Камаркутан, 
Шевчуков) хуб инкишоф ёфтаанд [2]. Њнгоми аз оҳаксангҳо дур шудани минерализатсияи 
магнетит аҳамияти онҳо кам шуда, нақши асосиро пирит ба даст меорад, ки дар навбати 
худ аз тарафи полиметаллҳо берун карда мешавад (Контюб, Камарсойи нав ва Шарқӣ, 
Кендикташ ва ғайра). Дар карбонатҳо ва скарнҳо танаҳои дайкаҳо ва штокҳои ҷинсҳои 
гипабисалӣ дучор меоянд. Дар ин ҷо, минерализатсияи магнетитҳо тамоман вуҷуд 
надорад. Пиритҳо бошанд, назар ба полиметаллҳо начандон хуб рушд кардаанд (Дарвоза, 
Консой, Ќизилкон, Контов). Қад-қади зонаҳои маъданӣ қабатҳои болои карбонатӣ танҳо 
аз полиметаллҳо иборат буда, галенитҳо ва марҳилаи сеюми сулфидҳо ҳамроҳ бо 
комплексҳои пастҳароратии минерализатсияи рагӣ бартарият доранд (Королева, Бешкан, 

Зармура ва ғ.). Сабаби чунин хусусият доштани майдон, ин аз шароитҳои структурӣ, 
таркиби литологии ҷинсҳо вобаста аст. Массаи асосии майдони маъдании 
полиметаллҳоро қабати оҳаксангии яруси фамен ташкил мекунад. Пайдоши пиритҳо ба 
қабати оҳаксангии яруси аквилинусӣ вобаста аст (Абдуалимов, 2021). Магнетитҳо 
бошанд, дар буришҳои ҷинсҳои оҳаксангї-магнезитї дар яруси живет ва фран ҷойгир 
мебошанд. Намудҳои литологии ҷинсҳо ба хусусияти минерализатсия ва ҳам ба таркиби 
пайдоиши скарнҳо бевосита таъсир мекунад. Магнетит бо гранат-эпидот ва гранат-
пироксенҳои эндоконтакт, полиметаллҳо бошанд бо пироксенҳои экзоконтакт вобастаанд 
(Волфсон, 1965). Барои таҳшин шудани пирит муҳити алюмосиликатӣ (массивҳои 
эндоконтактї, дайкаҳои гранитоидӣ дар ҷинсҳои карбонатӣ) мусоид аст. Яке аз 
факторҳои асосии локализатсияи маъдан ин структураи қатшавии роѓи 
маъданидоракунанда ва онҳоро бурида гузаштани шахҳои ҷавони шимолу ғарбӣ 
(системаи алтинтопкан) ва шимолу шарқӣ (системаи турангли) буда, сохтори расиши 

дайкаҳо нақши экранро иҷро мекунанд. Шароити инкишофи минералпайдошавӣ дар 
майдони маъданӣ бо Ќурусой-Ҷангал монандии зиёд дорад. Фарқияти онњо дар он аст, ки 
ҷойгиршавии маъданҳо дар дохили массивҳои карбонатӣ ва шахҳои вайроншудаи 
системаи Сароймардон дар ин ҷо бартарї доранд, нақши скарнҳо дар локализатсияи 
полиметаллҳо ва тобеияти қисми асосии охирин ба комплексҳои пастҳарорат кам дучор 
меояд. Танаҳои маъданӣ аз чор хели маъданҳо таркиб ёфтааст: 1) полиметаллии 
лўламонанд дар оҳаксангҳо; 2) линзаҳои скарнҳо бо магнетит ва хол-холҳои 
полиметаллҳо; 3) маъданҳои сфалерит дар оҳаксангҳо; 4) танаҳои рагмонанди мису пирит 
бо скарнҳои гранат-пироксенї алоқаманд. Дар кони Оќтош структураҳои маъдандори 
зеринро ҷудо менамоянд (зонаҳои маъданӣ): №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9. Дарозии зонаҳо 
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аз 300 то 1500 м дигаргун мешавад. Ба онҳо 13 танаи маъданӣ рост меояд: руҳи I, руҳи II, 
нав I, нав II, № 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ва 14 [3]. 

Ҷойгиршавии маъданҳоро асосан элементхои сохторї (Дарвозаи Ҷанубї, Окурдавон) 

назорат менамоянд ва аз байни онҳо дар навбати якум вайронаҳои кандашуда (разрывные 
нарушения). Охиронро ба 3 гурўҳ тақсим намудан мумкин аст: а) маъданбарор, б) 
маъдантақсимкунанда, в) маъданҷокунанда. Аз роғҳои маъданбарор асосиашон роғи 
Окурдавон мебошад. Ба ин гурўњ роғҳои маъданбарори тартиби дуюм - Дарвоза ва 
Қизилкон дохил мешаванд. Бевосита дар роғҳои ин гурӯҳ маъданҳо кам дучор меоянд. 
Минерализатсияи полиметаллии ғайрисаноатї, танаҳои бузурги маъдании магнетит ва 
пирит мушоҳида мешаванд. Роѓҳои маъдантақсимкунанда нисбатан зиёдтар маъдан 
доранд. Дар онҳо танаҳои маъданї ҷойгир шудаанд, ки дар онњо магнетит, пирит ва 
полиметаллҳо дар ассотсиатсияи зич қарор доранд. Тақсимкунии ин танаҳои маъданї аз 
рӯи компоненти бартаридошта гузаронида мешаванд. Танаҳои маъдании магнетит ва 
пирит дар қисмњои наздики болои майдони маъданї, дар қисми шарқї, асосан дар роғҳои 
дарозкашиашон шимолу шарқӣ ва шимолу ғарбӣ паҳн шудаанд. Дар Оќтош системаи 
роғҳои скарнї-полиметаллї дар тарқишњои канории самташон шимолу шарқї ҷойгир 

шуда, онҳо бо фурўкандаи Дарвозаи Ҷанубӣ пайвастанд. Дар дигар маҳалҳо низ 
маъданҳои магнетитиро роғҳои ин ду самт назорат менамоянд. Тарқишҳо ва роғҳои 
маъданҷокунанда самтҳои гуногун доранд. Маъданҳо дар онҳо танҳо дар мавриди 
пайвастшавии онҳо ё буридашудани онҳо бо ду роѓи гурўҳи якум медароянд [7]. Онҳо ҷои 
локализатсияи конкретї ва хели танаҳои маъданиро муайян менамоянд. Дар аксар 
танаҳои маъданӣ сохти зонадор дида мешавад, ки аз рушди бозкушоии такрорї вобастагӣ 
доранд. Маъданҳои полиметаллӣ одатан дар канори овезон ё дар канори танаҳои 
маъданӣ, ҷое, ки лағжишњои дерпайдошуда ҷой доранд, ҷойгир шудаанд. Дар 
морфогенезиси танаҳои маъданӣ, таркиби ҷинсҳои кўҳии маъданҷокунанда аҳамияти 
асосї доранд. Танаҳои маъданҳои магнетитї аксар вақт ба скарнҳои байниформатсионӣ 
рост меоянд, ки аз ҳисоби доломитҳои яруси живет ба вуҷуд омадаанд [2]. Маъданҳои 
полиметаллӣ асосан дар оҳаксангҳои скарнишудаи горизонти калкаратус қайд карда 
шудаанд. Дар ҷинсњои доломитии дар боло хобрафта скарншавӣ қариб падид наомадааст 

ва маъданҳо ба намуди рагҳои агрегативї хеле кам дучор меоянд. 
Умуман, дар ҷойгиршавии минерализатсия дар майдони маъданӣ роли асосиро 

фактори ҳароратї бозидааст. Якҷоягии ҳамаи факторҳо дар ҷойгиршавии маҳсулотҳои 
магматикӣ ва посмагматикӣ ба зонанокии муайян оварда расонидааст. Дигаргуншавии 
посмагматикии ҷинсҳои кўҳї ба се зона иттиҳод карда мешаванд: серпентинизатсияи 
экзоконтактҳои интрузивҳои марказӣ, скарншавии хелҳо ва намудҳои гуногуни ҷинсҳо ва 
пас аз ин – квартсшавї ва карбонатизатсия. Ивазшавии зонаҳо оҳиста-оҳиста аз тарафи 
шарқ ба ғарб рух медиҳад. Маъданҳое, ки дар болои ин зонаҳо хоб рафтаанд, характери 
таќсимшавї ё ҷойгиршавиашон дигар хел аст. Маъданҳои магнетитї асосан ба зонаи 
экзоконтакти интрузивҳои марказї алоқаманданд. Маъданҳои пирит ва пиритизатсияи 
хол-хол дар рахҳои паҳновар рушд карда, зонаҳои эндоконтакти интрузивҳоро фаро 
гирифтааст (дар ҳудудҳои инкишофи скарнҳо) ва то ба рахҳои оҳаксангҳо, ҷое, ки танаҳои 
арзӣ мавҷуданд, рафта мерасад [7]. Маъданҳои полиметаллї бештар густурдаанд. Дигар 
падидаҳои маъданӣ дар дохили гранодиоритҳои порфирмонанд ба тамоми паҳнои болои 
зонаи пиритї хоб рафта, ба тарафи ғарб паҳн шуда меравад. Чунин зонанокї дар 
ҷойгиршавии минерализатсияҳо аз рўи вертикал мушоҳида мешавад. Ба ғайр аз ин, 
ҳангоми свитаҳои оҳаксангҳои мусоид бурида гузаштани сутунҳои маъданӣ, танаҳои 
бузурги пирит бо магнетит падид меоянд. Дар ин ҳангом қимати нисбии сурб ва руҳ кам 
намегардад. Аз ин бармеояд, ки зонадории горизонталӣ ва вертикалӣ пурра вуҷуд дорад 
[4, 5]. Дар умум дар тамоми қисмҳои майдони маъданӣ, дар ҳудудҳои инкишофи ҷинсҳои 
карбонатї дурнамои маъдандорї ба таври кифоя мусоид аст. Амалан тамоми маъданҳо 
дар блоки ҷинсҳои кӯҳии байни роѓи Окурдавон ва фурӯкандаи Дарвозаи Ҷанубӣ буда, 
ҷойгир шудаанд [3]. Ҳамин тавр, дар ҳудуди майдони маъданӣ, дар ҳудуди блоки 
тектоникаи Консой танаҳои маъдании конҳои Консойи Марказӣ, Ғарбӣ, гурўҳи Дарвоза 
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ҳам ба дарозии дарзи асосии роғи Дарвозаи Ҷанубӣ, ҷойгиршуда, ба интервалҳои 
каҷшудаи он рост меоянд ва ҳам ба дарозии силсилаи вайронаҳои тектоникии Шимолу 
Шарқии кунҷи афтишашон баланд, ки дар жарф бо руғечи Дарвозаи Ҷанубӣ якҷоя 
мешаванд. 
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МИНЕРАЛИЗАТСИЯИ МАЪДАНЇ ВА ЌОНУНИЯТЊОИ ЉОЙГИРШАВИИ ОНЊО ДАР КОНИ 
ОЊАНИ ОЌТОШ 

Ҳамин тавр, дар кони Оќтош структураҳои маъдандори зеринро ҷудо менамоянд (зонаҳои маъданӣ): 

№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9. Дарозии зонаҳо аз 300 то 1500 м дигаргун мешавад. Ба онҳо 13 танаи маъданӣ 
рост меояд: руҳи I, руҳи II, нав I, нав II, № 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ва 14. Дар ҳудуди майдони маъданӣ, дар 
ҳудуди блоки тектоникаи Консой танаҳои маъдании конҳои Консойи Марказӣ, Ғарбӣ, гурўҳи Дарвоза ҳам 

ба дарозии дарзи асосии роғи Дарвозаи Ҷанубӣ, ҷойгиршуда, ба интервалҳои каҷшудаи он рост меоянд ва 
ҳам ба дарозии силсилаи вайронаҳои тектоникии Шимолу Шарқии кунҷи афтишашон баланд, ки дар жарф 
бо руғечи Дарвозаи Ҷанубӣ якҷоя мешаванд. 

Калидвожаҳо: Дарвоза, Окурдавон, Октош, пирит, оҳаксанг, минерализатсия, полиметаллҳо, 
магнетит, ҷойивазкунӣ. 

 

РУДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РУДНЫХ ТЕЛ В АКТАШСКОМ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Таким образом, на месторождении Акташ выделяются следующие рудоносные структуры (минеральные 

зоны): №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9. Протяженность зон от 300 до 1500 м. Они содержат 13 рудных тел: цинковый 

I, цинковый II, новый I, новый II, №№ 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14. В пределах рудной зоны, в пределах 

Кансайского тектонического блока рудные тела Центрального, Западного Кансайских месторождений 

расположены как по длине основного Южно-Дарбазинского разлома, его криволинейных промежутков, так и по 

длине серии крутопадающих тектонических разломов на Северо-Востоке, которые на глубине совмещаются с 

Южно-Дарбазинском разломе.  

Ключевые слова: Дарвоза, Окурдавон, Окташ, пирит, известняк, минерализация, полиметаллы, магнетит, 

резмещение. 

 

ORE MINERALIZATION AND REGULARITIES OF ORE BODY DISTRIBUTION IN THE AKTASH IRON 

ORE DEPOSIT 

 

Thus, the following ore-bearing structures (mineral zones) are distinguished at the Aktash deposit: Nos. 1, 1a, 2, 3, 

4, 5, 6a, 7, 8, 9. The length of the zones is from 300 to 1500 m. They contain 13 ore bodies: zinc I, zinc II, new I, new II, 

Nos. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 and 14. Within the ore zone, within the Kansai tectonic block, ore bodies of the Central, 

Western Kansai deposits They are located both along the length of the main South Darbazin fault, its curvilinear intervals, 

and along the length of a series of steeply dipping tectonic faults in the Northeast, which at depth coincide with the South 

Darbazin fault. 

Keywords: Darvoza, Okurdavon, Oktash, pyrite, limestone, mineralization, polymetals, magnetite, displacement. 
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ТАЪСИРИ ОМЕХТАҲОИ ХЎРОКИ ДУРУШТ БА БАЪЗЕ НИШОНДИҲАНДАҲОИ 

БИОХИМИЯВЇ ВА МАҲСУЛНОКИИ НАСЛИ ГЎСФАНДОНИ ҲИСОРЇ  
 

Исломова К.Қ, Иргашев Т.О.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  

Институти чорводорї ва чарогоҳи АИКТ 
 

Хӯронидани ғизои якранг ба нишондиҳандаҳои биохимиявии хуни мешҳое, ки дар 
давраи дуюми ҳомиладорӣ қарор доранд, таъсир менамояд. Омӯхтани таъсири модаре, ки 
хӯроки якранг хӯронида мешавад, ба равандҳои мубодилаи моддаҳо, нишондиҳандаҳои 
маҳсулнокӣ ва зудрасии насл, хело муҳим ва аҳамиятнок мебошад. Чи хеле ки таҳлили 
нишондиҳандаҳои биохимиявии ферментҳои зардоби хун дар барраҳои думоҳа 
гузаронидашуда аз ин шаҳодат медиҳанд (ҷадвали 1).  

 

Ҷавали 1. Нишондиҳандаҳои биохимиявии хун дар барраҳои думоҳа (r + -) (X ± Sx)  

Гурӯҳҳо АСТ, воҳид/ мл АСТ, воҳид/ мл 
Фосфатазаи 

ишқорӣ воҳид/ 
мл 

Холестерин, 
мг,% 

Аз мешҳо (n - 8) 
гурӯҳи I  

61,5 ±3,35 32,1 ±5,95 5,8 ±0,3 91 ±6,9 

-"- (n - 6) гурӯҳи 
II  

80,2 ±13,92 28,9 ±5,45 6,6 ±0,3 112 ±17,4 

гурӯҳи III 92,6 ±1,15 41,0 ±7,65 5,7 ±0,3 128 ±15,3 

Ба ҳисоби миёна 
(n - 20)  

78,1 ±6,14 34,0 ±6,35 6,03 ±0,3 110,0 ±13,2 

  
Чи тавре ки нишондиҳандаҳо гувоҳӣ медиҳанд, аз ҳама фаъолнокии 

аминотрансфераза дар баррае, ки модараш нимаи дуюми ҳомиладориашро бо ғизои 
таркибаш якранг (хасбедаи юночқа) бе мавҷудияти эм гузаронидааст, мушоҳида шуд. 
Синтези аз ҳама пасти сафедаҳо дар гӯсфанди ҷавони гурӯҳи якум, ки хӯроки 
ғурӯшонидаро истеъмол менамуду лекин эм илова шуда буд, ба қайд гирифта шуд. 
Омӯзиши миқдори холестерин низ ҳамин тавр натиҷагирӣ карда шуд. Нишондиҳандаҳои 
мубодилаи маъданӣ (ғайриорганикӣ) баргарданда буда, дар муқоиса бо мубодилаи 
сафедаҳо ва липидҳо хубтар мегузаранд. Оид ба ин фарқият байни гурӯҳҳои I ва II ночиз 
мебошад, дар ҳоле ки наслҳои аз модарони хӯроки табиӣ истеъмолкунанда тавлид 
мешавад, аз ҳама бештар фаъолнокии фосфатазаи ишқориро доро буданд ва шабеҳи 
наслҳои гурӯҳҳои 1 ва 2 хеле зиёд қайд карда шуданд. Таъсири намудҳои ҳӯронидан ба 
маҳсулнокии наслҳои мешҳо аз таваллудшавӣ то 2 - моҳагӣ омӯхта шудааст. Бояд қайд 
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намуд, ки аз ҳама барраи калон аз мешҳое ба даст оварда шуд, ки хӯронидан дар шакли 
эми табиӣ амалӣ карда шуда буд. Аз ҳама барраи хурд аз мешҳое, ки дар хӯрокашон эм 
вуҷуд надошт, гирифта шуданд (ҷадвали 2). 
 

Ҷадвали 2. Таъсири типии хўроки модинаҳо ба маҳсулнокии насли онҳо (X ± Sx)  
Наслгирӣ аз 

мешҳо 

Шумораи 
ҳайвонот 

Вазни зинда, кг Қадкашии 
шабонарӯзӣ, г  Ҳангоми таввалуд Дар думоҳагӣ 

Гурӯҳи I 8 6,1±0,204 20,3±1,31 233±17 

Гурӯҳи II 6 6,4±0,187 20,7±1,01 234±19 

Гурӯҳи III 6 6,0±0,201 22,2±1,04 265±19 

Ба ҳисоби миёна 20 6,2±0,194 21,1±1,12 244±18 

  
Лекин мешҳое, ки ба таври анъанавӣ хӯроки табииро истеъмол менамуданд, 

барраҳояшон зудрасии беҳтаринро назар ба ҳамсолонашон (барраҳои мешҳое, ки дар 
давоми ҳомиладорӣ хӯроки ғурӯшонидаро истеъмол менамуданд) соҳиб буданд. Омӯзиши 
алоқамандии байниҳамдигарӣ байни нишондиҳандаҳои биохимиявии хун ва шиддати 
қадкашии барраҳо, ки аз се гурӯҳи мешҳои таlқиқшаванда гирифта шудааст, мувофиқи 
қонунияҳои минбаъда омӯхта мешавад (ҷадвали 3). 

 
Ҷадвали 3. Коррелатсияи нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун дар барраҳои 2 моҳа 

(X ± Sx)  
Нишондиҳандаҳо  Барраҳои нарина (n - 13) Барраҳои модина (тӯхлиҳо ) (n-13) 

АСТ 0,542±0,210 0,544±0,253 
АЛТ 0,246±0,242 0,174±0,106 

Фосфатазаи ишқорӣ  0,166±0,146 -0,130±0,109 

Холестерин  0,262±0,241 0,352±0,282 

  
Чи хеле ки маълум аст, ивазшавии типи хӯронидан ва ворид сохтани омехтаҳои 

хӯроки ғурӯшонида сабаби халалдоршавии генҳои ферментҳои АСТ, ки барои 
шиддатнокии қадкашии барраҳо хос мебошанд, шуда наметавонад. Мо мушоҳидаи 
барвақтиро оид ба ин дар системаи нигоҳдории анъанавии мешҳои ҳисорӣ мушоҳида 
намудем. Такроран бояд гуфт, ки ферменти АСТ-ро ба сифати пешгӯикунандаи аломатҳои 
зудрасии барраҳои ҳисорӣ истифода кардан мумкин аст. Омӯзиши нишондиҳандаҳои 
боқимондаи биохимиявии хун алоқамандии байниҳамдигарии параметрҳои амиқи 
интихобшударо дар ҳудудҳои тағйирёбндаи эътимоднок муайян накардааст. 
Коэффитсиенти ирсии (h2) баъзе нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ҳангоми дар барраҳои 2 
моҳаи гӯсфандони ҳисорӣ хӯронидани хӯрокҳои якранг дар шакли ғурӯшонида омӯхта 
шуда, дар гурӯҳҳои « моддар - тӯхлӣ» аз рӯйи АСТ 30,4%, АЛТ – 16,4%, фосфатазаи 
ишқорӣ – 62,2%, холестерин – 12,6% натиҷагирӣ карда шуд; дар гурӯҳи «модар - қӯчқор» 
ин нишондиҳандаҳо ба таври мувофиқ бузургии зайлро ҳосил намуданд: АСТ – 29,2%, 
АЛТ – 15,8%, фосфатазаи ишқорӣ – 70,8 %, холестерин – 12,1%. Пас, дар ҳамин синну сол 
барраҳои мешҳое, ки хӯроки анъанавӣ истеъмол менамуданд, ин нишондиҳандаҳо дар 
барраҳо ба таври назаррас боло буданд ва аз рӯйи нишондиҳандаҳои «модар – тӯхлӣ » 
АСТ 50,8%, АЛТ – 36,4%, фосфатазаи ишқорӣ – 53,7%, холестерин – 32,6%; натиҷагирӣ 
карда шуд. Дар гурӯҳњои «модар – барра (қӯчқор)» бошад АСТ 56,3%, АЛТ – 39,7%, 
фосфатазаи ишқорӣ – 58,6%, холестерин – 41,7%-ро ташкил намуд. Ҳамин тавр, хӯроки 
якранг дар таѓйирёбии нишондиҳандаҳои биохимиявии насл таъсири назаррас дорад.  

Хӯронидани мешҳо бо иловагии атсетати натрий. Маълум аст, ки ҳайвоноти 
сермаҳсул танҳо дар ҳолатҳое иқтидори генетикии маҳсулнокиро ошкор менамоянд, ки 
агар таъминоти хӯрок эҳтиёҷоти онҳоро нисбати сафеда, карбогидрат, чарб моддаҳои 
минералӣ, микро – ва макроэлементҳо қонеъ намуда, шароитҳои таъминот ба қадкашӣ ва 
инкишофи мӯътадили онро замина гузорад. Барои гузаронидани тадқиқот 2 гурӯҳ ҳар 
кадоме 10 сарӣ модинаҳои гӯсфандони ҳисории синну солашон 3-4 сола гирифта шуд: 
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синфи I - ум ҳайвоноте, ки ба сифати ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ истифода мешаванд 
(синфи бонитировӣ), массаи зиндаашон ба 56,8 кг баробар буд, гирифта шуданд. Давраи 
тайёрӣ 30 рӯз давом намуда, давраи тадқиқот бошад – 60 рӯз идома ёфт. Хӯронидани 

модинаҳо дар давраи тадқиқот аз рӯйи қоида ҷиддӣ гузаронида шуд. Ҳам дар гурӯҳи 
таҷрибавӣ, ва ҳам дар гурӯҳи муқоисавӣ ба ҳисоби миёна дар як сар модина 6 кг юночқаи 
сабз, 500 г эм ва 12,0 г намаки ошӣ ё 1,60 к. воҳид дар як шабонарӯз дода шуд. Фарқият 
дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва муқоисавӣ аз он иборат буд, ки модинаҳои гурӯҳи таҷрибавӣ 
бо эм ба ҳисоби миёна 30 г атсетати натрий, ки дар ҳар як сар рост меомад, истеъмол 
менамуданд. Хӯронидани хӯрок дар ҳар гурӯҳ ҷиддӣ ба ҳисоб гирифта мешуд. Маълум 
аст, ки атсетат ва чарб дар организми ҳайвоноти кавшаккунанда манбаи асосии энергия 
мебошанд. Муҳаққиқон дар назар доранд, ки таъсири байниҳамдигарии онҳо, 
муайянкунандаи асосии метаболизми равғану шир дар хун ҳисобида мешавад. Тақрибан 
15%-и миқдори умумии атсетат, ки дар рагҳои хунгард ҷорӣ мешавад, дар ҷигар ба 
метаболизм гирифтор шуда, зоҳиран қисми зиёди он кислотаи талхаро ҳосил менамояд. 
Таъсири атсетати натрий ба нишондиҳандаҳои биохимиявии хун дар ҷадвали 156 оварда 
шудааст. Агар мо дар натиҷаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва муқоисавӣ, ки дар ҷадвали 156 
оварда шудааст, диққат диҳем, маълум мегардад, ки баъди гузаронидани 30 рӯзи аввали 
тадқиқот дар гӯсфандони ҳар ду гӯрӯҳ (ҳам гӯрӯҳи таҷрибавӣ ва ҳам гурӯҳи муқоисавӣ) 
баландшавии амиқи фаъолнокии ферменти АСТ (Р ≥ 0,99, Р ≥ 0,999) мушоҳида мешавад. 
Аммо баъди 60 рӯзи тадқиқот ҳам дар гурӯҳи таҷрибавӣ ва ҳам дар гурӯҳи муқоисавӣ 
пастшавии фаъолнокии ферментҳо ба қайд гирифта шуд. Тахминан чунин тағйирёбӣ дар 
фаъолнокии ферменти АЛТ ва фосфатазаи ишқорӣ низ ба амал омад. Вале 
нишондиҳандаҳои мубодилаи липидҳо – холестерин дар давоми 60 рӯз қариб 2 маротиба 
зиёд шуд (Р ≥ 0,999), ҳол он ки дар гурӯҳи таҷрибавӣ ин зиёдшавӣ хело паст буд. Ҳамин 
тавр, ба фаъолнокии ферментҳои трансаминӣ АЛТ ва АСТ-и гӯсфандони ҳисорӣ 
хӯронидани хӯроки иловагӣ дар шакли атсетати натрий таъсири асосӣ намерасонад. 
Тағйирпазирии генетикии ин нишондиҳандаҳо бо маҳсулнокии гӯшту чарбнокӣ зич 
алоқамандӣ дорад. Вале хӯронидани хӯрокҳои иловагӣ аз ҳисоби атсетати натрий, боиси 
шиддат гирифтни тараҳшӯи кислотаи талха шуд, ки ба баландшавии синтези чарбҳо 
таъсир расонда, дар охирҳои давраи тадқиқотӣ якбора фаъолнокии холестеринро афзуд. 
Омӯзиши алоқаи байниҳамдигарии нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва вазни зинда 
натиҷаҳои зеринро ошкор сохт. Ҳамин тавр, дар давраи гузаронидани тадқиқот бузургии 
амиқи меъёрии фаъолнокии ферменти АЛТ иборат аст аз = 2,91 (Р ≥ 0,99), дар гурӯҳҳои 
таҷрибавӣ баъди 30 рӯзи тадқиқот АСТ = 2,4 (Р ≥ 0,95) ва баъди 60 рӯз = 6,3 (Р ≥ 0,9999), 
холестерин дар гурӯҳҳои тадқиқотӣ дар нимаи аввали давраи тадқиқот = 1,98 (Р ≥ 0,95) ба 
ҳадди охир баробар шуд.  

Таъсири технологияи парваришии барраҳо. Устухонҳои боқувват ва мавҷудияти 
думба дар гӯсфандони ҳисорӣ имконияти ҳаррӯза ҳайкунии дуру дароз ва сахтро ба 
чарогоҳҳои алпикии тобистона ва аз он ҷо баргаштан дар фасли зимистонро фароҳам 
меоварад. Чунин технологияи меъёри реаксияи махсуси мутобиқшавиро, вобаста аз 
генотипҳои зотҳо ҳосил менамоянд. Барои равшан намудани таъсири технологияи 
парвариши барраҳои ҳисорӣ: тадқиқоти махсуси чарогоҳи дур ва охуркунӣ гузаронида 

шуд. Барои озмоиш 60 сар барраҳои нар ва тӯхлиҳои ҳамсину сол гирифта шуд. Як қисми 
онҳо бо мешҳо дар саршавии моҳи май барои ҳай кардан ба чарогоҳи баландкӯҳии 
тобистона фиристода шуданд. Қисми дигар бошад дар хоҷагӣ бо модаронашон дар шакли 
ширмакӣ ва охуркунӣ гузошта шуд. Ҳайвонот мунтазам бо ғизои хушсифат таъмин карда 
шуда буданд. Мушоҳидаи ҳайвоноти ҳар ду гурӯҳҳои мазкур дар давоми 4 моҳ, параллел 
ба роҳ монда шуд. Фаъолнокии ферментҳои зардоби хун дар ҷадвали 4 нишон дода 
шудааст. Чи хеле ки маълум аст, ивазшавии технологияи нигоҳдорӣ ба зиёдшавии 
фаъолнокии ферментҳои аминотрансфераза АСТ ва АЛТ дар охири давраи чаронидан 
инъикос гаштааст. Сабаби нисбатан шиддатнок шудани мубодилаи моддаҳо эҳтимол 
мавҷудияти алафзори бойи алпикӣ бошад, ки ҳосилшави бофтаҳои мушакӣ ва чарбиро дар 
барраҳо фароҳам меорад. Миқдори фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ ҳангоми системаи 



294 
 

чарогоҳи дури анъанавӣ нисбат ба охуркунӣ ба таври назаррас паст буд (ҷадвали 5). 
Зоҳиран, ин бо хӯроки иловагии тӯхлиҳо ва мешҳо, ки дар шароити хоҷагӣ эми дорои 
иловаҳои муҳими минералиро истеъмол менамуданд, ки ин боиси нисбатан баланд 

шудани фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ дар зардоби хун мегардад, алоқаманд буд.  
 

Ҷадвали 4. Фаъолнокии ферментҳои зардоби хуни барраҳои ҳисорӣ дар алоқа 

бо ивазшавии технологияи парвариш (X ± Sx, воҳид/мл) 

Сину сол 
дар моҳҳо 

Системаи 
нигоҳдорӣ 

Ҷинси ҳайвон АСТ АЛТ 
Фосфатаз

аи 
ишқорӣ 

Фосфатаз
аи турш 

2  
Қӯчқор (n - 30) 89,58±5,57 29,17±1,44 4,85±0,36 1,59±0,08 

Тӯхлӣ (n - 30) 99,03±3,96 56,97±3,00 4,28±0,27 1,61±0,10 

4,0 – 4,5  

Охуркунӣ  
Қӯчқор (n - 15) 94,48±3,99 31,74±0,80 6,49±0,44 1,77±0,15 

Тӯхлӣ (n - 15) 94,74±4,69 65,77±1,86 6,71±0,36 1,27±0,08 

Ҳайкунии 
дур  

Қӯчқор (n - 15) 87,39±1,55 35,02±0,85 3,47±0,08 1,08±0,18 

Тӯхлӣ (n - 15) 87,28±1,27 30,48±0,86 3,65±0,07 1,70±0,02 

6,0  

Охуркунии 
тӯхлиҳо 

Қӯчқор (n - 15) 84,47±2,30 43,40±1,72 5,98±0,25 2,17±0,16 

Тӯхлӣ (n - 15) 98,56±1,79 41,94±1,79 6,08±0,22 2,23±0,16 

Ҳайкунии 
дур 

Қӯчқор (n - 15) 109,69±1,79 41,80±0,69 3,62±0,14 1,22±0,14 

Тӯхлӣ (n - 15) 108,00±2,65 42,22±1,41 4,08±0,12 1,26±0,03 

 
Ҷадвали 5. Таъсири атсетати натрий ба нишондиҳандаҳои биохимиявии худ 

дар мешҳои ҳисорӣ (n - 20)  

Нишондиҳандаҳо  

Пеш аз 
гузоштани 
тадқиқот (n 

- 10) 

Баъди 30 рӯзи 
гузаронидани давраи 

тадқиқот  

Баъди 60 рӯзи 
гузаронидани давраи 

тадқиқот  

Гурӯҳи 
таҷрибавӣ 

(n - 10) 

Гурӯҳи 
муқоисавӣ 

(n - 10)  

Гурӯҳи 
таҷрибавӣ 

(n - 10) 

Гурӯҳи 
муқоисавӣ (n 

- 10) 

АСТ 53,43±2,34 63,97±2,16 67,6±2,46 58,05±4,3 59,3±2,30 
АЛТ 25,30±2,72 37,1±4,03 24,53±1,60 30,3±4,61 29,1±4,26 

Фосфатазаи ишқорӣ  2,91±0,50 3,03±0,32 3,98±0,40 2,2±0,12 2,25±0,26 

Холестерин  88,0±7,7 76,9±4,14 84,8±3,30 134,9±9,73 163,6±9,18 
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ТАЪСИРИ ОМЕХТАҲОИ ХЎРОКИ ДУРУШТ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БИОХИМИЯВЇ ВА 

МАҲСУЛНОКИИ НАСЛИ ГЎСФАНДОНИ ҲИСОРЇ  

Дар мақолаи мазкур роҷеъ ба таъсири омехтаҳои хӯроки дурушт ба нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва 

маҳсулнокии насли гӯсфандони ҳисорӣ гуногун буда, мешҳое, ки ғизоро дар шакли эми табиӣ қабул 
мекарданд аз ҳама барраи калонро доро буда, мешҳое, ки ба таври анъанавӣ хӯрок хӯронида мешуд, 
барраашон зудрасии беҳтаринро соҳиб шуд. Аз мешҳое, ки дар хӯрокашон эм ҳамроҳ карда намешуд, аз 

ҳама барраи хурд ба даст оварда шуд. Таҷриба бо мешҳо, ки ба хӯрокашон атсетати натрий илова шуда буд, 
маҳсулнокии зиёди гӯшту чарб натиҷагирӣ карда шуд. Технологияи парвариши барраҳо дар шакли 
охуркунӣ нисбати чарогоҳи дур, маҳсулнокии баландро соҳиб шуд.  

Калидвожаҳо: гӯсфандони ҳисорӣ, метаболизм, ферментҳои АСТ ва АЛТ, холестерин, фосфатазаи 

ишқорӣ, баррадиҳӣ, хӯроки ғурӯшонид, эм, охуркунӣ, чарогоҳи дур.  
 

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОСМЕСЕЙ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОТОМСТВА ГИССАРСКИХ ОВЕЦ 

В данной статье рассматривается влияние твердых кормовых смесей на биохимические параметры и 

продуктивность гиссарских овец было различным: у овец, получавших корм в виде натурального корма, был 

самый большой ягненок, а у овец, получавших традиционный рацион, были лучшие ягнята. В рацион которых 

отсутствовал комбикорм был получен самый маленькая молодняк от маток. Эксперименты с овцами, в рацион 

которых добавляли ацетат натрия, привели к более высоким выходам мяса и жира. Технология выращивания ягнят 

в виде столовая стала более производительной, чем на отдаленных пастбищах. 

Ключевые слова: гиссарских овец, обмен веществ, ферментов АСТ и АЛТ, холестерин, щелочной 

фосфатаза, окота, гранулированный кормосмес, комбикорм, столовый, отгонно – пастбищный.  

 

THE EFFECT OF GRANULATED FEED MIXTURES ON BIOCHEMICAL PARAMETERS AND 

PRODUCTIVITY OF THE OFFSPRING OF HISSAR SHEEP  

This article discusses the effect of solid feed mixtures on the biochemical parameters and productivity of Hissar 

sheep varied, with ewes receiving the feed in the form of natural amy had the largest lamb, and ewes fed the traditional diet 

had the best lambs. From ewes that were not vaccinated, the smallest lamb was obtained. Experiments with ewes whose 

diet was supplemented with sodium acetate resulted in higher meat and fat yields. The technology of raising lambs in the 

form of manure has become more productive than in remote pastures. 

Keywords: sheep breeding, metabolism, enzymes AST and ALT, cholesterol, alkaline phosphatase, digestion, 

digestion, vaccination, feeding, remote grazing. 

  

Сведения об авторах: Исломова К.К. – Таджикский национальный университет, магистр кафедры биохимии 

биологического факультета. Адрес: Республика Таджикистан, город Душанбе. Телефон: 888823366, 938473888. Е-

mail: islomovakimiyo@gmail.com  

Иргашев Т. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий отделом пастбищ институтом 

животноводства и пастбищ таджикской сельскохозяйственных наук Адрес: Республика Таджикистан, город 

Душанбе. Телефон: 918422034. Е-mail: irgashev@mail.ru 

 

Information about the authors: Islomova K.Q. - Tajik National University, Master's Degree, Department of 

Biochemistry, Biological Faculty. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe city. Phone: 888823366, 938473888. E-

mail: islomovakimiyo@gmail.com 

Irgashev T. - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Pasture Department of the Institute of Livestock 

Breeding and Pastures of Tajik Agricultural Sciences Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe. Phone: 918422034. Е-

mail: irgashev@mail.ru 

 
 

 

mailto:islomovakimiyo@gmail.com
mailto:irgashev@mail.ru
mailto:islomovakimiyo@gmail.com
mailto:irgashev@mail.ru


296 
 

УДК 553. 551.1. /4 
ТАЪРИХИ ОМЎЗИШ ВА СОХТИ ГЕОЛОГИИ ПАДИДАИ МАЪДАНИИ 

КЎЊАНДАРА 
 

Ѓафуров Ш.М., Абдуалимов Л.А., Холов М.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Падидаи маъдании Кўҳандара дар қисми љанубии қаторкўҳҳои Ҳисор љойгир 
шудааст ва дар ин љо пажўҳишҳои зиёди геологї аз тарафи як қатор геологҳо дар замони 
Шўравї гузаронида шудааст (В.Н. Гессе, 1939-1948; И.К. Никитин, 1943; С.А. Шафранов, 
1940; Р.А. Баротов, Н.А. Блохина, 1957-1958 ва дигарон). Барои навиштани асари мазкур 
асосан аз маводҳои Гессе В.Н. (194-48) ва Р.Б. Баротов (1966), Р.Б. Баротов, Блохина 
Н.А.(1957) ва дигарон истифода шудааст.  

Таърихи омўзиши ноҳияи корї бо омўзиши умумии Тољикистони Марказї робитаи 
зич дорад. Тољикистони Марказї дар давраҳои гуногун аз тарафи бисёр геологҳо-
пажўҳишгарон ба монанди И.В. Мушкетов, Г.А. Романов (1874-1876), Д.В. Наливкин, 
Н.В. Вебер (1926), С.Н. Михайлов (1927), А.П. Марков (1928-1938) бо хатсайрҳои геологї 
омўхта шудааст. Дар солҳои 1941-1943 геологон А.В. Григорев, И.К. Никитин ва М.Г. 
Калайтан харитаи геологии майдони J-42-43 аз рўи масштаби 1:100000-ро тартиб дода, дар 
ҳисоботи худ пайдоишоти магматикии мавзеро, инчунин падидаҳои маъдании гуногунро, 
ки бо онҳо пайвастагии зич доранд, қайд намудаанд [6]. Соли 1946 В.Н. Гессе ба омўзиши 
падидаҳои магнетити ҳавзаҳои рўдҳои Кўҳандара ва Сумлук машғул шуда, аз сабаби 
андозаҳои на он қадар зиёд доштанашон ба онҳо баҳои манфї додааст [5]. Аз солҳои 1946 
то замонҳои охир ба омўзиши пайдоишоти магматикии Ҳисори Љанубї Р.Б. Баротов 
машғул буд. Соли 1966 Р.Б. Баротов дар китоби худ «Маљмўи интрузивҳои нишебии 
љанубї қаторкўҳҳои Ҳисор ва маъданҳои ба онҳо алоқаманд» [1] омўзишҳои бисёрсолаи 
худро оиди магматизм ва металлогенияи минтақа љамъбаст намудааст. 

Соли 1950 Г.А. Осипов ва Т.В. Рижов корҳои санљишию намунагириро дар 
падидаҳои «Ксенолити асосї», «Пайванди асосї» ва «Лойлакул» барои металлҳои камёфт 
гузаронидаанд. Дар натиљаи корҳои гузаронидашудашон, онҳо ду падиди маъданиро 
барои қалъагї, сурб ва нуқра ҳамчун объекти ояандадор ошкор ва пешниҳод намудаанд. 
Соли 1951 Н.А. Утиков ва К.И. Литвиненко корҳои ҷустуҷӯї бо масштаби 1:50000 дар 
қисми шимолии трапетсияи J-42-43 гузарониданд. Онҳо оиди дар ин љо пайдо намудани 
конҳои калони канданиҳои фоиданокро манфӣ арзёбї намудаанд [7]. Соли 1955 Л.И. Гей 
ва Т.А. Обрезанов корҳои љустуљуию санљиширо дар ҳавзаи рўди Кўҳандара 
гузарониданд. Дар натиљаи корҳои санљишї, гурўҳи падидаҳои оҳани Кўҳандараро аз 
сабаби хурд будани андозаҳои танаҳои маъданї ва файзноки ками канданиҳои фоиданок, 
ки аз љиҳати саноатї аҳамият надоранд, тасдиқ намудаанд [3]. Дар солҳои 1967-68 гурўҳи 
аэромагнитии экспедитсияи геофизикии Саридораи геологияи Қирғизистон аксбардории 
аэромагнетиро дар масштаби 1:50000 дар қисми ҳудуди Тољикистони Марказї 
гузарониданд [8].  

Дар қисми Шарқии трапетсияи J-42-43А-б аномалияи якумро, ки ба падидаиҳои 

Ксенолити асосї алоқаманд аст, қайд намуданд. Бузургии аномалияи аз 300 гамм бо 
градиенти 1000 гамм/км-ро ташкил дод, ки дар характери маъдандориро нишон медод. Ин 
аномалия ба таври љузъї бо аксбардории магнетитии рўизаминии масштаби 1:2000 омўхта 
шудааст.  

Аномалияи дуюм дар қисми љанубу ѓарбии трапетсияи J-42-43-А-б бо падидаиҳои 
оҳану мис, ки ба миёнаоби рўди Хармайдон рост меояд, љойгир аст. Аномалия андозаҳои 
начандон зиёд (300х200м) дошта, бузургиаш аз беш аз 200 гаммро ташкил дода, ба самти 
арзї дароз кашида шуда, аз се тараф бо майдонҳои магнетитии манфї маҳдуд шудааст ва 
ин ба жарфи начандон зиёд доштани он шаҳодат медод. 
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Аномалияи сеюм ба падидаҳои оҳани Шоҳрўди боло алоқаманд мебошад. Аномалия 
аз рўи бузургї ва андозааш калон нест (қариб +100 гамм), ки аз андозаҳои кам доштани 
падида гувоҳї медиҳад. 

Аномалияҳои дигари падидаҳои оҳани ноҳия дар харитаҳои магнитї акс наёфтаанд. 
Ин бо тағийротҳои шароитҳои гузаронидани аксбардории аэромагнитї хос мебошад.  

Солҳои 1968-70 дар ҳавзаҳои рўдҳои Кўҳандара, Лойлакул ва Сумлук аксбардории 
геологии калонмасштаб 1:25000 аз тарафи гурўҳи Кўҳандараи Экспедитсияи иктишофи 
геологии Љануби Тољикистон гузаронида шуд. Дар натиљаи гузаронидани корҳо, якчанд 
падидаҳои канданиҳои фоиданок омўхта шуданд ва як падидаҳои маъдании волфраму 
тиллои «Чоргул» -ро геологҳо ошкор намуданд. Онҳо барои корҳои љустуљўии љузъї 
падидаиҳои Чоргул ва падидаҳои мис, сурма, нуқра, ки дар паҳлўи чапи рўди Арху љойгир 
аст тавсия додаанд. Падидаҳои дигари ин љо аз љиҳати саноатї љавобгў нестанд. Солҳои 
охир вобаста ба мустақил шудани Тољикистон талабот ба ашёи хоми минералии маҳаллї 
афзуд. Аз сабаби набудани конҳои калони маъдании оҳан барои рушди саноат зарурият 
пеш омад, ки заводҳои сохташуда ва дар оянда сохташаванда бо ашёи хоми маҳаллї 
таъмин карда шаванд. Аз ин сабаб, љустуљу ва баҳодиҳии маъданҳои оҳан дар гурўҳи 
падидаҳои магнетитҳои Кўҳандара ба миён омад, ки онҳоро ояндадор шуморидаанд. 

Сохти геологии падидаҳои магнетити Кўҳандара. Ҳудудан падидаҳои магнетити 
Кўҳандараро ба 2 гурўҳ: Шарќї ва Ѓарбї људо менамоянд. Падидаҳои магнетити 
Кўҳандари Шарќї дар поёноби рўди Кўҳандара, тахминан 3,5 км дуртар аз резишгоҳ ба 
рўди Арху ва Кўҳандараи Ѓарбї дар болоби рўди Кўҳандара љогузин аст. Масофаи байни 
ин ду гурўҳи падидаҳо 10-12 км мебошад [1, 2, 4, 6]. 

Гурўҳи Шарќї. Дар сохти геологии гурўҳи Шарќї, љинсҳои кўҳии таҳшонии 
палеозойи мобайнї ва интрузивии палеозойи болої иштирок мекунанд. Љинсҳои 
палеозойи мобайни аз мармарҳои сафеди хотистарранги равшани майдадона ва 
вараќсангҳои шохишуда иборат мебошанд (Баротов, 1966). Онҳо чини антиклиналро, ки 
шарнирашон ба шимолу ѓарб хам шудааст, ташкил медиҳанд. Дар ядрои чин 
гранодиоритҳои биотит-амфиболї намудор шудаанд. Ќабатҳо ва линзаҳои оҳаксангҳо ба 
намуди ксенолит вохўрда, бозмондаҳои ин антиклинал мебошанд. Ба ин ксенолитҳо 

скарншавии љинсҳо ва баромади магнетитҳо алоќаманд мебошанд (ќисми маъдани 
Ксенолити Асосї ва Пиёзҳои нав). Дар сарҳади шимолу шарќи майдон апофизаи 
гранодиоритҳо, љинсҳои ќадимтар – дар расиш бо мармарҳо, ксенолитҳои диоритҳои 
кварсї ба ќайд гирифта шудаанд. Пайванди гранодиоритҳо ба љинсҳои таҳшинии 
палеозой, аксар ваќт интрузивї буда, зери кунљи 80-82° ба зери мармарҳо меафтанд. 
Пайванди носозгор, танҳо дар як қисми ѓарбии боли антинлинали Кўҳандара, ки ба рўд 
наздик мешавад, ба назар мерасад. Дар пайванди интрузивї ва љинсҳои таҳшонї скарнҳо 
инкишоф ёфтаанд, хусусан дар љанубу ѓарбии падида [2, 6]. Ѓафсии љинсҳои скарншуда ба 
даҳҳо метр мерасад. Таркиби скарнҳо аз ин минералҳо: гранат, пироксен, эпидот-гранат, 
хеле кам аз скаполит ва везувиан иборат мебошанд. Ба скарнҳо маъданҳои яклухт ва хол-
холи (вкрапленные) магнетит ва хол-холи халкопирит алоќаманд мебошанд [2]. Ранги 
скарнҳои гранатї- малларанг, гранат-пироксенї- малларанг ва сабзи тира, эпидот- 
пираксенї- сабзи тираранг мебошанд. Минералҳои маъданї аз магнетит, титаномагнетит, 

мартит, гематит, мушкетовит, илменит иборатанд. Инчунин дар скарнҳо галенит, 
сфалерит ва пирит (љамъ на зиёда 2-3%) дар чокҳо низ дучор меоянд. Дигар омили хоси 
геологии падидаҳо, ин мављудияти љинсҳои гипабиссалї, ба монанди порфирҳои кварсї, 
гранит-порфирҳо мебошад, ки ба шимол, шимолу шарќ дароз кашида шуда, мармарҳо, 
диоритҳои кварсї ва скарнҳоро буридаанд. Рагҳои лампрофирї (керсантит-спессартит) 
дар танаҳои интрузивҳо низ бо ѓафсии то 1,5-2 м вомехўранд. Вайрониҳои тентоникї 
бисёр майдони падидаро бурида гузашта, онҳоро ба блокҳо таќсим кардаанд. Ба ин роѓҳо 
инкишофи маъданҳои полиметаллї рост меоянд. Нуќтаи минералии пайванди Ѓарбї ба 
масофаи 450 м дар соҳили чап ва 100 м ба соҳили рости рўди Кўҳандара дароз кашида 
шудааст. Ѓафсиаш аз 0,5 то 6 м. Аз рўи афтиш ќабати фоиданок ба 150 м дароз кашида 
шудааст [2]. Файзнокии миёнаи Fe 57%-ро ташкил медиҳад (Гессе, 1947). Нуќтаи 
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минералии Ксенолити Асосї ба тарафи шарќ дар масофаи 250 м аз нуќтаи минералии 
Пайванди Ѓарбї дар байни гранодиоритҳои биотитї љойгир аст. Масоҳати он 0,06 км2 
аст. Аз ҳамин 0,03 км2 ба магнетити яклухти файзнокиаш зиёда 60% рост меояд. Нуќтаи 

минералии Шоҳрўди миёна дар канорҳои рост ва чапи рўди Шоҳрўд, дар боли ѓарбии 
антиклинали Кўҳандара, ки аз мармар иборат аст, љойгир мебошад [6]. Дарозии скарнҳо 
ба 400 м расида, ѓафсииашон аз 2 то 5 м-ро ташкил медиҳанд (Баротов, 1966). Дарозии 
линзаҳои магнетит бошад, то 40 м расида, ѓафсии миёнаашон 1,5м-ро ташкил медиҳад. 
Дарозии пласти магнетит - 300 м, файзнокии миёнаи оҳан дар он ба 62% мерасад. Бо 
роѓҳои фурўканда-лаѓжиш магнетит бо блокҳои афтишашон ба тарафи љануббуда људо 
карда шудаанд. Нуќтаи маъдании Пёзҳои Нав дар масофаи 1,5 км аз резишгоҳи рўди 
ҳамном соҳили чапи он љойгир мебошад [4, 6]. Баромади магнетитҳо ба ксенолити 
мармарҳои хокистарранги равшан, ки дар байни гранодиоритҳои биотит-амфиболї 
воќеъанд, алоќаманд мебошанд. Ѓафсии скарн ба ҳисоби миёна 5-6 м буда, дарозиаш 300 м 
аст [1, 2]. Ѓафсии миёнаи маъдани магнетит ба 2 м-ро ташкил медиҳад. 

Гурўҳи Ѓарбї. Нуќтаҳои маъдании гурўҳи Ѓарбї дар маконе љойгиранд, ки љинсҳои 
магматикии интрузивї инкишоф ёфтаанд. Љинсҳои таҳшинї бо оҳаксангҳо ва 
вараќсангҳои палеозойи мобайнии метаморфишуда, ба намуди ксенолит дар ҳар ду соҳили 
Кўҳандара вомехўранд. Мармарҳо ва вараќсангҳои соҳили рост ба љануб, соҳили чап ба 
шимол зери кунљи 80-85° меафтанд. Эҳтимол ќулфи антиклинал ба дарозии рўди 
Кўҳандара љойгир мебошад. Пайванди байни мармарҳо ва гранодиориҳои биотит-
амфиболї скарншуда [1], одатан ѓафсиашон 3-4 м мебошад. Элементи хобиши љинсҳои 
скарнї ба мисли пайванди сарҳадї бо оҳаксангҳо созгор мебошанд ва кунљи афтиши он аз 
30-35° зиёд нест. Скарнҳо аз гранат, пироксен-гранат, гранат-пироксен иборат буда, 
инчунин аксинит ва турмалин низ дар љои буриш бо регҳои кварсї вомехўранд. Љинсҳои 
рагї ва гипабиссалї камтар дучор меоянд ва аз лампрофирҳо иборат мебошанд. Нуќтаи 
минералии Ќазнок дар баландии 550-560 м аз сатҳи рўди Кўҳандара љойгир буда, дар ду 
тарафи рўди Ќазнок инкишоф ёфтааст [1, 6]. Ѓафсии скарн 4-5 м буда, дарозии он 800-850 
м-ро ташкил медиҳад. Минералҳои маъданї аз магнетит, мартит, халкопирит, пирротин, 
галенит, лимонит, халкозин, ковеллин, борнит, карбонатҳои мис иборат мебошанд. Дар 

магнетитҳои Ќазнок файзноки оҳан аз 60% зиёд буда, халкопирит 3%-ро ташкил медиҳад 
[4,с.48].  

Нуќтаи минералии Хармайдон аз маљрои рўди Кўҳандара дар баландиҳои хеле зиёд, 
дар миёнаљои рўди ҳамном љойгир аст ва идомаи канори рости рўди Ќазноќ мебошад. 
Таркиби минералии он ба монанди нуќтаи минералии Ќазнок буда, ѓафсии линзаҳои 
маъдан аз 80 см то 1,2 м-ро ташкил дода, дарозиашон ба 300 м мерасад [1].  
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ТАЪРИХИ ОМЎЗИШ ВА СОХТИ ГЕОЛОГИИ ПАДИДАИ МАЪДАНИИ КЎҲАНДАРА 

Падидаи маъдании Кўҳандара дар қисми љанубии қаторкўҳҳои Ҳисор љойгир шудааст ва дар ин љо 
пажўҳишҳои зиёди геологї аз тарафи якқатор геологҳо дар замони Шуравї гузаронида шудааст (В.Н. Гессе, 
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1939-1948; И.К. Никитин, 1943; С.А. Шафранов, 1940; Р.А. Баротов, Н.А. Блохина, 1957-1958 ва дигарон). 

Таърихи омўзиши ноҳияи корї бо омўзиши умумии Тољикистони Марказї робитаи зич дорад. Тољикистони 

Марказї дар давраҳои гуногун аз тарафи бисёр геологҳо-пажўҳишгарон ба монанди И.В. Мушкетов, Г.А. 
Романов (1874-1876), Д.В. Наливкин, Н.В. Вебер (1926), С.Н. Михайлов (1927), А.П. Марков (1928-1938) бо 

хатсайрҳои геологї омўхта шудааст. Дар сохти геологии гурўҳи Шарќї, љинсҳои кўҳии таҳшонии палеозойи 
мобайнї ва интрузивии палеозойи болої иштирок мекунанд. Нуќтаҳои маъдании гурўҳи Ѓарбї дар маконе 

љойгиранд, ки љинсҳои магматикии интрузивї инкишоф ёфтаанд. Љинсҳои таҳшинї бо оҳаксангҳо ва 
вараќсангҳои палеозойи мобайнии метаморфишуда, ба намуди ксенолит дар ҳар ду соҳили Кўҳандара 
вомехўранд. Мармарҳо ва вараќсангҳои соҳили рост ба љануб, соҳили чап ба шимол зери кунљи 80-85° 

меафтанд. 
Калидвожаҳо: Кўҳандара, скарн, магнетит, ксенолит, мармар, вараќсанг, таърих, геология. 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ КУХАНДАРА 

Рудопроявления Кухандара расположен в южной части Гиссарского хребта, где в советское время ряд 

геологов проводили обширные геологические исследования (В. Н. Гессен, 1939-1948; И. К. Никитин, 1943; С. А. 

Шафранов, 1940; Р. А. Баротов. , Н.А. Блохина, 1957–1958 и др.). История изученности района тесно связана с 

общим изучением Центрального Таджикистана. Центральный Таджикистан в разное время изучался 

геологическими маршрутами многими геологами-исследователями, такими как И.В. Мушкетов, Г.А. Романов 

(1874-1876), Д.В. Наливкин Н В Вебер (1926), С. Михайлов (1927), А. Марков (1928-1938). В геологическом 

строении Восточной группы участвуют среднепалеозойские осадочные породы и верхнепалеозойские 

интрузивные породы. Рудные точки Западной группы расположены в районах развития интрузивных 

магматических пород. Осадочные породы с метаморфизованными известняками и сланцами среднего палеозоя 

встречаются в виде ксенолитов на обоих берегах Кухандара. Мраморы и сланнцы правого берега падают на юг, 

левого - на север под углом 80-85°. 

Ключевые слова: Кухандара, скарн, магнетит, ксенолит, мрамор, сланец, история, геология. 

 

HISTORY OF STUDY AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF KUKHANDAR ORE 

The Kukhandara ore occurrence is located in the southern part of the Gissar ridge, where in Soviet times a number 

of geologists conducted extensive geological research (V.N. Gessen, 1939-1948; I.K. Nikitin, 1943; S.A. Shafranov, 1940; 

R.A. Barotov., N.A. Blokhin, 1957-1958, etc.). The history of the study of the region is closely related to the general study 

of Central Tajikistan. Central Tajikistan at different times was studied by geological routes by many geologists-researchers, 

such as I.V. Mushketov, G.A. Romanov (1874-1876), D.V. Nalivkin NV Weber (1926), S. Mikhailov (1927), A. Markov 

(1928-1938). The geological structure of the Eastern group includes Middle Paleozoic sedimentary rocks and Upper 

Paleozoic intrusive rocks. Ore points of the Western group are located in the areas of development of intrusive igneous 

rocks. Sedimentary rocks with metamorphosed limestones and shales of the Middle Paleozoic are found as xenoliths on 

both banks of the Kuhandar. The marbles and slates of the right bank fall to the south, the left bank to the north at an angle 

of 80-85 °. 

Keywords: Kuhandara, skarn, magnetite, xenolith, marble, shale, history, geology. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



305 
 

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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