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МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ФАННИ ҲУҚУҚИ ИНСОН 

(АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН) ВА СОХТОРИ ОН 
 

Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар маҷмӯи ҳуқуқи 
инсон дар мамлакатҳои мутамаддини муосири ҷаҳон воситаи 
пурзўри таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, неруи 
самарабахши рушди миллӣ ва тарзи зиндагии сазовор дар давлату 
ҷомеа мебошанд. Бо дарназардошти ҳамин рисолату ниѐзҳо 
Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи рушди демократӣ, ташаккули давлати 
ҳуқуқбунѐд ва ҷомеаи шаҳрвандиро пеш гирифта, дар ин ҷода 
алакай ба дастовардҳои назаррас ноил ҳам гардидааст. 

Тоҷикистон ҳамчун яке аз давлатҳои демократию ҳуқуқ-

бунѐди ҷаҳон ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии 
худро дар ҳамин асос ба роҳ мондааст.. Оид ба омӯзиши соҳаи 
давлат ва ҳуқуқ ва њуќуќи инсон санадҳои меъѐрию ҳуқуқии зиѐд 
таҳия ва мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки онҳо ба 
ташаккули маърифати ҳуқуқӣ ва тафаккури ҳуқуқии шаҳрвандон 
ва пеш аз ҳама барои шаҳрвандони ҷавон равона карда шудаанд. 
Барои пиѐда кардани ин ниѐзи стратежӣ дар тўли давраи 
истиқлолияти давлатии кишвар аввал таълими фанни асосҳои 
давлат ва ҳуқуқ ҷорӣ карда шуда буд ва аз соли 2004 ба нақшаҳои 
таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ фанни ҳуқуқи инсон низ 
дохил карда шудааст. 

Фанни таълимии ҳуқуқи инсон (курсҳои таркибии ҳуқуқи 
инсон – асосҳои давлат ва ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон) дар асоси 
нишондодҳои марбутаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 
«Барномаи системаи давлатии омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Консепсияи миллии маълумоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Стандарти давлатии фаннӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва 
нақшаҳои таълимии амалкунандаи муассисаҳои таҳсилоти 
умумии Тоҷикистон таҳия карда шудааст. Ин санадҳо асосҳои 
методологии фанни ҳуқуқи инсонро барои муассисаҳои таҳсилоти 
умумии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. 

Ҳардуи ин курсҳои ҳуқуқ гарчанде бо номҳои гуногун омада 
бошанд ҳам, фанни ҳуқуқи инсонро ташкил медиҳанд. 
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«Соҳибихтиѐрии» онҳо аз он иборат аст, ки сохтор ва мазмуни 
таҳсилотро аз ҳуқуқи инсон дар муассисаҳои таълимии асосӣ 
(синфҳои 8 – 9 -ум) ва миѐнаи умумӣ (синфҳои 10-11 -ум) тақсим 
мекунанд: дар синфҳои 8 ва 9- ум асосҳои давлат ва ҳуқуқ таълим 
дода мешавад ва ҳар яки ин синфҳо қисматҳои алоҳидаи ин 
зерфанро меомӯзад – дар синфи 8 –ум фасли «Давлат ва ҳуқуқ»-ро 
ва дар синфи 9 -ум фасли «Соҳаҳои ҳуқуқ»-ро. Ин фаслҳо барои 
зерфанни «Ҳуқуқи инсон» донишҳои бунѐдӣ (базавӣ) медиҳанд. 
Ин донишҳо ба хонандагон дар аз бар кардани зерфанни мазкур 
донишҳои калидӣ фароҳам меоваранд. Хонандагон дар синфҳои 
8-9 -ум дар бораи давлат ва ҳуқуқ ва соҳаҳои ҳуқуқ дониш ба даст 
меоваранд ва дар синфҳои 10-11-ум дар зерфанни ҳуқуқи инсон 
татбиқи амалии онро дар соҳаҳои фаъолияти инсон ва 
шањрвандро ба амал мебароранд. Ин мақом ҳардуи ин курсҳои 
ҳуқуқро бо ҳам муттаҳид месозад. 

Фанни таълимии њуқуқи инсон яке аз қисматҳои таркибии 
мазмуни таҳсилоти асосӣ ва миѐна буда, ба таҳсилоти умумии 
хонандагон, ташаккули сатҳи баланди фарҳанги ҳуқуқии 
шаҳрвандони ҷавон равона шудааст. Ҳуқуқи инсон дар ин сохтору 
мазмуни таҳсилот фанҳои дигари таълимии муассисаҳои 
таҳсилоти умумиро иваз накарда, бо ҳамгироии донишҳои 
дастрас аз фанну илмҳои дигари гуманитарӣ ҳамчун фанни 
мустақил яке аз қисматҳои таркибии таҳсилоти умумии 
хонандагонро ташкил медиҳад. 

Ҳуқуқи инсон на танҳо категорияи маҳдуди ҳуқуқӣ, балки 
мафҳуме низ мебошад, ки ба мазмуни ахлоқӣ ғанӣ гардидааст. Ин 
хулоса аз он бармеояд, ки ҳуқуқи инсон падидаи иҷтимоию 
таърихӣ ва ахлоқие низ мебошад, ки ба таҷрибаи бойи қаблии 
ниѐгон такя мекунад , аз ҷумла ба ғояҳои дорои панду ҳикмати 
ҳуқуқию ахлоқии мутафаккирони бузурги тоҷику форс ва 
таҷрибаи умумибашарии башардӯстӣ. 

Фанни ҳуқуқи инсон дар ду зерфан - асосҳои давлат ва ҳуқуқ 
ва ҳуқуқи инсон аз назари консептуалӣ мақсади муштарак дошта, 
ташаккули тафаккур ва фарҳанги ҳуқуқии хонандагони муас-
сисањои таҳсилоти умумии кишварро пиѐда мекунад, гарчанде аз 
назари таркиби худ аз ҳамдигар то дараҷае тафовут доранд. 
Лекин ҳардуи онҳо ҳам дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд сухан меронанд. 
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Барнома кулли паҳлуҳои ҳуқуқи инсон ва муносибатҳои 
ҳуқуқиро дар давлати ҳуқуқбунѐди демократӣ, ҷанбаҳои гуногуни 
онҳо риоя, татбиқ ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, тавсифи вижагиҳои гурӯҳҳои мухталифи ҳуқуқ ва 
озодиҳои демократӣ, инчунин масъалаҳои фарҳанги ҳуқуқӣ, 
тоқатпазирӣ ва фарҳанги сулҳро дар бар мегирад. 

Мумкин буд барномаро дар шакли мухтасар мураттаб сохт, 
вале мо варианти муфассали онро интихоб намудем. Сабаб он аст, 
ки нисбат ба китоби дарсӣ барнома санади асосӣ аст. Аз тарафи 
дигар, сатҳи тайѐрии касбии на ҳамаи омӯзгорони мактаб оид ба 
ин фанни таълимӣ баланд аст. Бинобар ин чунин барнома барои 
онҳо қуллай ва муфид хоҳад буд. 

Мақсади фанни њуқуқи инсон ба ташаккули сатҳи баланди 
донишҳо оид ба ҳуқуқи инсон ва дар ин замина омодасозии 
хонандагон ба зиндагию фаъолият дар давлати демократӣ ва 
ҷомеаи шаҳрвандӣ равона карда шудааст. 

Бо дарназардошти нуқтаҳои дар боло зикргардида  мақсад-
ҳои фанни њуқуқи инсон дар маҷмӯъ аз қисматҳои зерин иборат 
аст: 

Вазифаҳои омӯзишии (таълимии) ҳуқуқи инсон: 
-бо иттилои зарурӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон шинос кардани 

хонандагон; 
-аз нигоҳи иҷтимоию равонӣ дар шуури хонандагон асоснок 

кардани зарурати пайдо намудани донишҳо оид ба ҳуқуқи инсон 
ва ҳамаи он чӣ ки бо ин мафҳум алоқаманд буда, дар маҷмӯъ, ба 
инсон дар тўли тамоми ҳаѐташ ҳамроҳӣ мекунанд; 

-бархурдор намудани хонандагон бо донишҳои соҳаи ҳуқуқи 
инсон, ки бо истифодаи назарияи ҳуқуқи инсон, ҳуқуқу озодиҳо ва 
вазифаҳои воқеии инсон ва шаҳрванд бо дарназардошти меъѐрҳои 
ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалӣ иҷро мегардад; 

-дар хонандагон ташаккул додани фаҳмиши мақом ва 
вазифаҳои давлат, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шахсияти алоҳида дар 
татбиқу ҳимояи ҳуқуқи инсон, ташаккули тасаввуроти умумӣ оид 
ба кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар қонун-
гузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асноди байналмилалии ҳуқуқи 
инсон; 

-дар тафаккури хонандагон таҳким бахшидани мафҳумҳои 
марбут ба ҳуқуқ, озодиҳо ва вазифаҳои инсон ва шаҳрванд; 
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-омода намудани хонандагон ба истифода аз ҳуқуқ ва озодиҳо 
дар ҷараѐни ҳаѐт ва фаъолият эҳтиром ва иҷрои қонунҳо, 
итоаткор будан ба қонунҳо. 

Вазифаҳои дидактикии фанни ҳуқуқи инсон: 
-такяи омӯзгор ба илми педагогика, аз ҷумла ба дидактикаи 

хусусии фанни њуқуқи инсон, инчунин равоншиносии педагогӣ; 
-аз тарафи омӯзгор истифода бурда шудани усулҳои 

интерактивии таълим, ки ба баланд гардидани фаъолияти 
таълимии хонандагон ва самаранокии ҷараѐни таълим ва омӯзиш 
равона шудааст; 

-истифодаи самараноки педагогикаи ҳамкорӣ дар таълим ва 
истифодаи васеи корҳои амалӣ бо роҳу воситаҳои муосири тадрис 
ва омӯзиш. 

Вазифаҳои тарбиявии фанни ҳуқуқи инсон: 
-ҳамчун омили ватанпарастӣ, тарбияи ғоявӣ ва ҳуқуқии 

хонандагон истифода бурдани фанни њуқуқи инсон; 
-дар хонандагон ташаккул додани тафаккури башардӯстӣ, ки 

ҷузъҳои муҳимтарини таркибии онро эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқи 
инсон ташкил медиҳад; 

-ташаккули маърифату қобилияти зеҳнии хонандагон ва 
шахсияти мусаллаҳ бо донишу малакаи баланди ҳуқуқӣ; 

-дар хонандагон ташаккул додани малака ва маҳорати 
истифодаи амалии донишҳои бадастомада оид ба ҳуқуқи инсон; 

-тарбияи шахсияти фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун 
намунаи қонундонии хонандагон ва риояи қонунҳо барои рушди 
худ ва ҷомеа; 

-дар хонандагони синфҳои болоӣ таҳким бахшидани 
қобилияти дуруст интихоб кардани роҳи ҳаѐт, ки ба риоя ва 
эҳтироми қонунҳо асос ѐфтааст; 

-аз ҷанбаи ҳуқуқӣ ғанӣ гардонидани ҷузъҳои таркибии 
маърифати шаҳрвандии хонандагон. 

Вижагиҳои дигари барнома: 
Дар барнома ва китобҳои дарсии асосҳои давлат ва ҳуқуқи 

инсон ҷиҳатҳои синнусолии хонандагони синфҳои 8–9 -ум ва 10–
11-ум ба назар гирифта мешаванд. 

Муаллифон ҳамин талабот ва нишондодҳоро ба назар 
гирифта , консепсияи китоби дарсии худро мураттаб месозанд ва 
баъди тасдиқи он дар гурўњи њамоњангсози барнома ва китобњои 
дарсии фанҳои таърих ва ҷомеашиносии Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тоҷикистон китобҳои дарсиро таълиф мекунанд. 
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Китобҳои дарсии асосҳои давлат ва ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон 
барои синфҳои 8, 9, 10 ва 11- ум дар алоҳидагӣ, вале дар 
алоқамандии якдигар таълиф карда мешаванд. Фанни таълимӣ аз 
маҷмӯи барномаи таълим, китобҳои дарсӣ, дастури таълимию 
методӣ, албомҳо ва дафтарҳои корӣ аз «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 
ва «Ҳуқуқи инсон» иборат мебошад. 

Фанни таълимии мазкур дар ҳарду зерфан корҳои амалии 
хонандагон – навиштани корҳои санҷишӣ, рефератҳо, гузоришҳо, 
маърўзаҳо, лоиҳаҳо, ташкили баҳсу мунозира, пурсишу посух, 
мизи мудаввар, озмун, олимпиадаи фаннӣ ва амсоли инҳоро дар 
назар дорад. 

Фанни ҳуқуқи инсон на танҳо моҳияту мазмуни ҳуқуқӣ, 
инчунин моҳияти ахлоқӣ ва башардӯстӣ низ дорад. Хонанда аз 
тариқи ин фан бо арзишҳои марбут ба одамгарӣ, некукорӣ, 
инсондӯстӣ, адолатпешагӣ, сулҳдӯстӣ, тоқатпазирӣ ва арзишҳои 
дигари ахлоқии инсон шиносоӣ пайдо мекунад, аз онҳо ғизои 
маънавӣ мебардорад ва ба ҳамин васила рафтору кирдори 
ҳамидаро аз рафтору кирдори разила фарқ мекардагӣ мешавад. 

Дӯст доштани Ватан, ҳимояи манфиату ормонҳои он, 
эҳтироми қонун ва риояи он аз ҷумлаи рукнҳои муҳимми фанни 
ҳуқуқи инсон мебошанд. 

Нишондодҳои асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
(02.08.2011, № 762) ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
(08.06.2007, № 272) қисматҳои таркибии донишҳои барномавӣ аз 
фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон мебошанд. Ба 
ќонуни номбурда ду маротиба - 30 майи соли 2017, № 1428 ва 28 
августи соли 2017, № 1461 тағйироту иловаҳо дохил карда 
шудаанд. 

Сарчашмаҳои асосии ин курсҳои фанни таълимии ҳуқуқи 
инсон аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодексҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъѐрию ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқи инсон, таърихи халқи тоҷик ва баъзе фанҳои дигари 
таълимӣ иборат мебошанд. 

Т. Н. ЗИЁЗОДА 
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ТАВЗЕҲОТ 
 

Барномаи таълими ҳуқуқи инсон аз ду зербарнома иборат 
аст: барномаи асосҳои давлат ва ҳуқуқ (синфҳои 8–9-ум): ва 
барномаи ҳуқуқи инсон (синфҳои 10–11-ум). Барномаи таълим ва 
китобҳои дарсии асосҳои давлат ва ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон аз 
фаслҳо, фаслҳо аз бобҳо, бобҳо аз мавзӯъҳо ва мавзӯъҳо аз 
ҷузъҳои таркибии онҳо иборат мебошанд. 

Дар сохтори барнома дар баробари фаслу бобҳо ва мавзӯъҳо 
«Мафҳумҳои асосии мавзӯъ» дода шудаанд, ки донистани 
мазмуну муҳтавои ҳар як мавзӯи барномаро дар назар дошта, 
қисми таркибии донишҳо аз мавзӯъҳои мушаххасро ташкил 
медиҳанд. Донистану ба кор бурда тавонистани мафҳумҳои асосӣ 
маънии аз бар карда шудани фанни таълимиро нишон медиҳанд. 

Фанни ҳуқуқи инсон донишҳои бо тартиби муайян 
ҷобаҷокардаро дар бар мегирад: дар синфи 8- ум донишҳо дар 
бораи давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар синфи 9-ум 
донишҳо дар бораи соҳаҳои ҳуқуқ ва дар синфҳои 10-11-ум 
донишҳои мушаххас дар бораи ҳуқуқи инсон.  

Ба барнома оид ба ҳарду қисмати фанни ҳуқуқи инсон 
нишондодҳои марбутаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
санадҳои ҳуқуқию меъѐрии љумњурї ва санадҳои ҳуқуқи 
байналмилалӣ дохил гардида, мазмуни асосии фанни ҳуқуқи 
инсонро ташкил медиҳанд.  

Барои самаранок омӯхтан ва таълим додани фанни ҳуқуқи 
инсон дар охири барнома барои омӯзгорон адабиѐти илмию 
методӣ ва рӯйхати асноди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ тавсия карда шудааст. 

Тадриси фанни ҳуқуқи инсон ду зерфан – асосҳои давлат ва 
ҳуқуқ ва ҳуқуки инсон, аз тариқи усулҳои фаъоли таълим ва дар 
асоси ҳамкори (усули интерактиви)-и омӯзгору шогирдон ва бо 
истифода аз усулҳои мувофиқ ба озодии сухан нисбат ба 
хонандагон сурат мегирад. Ин принсипи таълим тақозо менамояд, 
ки омӯзгор шогирдонро на танҳо бо донишҳои барномавӣ 
мусаллаҳ гардонад, балки истифодаи онҳоро дар ҳаѐт низ 
омӯзонад. Ин аст, ки дар тадриси фанни ҳуқуқи инсон корҳои 
мустақилонаи хонандагон ва бо истифода аз лаҳзаҳои гуногуни 
ҳуқуқии ҳаѐт дар ҷомеа, муассисаи таълимӣ ва маҳалли зист хеле 
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муҳим буда, ба донишҳои бадастомадаи шогирдон қувват мебах-
шад ва шахсияти онҳоро ташаккул ҳам медиҳад.  

Дар нақшаҳои таълимии амалкунанда шумораи соатҳо 
мувофиқи зерфанҳои ҳуқуқи инсон ва синфҳо чунин тақсимбандӣ 
шудааст: 

 
Номи 

фан/синфҳо 
Синфи 

8 
Синфи 

9 
Синфи 

10 
Синфи 

11 
Ҷамъ: 

Асосҳои давлат 
ва ҳуқуқ 

34 34 - - 68 соат 

Ҳуқуқи инсон - - 34 34 68 соат 

Ҳамагӣ: 34 34 34 34 136 
соат 

 
Дар нақшаҳои таълимии амалкунанда таълими зерфанҳои 

ҳуқуқи инсон дар соли таҳсил ҳафтае яксоатӣ пешбинӣ шудааст. 
Вале аҳамияти ҷамъиятии ин фанро ба назар гирифта, 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ метавонанд шумораи соатҳои 
таълимии онҳоро аз ҳисоби соатҳои захиравии дар ихтиѐри 
муассисаи таълимӣ қарордошта зиѐд кунанд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ  
(68 соат) 

 

Синфи VIII – 34 соат 
 

Муқаддима (1 соат). Асосҳои давлат ва ҳуқуқ чиро меомӯзад? 
Мақсад ва вазифаҳои фан. Сохтори фан. Мазмун ва мундариҷаи 
фан, Мафҳумҳои фан. Соҳаҳои фан. Асосҳои фан. Сарчашмаҳо ва 
адабиѐт оид ба фан. Қонунҳо ва санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ. 
Давлатдории тоҷикон ва ҳуқуқ. Зарурати қонунҳо барои инсон ва 
ҷомеа. 

 

Фасли I . ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ 

 

Боби 1. ПАЙДОИШ, МОҲИЯТ ВА ШАКЛҲОИ ДАВЛАТ  
( 2 соат ) 

 
Пайдоиш, моҳият, нишонаҳо ва навъҳои таърихии давлат. 

Сабабҳои таърихии пайдоиши давлат. Муносибатҳои байни 
одамон дар аҳди қадим ва махсусиятҳои онҳо. Моҳияти давлат 
дар марҳалаҳои гуногуни таърихӣ. Шаклҳои гуногуни фаъолияти 
одамон. Гузариш ба хоҷагии истеҳсолкунанда. Пайдоиши баъзе 
меъѐрҳои ҳуқуқ. Алоқамандии мустақими давлат ва ҳуқуқ. 
Давлати ғуломдорӣ. Давлати феодалӣ. Давлати буржуазӣ. 
Давлати сотсиалистӣ. Давлати демократӣ.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Давлат. Аҳди қадим. Шаклҳои 
фаъолияти одамон. Хоҷагии истеҳсолкунанда. Меъѐрҳои ҳуқуқ. 
Давлат ва ҳуқуқ. Давлати ғуломдорӣ. Давлати феодалӣ. Давлати 
буржуазӣ. Давлати сотсиалистӣ. Давлати демократӣ. 

Шаклҳои давлат. Мутлақият (монархия). Ҷумҳурӣ: љумҳурии 
президентӣ ва љумҳурии парламентї. Давлати унитарӣ (ягона). 
Давлати федеративӣ. Давлати конфедеративӣ. Давлати 
сотсиалистӣ. Давлатҳои муосир. Давлати демократӣ: љумҳурии 
президентӣ ва ҷумҳурии парламентї. Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Давлати ғайридемократӣ. Тафовут дар байни ин давлатҳо. Чанд 
намуди таърихии давлатҳо: Давлати ғуломдории Афина. Давлати 
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Рум. Давлати Сосониѐн. Давлати Сомониѐн. Давлати Олмон. 
Нишонаҳои асосии давлат: ҳокимияти оммавӣ; ҷойгиршавии 
аҳолӣ дар ҳудудҳои муайян ва амалӣ намудани ҳокимияти оммавӣ 
дар доираи он; соҳибихтиѐрии давлат. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ: Мутлақият.Ҷумҳурӣ. Ҷумҳурии 
президентӣ. Ҷумҳурии парламентї. Давлати федеративӣ. Давлати 
конфедеративӣ. Давлати унитарӣ (ягона). Давлати ғуломдории 
Афина. Давлати Рум. Давлати Сосониѐн. Давлати Сомониѐн. 
Давлати Олмон. Ҳокимияти оммавӣ. Соҳибихтиѐрии давлат. 

Самтҳои асосии фаъолияти давлат. Соҳаҳои фаъолияти 
давлат. Вазифаҳои фаъолияти давлат: Вазифаҳои сиѐсӣ. Вазифа-
ҳои идеологӣ. Вазифаҳои иқтисодӣ. Вазифаҳои иҷтимоӣ ва 
вазифаҳои маданӣ: маданияти моддӣ ва фарҳанг. Сиѐсати дохилӣ 
ва хориҷии давлат. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Фаъолияти давлат.Вазифаҳои 
сиѐсӣ. Вазифаҳои идеологӣ. Вазифаҳои иқтисодӣ.Вазифаҳои 
иҷтимоӣ. Вазифаҳои маданӣ. Маданияти моддӣ.Фарҳанг. Сиѐсати 
дохилӣ. Сиѐсати хориҷӣ. 

 
Боби 2. ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД (2 соат) 

 
Давлати ҳуқуқбунѐд ва нишонаҳои он. Омилҳо ва роҳҳои ба 

вуҷуд омадани давлати ҳуқуқбунѐд. Моҳияти мафҳуми 
«ҳуқуқбунѐд». Мақсад ва вазифаҳои давлати ҳуқуқбунѐд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунѐд. Вазифаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Асосҳои ҳуқуқии бунѐди давлати 
ҳуқуқбунѐд дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишона-
ҳои асосии давлати ҳуқуқбунѐд. Афзалияти ҳуќуқ ва волоияти 
қонун. Арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати 
онҳо. Масъулияти байниҳамдигарии давлат ва шањрванд (шахс). 
Тақсимоти ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Давлати демократӣ. Давлати 
ҳуқуқбунѐд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Афзалияти 
ҳуқуқ. Волоияти қонун. Шаҳрванд. Баробарҳуқуқӣ. Арзиши олӣ 
доштани ҳуқуқу озодиҳо. Масъулияти давлат ва шахс. Мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ. Ҳокимияти қаонунбарор. Ҳокимияти иҷроия. 
Ҳокимияти судӣ. 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунѐд. Робитаи 
ногусастанӣ дар байни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунѐд. 
Моҳият ва рисолати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар давлати ҳуқуқбунѐд. 
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Робитаи байниҳамдигарии давлат, одамон ва созмонҳо дар 
ҷомеаи шаҳрвандӣ. Вазифаҳои давлат дар ҷомеаи шаҳрвандӣ. 
Нишонаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. Муносибатҳои сиѐсӣ. 
Муносибатҳои иқтисодӣ. Муносибатҳои иҷтимоӣ. Муносибатҳои 
фарҳангӣ. Эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои табиии инсон. Мавҷуд 
набудани инҳисори (монополияи) идеологӣ дар ҷомеа. 
Хусусиятҳои фарқкунандаи ҷомеаи шаҳрвандӣ. Ошкоро ва 
худидоравї будани корҳои шахсӣ. Озодона ворид шудан ба ҳамаи 
манбаъҳои иттилоот (ғайр аз иттилооте, ки ба сирри давлатӣ 
алоқаманд мебошанд). Озодона гузаронидани чорабиниҳои ҳаѐти 
ҷамъиятӣ. Истифода аз озодии сухан, матбуот, танқид. Озодии 
робита бо созмонҳои байналмилалӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҷомеаи шаҳрвандӣ. Давлати 
ҳуқуқбунѐд. Моҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ. Рисолати ҷомеаи 
шаҳрвандӣ. Вазифаҳои давлат. Вазифаҳои ҷомеа. Вазифаҳои 
шахс. Нишонаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. Муносибатҳои сиѐсӣ. 
Муносибатҳои иқтисодӣ. Муносибатҳои иҷтимоӣ. Муносибатҳои 
фарҳангӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои табиии инсон. Инҳисор 
(Монополия). Идеология. Манбаъњои иттилоотӣ. Озодии сухан. 
Озодии матбуот. Озодии танқид. Озодии робитаҳои шахс. Озодии 
виҷдон. 

 
Боби 3. ҲУҚУҚ ВА МОҲИЯТИ ОН (4 соат) 

 
Мафҳум, нишона ва навъҳои таърихии ҳуқуқ. Муносибати 

инсон дар ҷомеа ва бо инсонҳои дигар. Ба воситаи ќоидањои 
рафтор ва меъѐрњои њуќуќї ба танзим даровардани муносибатњо. 
Моҳияти умумииҷтимоии ҳуқуқ. Ҳуқуқ дар давлати ҳуқуқбунѐд 
ҳамчун ҷавҳари ҳатмии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва мазмуни 
ҳамаи қонунҳо. Ба таври воқеӣ вуҷуд доштани ҳуқуқ ва вазифаҳои 
давлат. Нақши қонунҳо дар давлати ҳуқуқбунѐд. Ҳуқуқ ва қонун. 
Давлати ҳуқуқбунѐд ва қонунҳои ҳуқуқӣ.Вазифаҳои асосии ҳуқуқ 
ҳамчун воситаи танзими рафтори одамон, созмонҳо ва 
муносибатҳои байни онҳо. Қоидаҳои рафтори барои ҳама ҳатмӣ. 
Таносуб дар байни меъѐрҳои ҳуқуқӣ ва меъѐрҳои ахлоқӣ дар 
таърихи башар. 

Фарқи нишонаю аломатҳои ҳуқуқ аз қоидаҳои рафтори 
дигар, масалан, меъѐрҳои ахлоқ, воситаҳои таъсиррасонии 
идеологӣ ва ғайра. Фарқи ҳуқуқ аз меъѐрҳои дигари рафтор. 
Навъҳои таърихии ҳуқуқ: Ҳуқуқи ғуломдорӣ. Ҳуқуқи феодалӣ. 
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Ҳуқуқи буржуазӣ. Ҳуқуқи сотсиалистӣ. Ҳуқуқи демократӣ. 
Вазифаҳои ҳуқуқ: Вазифаи ҳукмронӣ. Вазифаи танзимкунӣ. 
Вазифаи тарбия. Вазифаи иттилоотӣ. Зарурати такмили 
муносибатҳои ҳуқуқӣ. Васеъшавии ҳуқуқҳои сиѐсӣ дар давлати 
ҳуқуқбунѐд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Нишонаҳои ҳуқуқ. Навъҳои 
таърихии ҳуқуқ. Оила. Ҷомеа. Ташкилоту муассисаҳо. Иҷтимоиѐт. 
Муносибатҳои ҷамъиятӣ.Вазифаҳои давлати ҳуқуқбунѐд. 
Вазифаҳои қонунҳо. Қонунҳо дар давлати ҳуқуқбунѐд. Қонунҳои 
ғайриҳуқуқӣ. Қоидаҳои рафтор. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Меъѐрҳои 
ахлоқӣ. Таносуб дар байни меъѐрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ. Нишонаю 
рафторҳои ҳуқуқӣ. Навъҳои таърихии ҳуқуқ. Вазифаҳои ҳуқуқ. 
Ҳуқуқи ғуломдорӣ. Ҳуқуқи феодалӣ. Ҳуқуқи буржуазӣ. Ҳуқуқи 
сотсиалистӣ. 

Мафҳум ва навъҳои меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Фаъолияти давлат дар 
самту соҳаҳои гуногун. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ ва 
нақши давлат дар таҳия ва татбиқи онҳо. Инъикоси меъѐрҳои 
ҳуқуқӣ дар қонунҳо. Тафовути меъѐрҳои ҳуқуқӣ аз дигар меъѐрҳои 
иҷтимоӣ. Меъѐрҳои ваколатдоркунанда. Меъѐрҳои 
уҳдадоркунанда. Меъѐрҳои манъкунанда. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар 
фазо, замон ва дар доираи муайяни шахсони татбиқшаванда. 
Гуногунии санадҳои ҳуқуқии аз тарафи маҷлисҳои Маљлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва 
раисони онҳо (дар асоси ваколатҳои ба онҳо додашуда) 
қабулкарда. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар доираи вақт ва замони муайян 
ва ѐ дуру дароз амалкунанда. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ барои 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва 
шахсони бешаҳрвандӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Навъҳои меъѐрҳои ҳуқуқ. 
Меъѐрҳои ҳуқуқӣ ва қонунҳо. Меъѐрҳои ҳуқуқии ваколат-
доркунанда. Меъѐрҳои ҳуқуқии уҳдадоркунанда. Меъѐрҳои 
ҳуқуқии манъкунанда. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар макон ва замон. 
Меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар доираи шахсони алоҳида. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ 
барои шаҳрвандони Тоҷикистон. Меъѐрҳои ҳуқуқї барои 
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ. 

Сарчашмаҳои ҳуқуқ. Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ҳамчун шаклҳои 
муайяни меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ҳамчун шакли 
зоҳирии ифода ва таҳким ѐфтани меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Моҳияти 
мафҳуми «конститутсия». Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон-
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сатҳи олии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тартиби қабули 
Конститутсия ва ба он даровардани тағйироту иловаҳо. 
Конститутсияҳои Тоҷикистон. (дар солҳои 1929, 1931, 1937, 1978, 
1994). Моҳият ва мақоми махсуси қонунҳои конститутсионӣ, тарзу 
воситаҳои қабули чунин қонунҳо. Кодекс - қонуни ягона ва 
мураттабгаштаи дорои сатҳи баланди мантиқӣ, ки тавассути он 
соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ пурраю банизом ва бево-
сита танзим карда мешавад. Қонунҳои дигар низ сарчашмаи ҳуқуқ 
дониста мешаванд. Санадҳои ҳуқуқие низ ҳастанд, ки сарчашма-
ҳои ҳуқуқ шуморида мешаванд. Санадҳои зерқонунӣ. Ҷараѐни 
қабули қонунҳо: марҳалаи аввал, марҳалаи дуюм, марҳалаи сеюм, 
марҳалаи чорум. Қабули қонун ва аз тарафи Президенти 
мамлакат тасдиқ шудани он. Ба расмият даромадани қонун. 

Мафҳумҳои асосиии мавзӯъ. Сарчашмаҳои ҳуқуқ. 
Конститутсия. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Раъйпурсӣ. 
Мақоми қонунҳои конститутсионӣ. Кодексҳо ва мақоми онҳо дар 
байни қонунҳо. Санадҳои дигари ҳуқуқӣ ҳамчун сарчашмаҳои 
ҳуқуқӣ. Санадҳои зерқонунӣ. Марҳалаҳои баррасӣ ва қабули 
қонун. Ба расмият даромадани қонун. 

Мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқӣ ва таркиби он. Доираҳои 
гуногуни муносибатҳои ҳуқуқӣ дар ҳаѐти ҳаррӯзаи инсон. Ҳуқуқ - 
воситаи батанзимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ. 
Муносибатҳои ҷамъятӣ ҳамчун кори шахсии шаҳрвандон. 
Батанзимдарории муносибатҳои ҳуқуқӣ аз тариқи меъѐрҳои 
ҳуқуқӣ. Субъект, объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ ва мазмуни қонун. 
Иштирокчиѐни муносибатҳои ҳуқуқӣ, ки аз ҳуқуқ ва вазифаҳои 
муайян иборат мебошанд. Муносибатҳои ҳуқуқӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Муносибатҳои ҷамъиятӣ. 
Муносибатҳои ҳуқуқӣ. Танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ. Иштирок-
чиѐни муносибатҳои ҳуқуқӣ. 

Соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гуногунии 
муносибатҳои ҳуқуқӣ вобаста ба соҳаҳои гуногуни ҳаѐти ҷомеа. 
Соҳаҳои ҳуқуқ ҳамчун меъѐрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои 
ҷамъиятии сифати якхеларо ба танзим медароранд. Соҳаҳои ҳуқуқ 
ҳамчун низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Гуногунии муносибатҳои ҳуқуқӣ. 
Соҳаҳои ҳуқуқ. Муносибатҳои ҷамъиятӣ. Низоми ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ. Мувофиқати 
рафтори шаҳрванд ба талаботи меъѐрҳои ҳуқуқ. Моҳияти 
тартиботи ҳуқуқиро ташкил намудани муносибати одамон ба 
ҳуқуқ. Ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун кирдори гунаҳкорона ва 
зиддиҳуқуқии шахс, ки ба ҷомеа ва давлат ва ѐ шахсони алоҳида 
зарар мерасонад. Навъҳои ҳуқуқвайронкунӣ: ҷиноят ва кирдори 
ношоям. Тафовут дар байни ҷиноят ва кирдори ношоям. Хатари 
кирдори ношоям. Ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидани шахси 
меъѐрҳои ҳуқуқиро шикаста. Навъҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: 
ҷавобгарии маъмурӣ, ҷавобгарии интизомӣ, ҷавобгарии 
гражданӣ, ҷавобгарии ҷиноятӣ. Барои надонистани қонунҳо 
мавҷуд набудани истисно аз ҷавобгарӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқвайронкунӣ. Рафтори 
шаҳрванд. Тартиботи ҳуқуқӣ. Муносибати одамон ба ҳуқуқ. 
Ҷиноят. Кирдори ношоям. Кирдори гунаҳкорона. Ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ. Ҷавобгарии маъмурӣ. Ҷавобгарии интизомӣ. Ҷавобгарии 
гражданӣ. Ҷавобгарии ҷиноятӣ. 

 
Боби 4. ШУУРИ ҲУҚУҚӢ ВА  

МАДАНИЯТИ ҲУҚУҚӢ (2 соат) 
 

Мафҳум, таркиб ва навъҳои шуури ҳуқуқӣ. Ҳуқуқ ҳамчун 
зуҳуроти иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногуни муносибатҳо дар байни 
одамон: манфӣ ѐ мусбат. Шуури ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз шаклҳои 
шуури ҷамъиятӣ. Робитаи зичи шуури ҳуқуқӣ бо ҷаҳонбинии 
фалсафӣ, ақидаҳои сиѐсию мафкуравӣ ва динӣ. Тасаввуроти инсон 
доир ба олам ҳамчун қонунҳои умумии инкишофи табиат ва 
ҷомеа. Таносуби ҳуқуқ ва ҳаѐт дар шуури ҳуқуқӣ. Ба ақидаҳои 
сиѐсӣ вобастагии нисбӣ доштани муносибат ба ҳуқуқ ва таъсири 
дин ба шуури ҳуқуқӣ. Шуури ҳуқуқӣ ҳамчун маҷмӯи тасаввурот ва 
ҳиссиѐт – ифодагари муносибати инсон ба ҳуқуқ ва зуҳуроти 
ҳуқуқӣ дар ҳаѐти ҷамъиятӣ. Нақши мафкураи ҳуқуқӣ дар танзими 
ҳуқуқӣ. Муносибати одамон ба қонун ва санадҳои дигари ҳуқуқӣ. 
Унсурҳои дигари таркибӣ: иттилоотӣ, баҳодиҳӣ ва иродавӣ. Се 
намуди шуури ҳуқуқӣ: шуури ҳуқуқии муқаррарӣ, шуури ҳуқуқии 
касбӣ ва шуури ҳуқуқии илмӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шуури ҳуқуқӣ. Зуҳуроти иҷтимоӣ. 
Шаклҳои шуури ҷамъиятӣ. Ақидаҳои сиѐсӣ. Маҷмӯи тасаввурот. 
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Ҳиссиѐт. Зуҳуроти ҳуқуқӣ. Мафкураи ҳуқуқӣ. Унсурҳои таркибии 
шуури ҳуқуқӣ. Шуури ҳуқуқии илмӣ. 

Маданияти ҳуқуқӣ. Маданияти ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз навъҳои 
фарҳанги ҷамъиятӣ. Таснифи ҳамаи низоми ҳуқуқии кишвар. 
Вобастагии маданияти ҳуқуқии ҷомеа ба сатҳи рушди шуури 
ҳуқуқии аҳолӣ. Вобастагии сатҳи рушди шуури ҳуқуқӣ ба 
фаъолияти воқеии ҳуқуқӣ ва рафтори ҳуқуқии одамон. Рушди 
фаъолияти ҳуқуқӣ - унсури таркибии маданияти ҳуқуқӣ. Сатҳи 
рушди низоми санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ ҳамчун 
маданияти ҳуқуқӣ. Ба талаботи тасаввурот оид ба адолатнокӣ, 
баробарӣ ва озодӣ дар шуури ҷомеа ҷавобгӯ будани ҳама гуна 
санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ. Шартӣ будани унсурҳои таркибии 
маданияти ҳуқуқӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Маданияти ҳуқуқӣ. Навъҳои 
фарҳанги ҷамъиятӣ. Таснифи низоми ҳуқуқии кишвар. Унсурҳои 
маданияти ҳуқуқӣ. Санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ. Унсурҳои таркибии 
маданияти ҳуқуқӣ. 

 
Боби 5. ҲУҚУҚ ВА АХЛОҚ (1 соат) 

 
Гуногунии муносибатҳо дар байни одамон. Муносибатҳои 

ҳуқуқӣ. Муносибатҳои ахлоқӣ. Аз замонҳои қадим боз мувофиқат 
кардани рафтори одамон дар ҳаѐт бо меъѐрҳои ахлоқӣ. 
Мувофиқати меъѐрҳои ахлоқӣ ба манфиати умум. Рад шудани 
меъѐрҳои хилофи онҳо. Урфу одат ва анъанаҳо ҳамчун меъѐрҳои 
ахлоқӣ ва тасаввурот оид ба некӣ ва бадӣ, адолат ва беадолатӣ, 
бовиҷдонӣ ва бевиҷдонӣ, ахлоқи ҳамида ва разила ва ғайра 
ҳамчун қоидаҳои аввалини рафтору кирдори одамон. 
Маҳкумкунии вайронкунандагони меъѐрҳои ахлоқӣ. Мақоми 
меъѐрҳои ахлоқ баъд аз ба вуҷуд омадани давлат. Мушкилоти 
танзими рафтори одамон дар шароити арзи вуҷуд кардани давлат. 
Пайдоиши меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Аз тарафи давлат ҷазо дода шудани 
вайронкунандагони меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Нисбат ба меъѐрҳои ахлоқӣ 
дертар ба миѐн омадани меъѐрҳои ҳуқуқӣ. Ахлоқ ва ҳуқуқ дар 
якҷоягӣ ҳамчун танзимгари қоидаҳои рафтори одамон. Таносуб 
дар байни меъѐрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ. Нисбат ба ахлоқ доираи 
васеътари муносибатҳои ҷамъиятиро фаро гирифтани ҳуқуқ. Ба 
ахлоқ такя кардани ҳуқуқ. Нисбат ба ҳуқуқ хислати ҳатмӣ ва 
қонунӣ надоштани меъѐрҳои ахлоқ. 
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Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Меъѐрҳои ахлоқӣ. Рафтори 
ахлоқии одамон. Некӣ ва бадӣ. Адолат ва беадолатӣ. Бовиҷдонӣ 
ва бевиҷдонӣ. Ахлоқи ҳамида ва разила. Қоидаҳои аввалини 
рафтор. Таносуб дар байни меъѐрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ. 

 
Боби 6. ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, СОХТ ВА РУКНҲОИ  

ДАВЛАТДОРИИ ОН (3 соат) 
 

Давлатдории халқи тоҷик дар замонҳои қадим, асрҳои миѐна 
ва давраи нав. Анъанаҳои таърихии давлатдории тоҷикон дар 
ҳазорсолаи III то милод бо номи Элом. Мавҷудияти давлати 
Митан дар асри ХVI то милод. Мавҷудияти давлати Модҳо дар 
асрҳои IХ–VI то милод. Мафҳумҳои ифодакунандаи давлат 
«дахю» ва «даҳюсасти» дар сарчашмаи муътамади адабиѐти 
таърихии халқи тоҷик «Авесто». Манбаъҳои асотирии пайдоиши 
аввалин нишонаҳои маъмурияти давлатии замони Кайқубодшоҳ. 
Шоҳигарии Бохтар дар асрњои Х – IХ то милод. Шоҳаншоҳии 
Ҳахоманишиѐн (солҳои 559–331 то милод) ва асосгузори он 
Куруши Кабир. Дар ин давлатҳо дар дасти шоҳаншоҳ будани 
њокимияти олї, ҳатмияти иҷрои ҳукми ӯ. Мавҷудияти Шӯрои 
машваратӣ дар назди шоҳ ва ваколатҳои он аз эълони ҷанг ва 
сулҳ, интихоби вориси тахту тоҷ. Артиши доимоамалкунандаи 
Шоҳаншоҳии Ҳахоманишиѐн бо сарварии шоҳаншоҳ. Идораи 
маъмурии иборат аз се девон: девони молия, девони судӣ ва 
девони артиш (корҳои ҳарбӣ). «Эъломияи ҳуқуқи башар»-и 
Куруши Кабир. Давлатҳои дигари аҷдоди халқи тоҷику форс аз 
қабили Порт, Сосониѐн, Тоҳириѐн, Саффориѐн, Сомониѐн, 
Куртҳои Ҳирот, Сарбадорон, Ғуриѐн. Сохторҳои идораи давлатӣ 
ва унсурҳои ҳуқуқ дар ин давлатҳо. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Давлати Элом. Давлати Митан. 
Давлати Модҳо. Давлати Ҳахоманишиѐн. Давлати Порт. Давлати 
Юнону Бохтар. Давлати Сосониѐн. Давлати Тоҳириѐн. Давлати 
Саффориѐн, Давлати Сомониѐн. Давлати Ғуриѐн. Давлати 
Куртҳои Ҳирот, Давлати Сарбадорон. «Эъломияи њуқуқи башар». 

Давраи шӯравии рушди давлатдории тоҷикон. Тоҷикон дар 
ҳайати Аморати Бухоро ва хонигариҳои Қӯқанду Хева. Тоҷикон 
аз нимаи дуюми асри ХIХ сар карда то соли 1917 дар ҳайати 
генерал-губернатории Туркистони Империяи Россия. Россия дар 
аввали ин марҳала (Таъсиси генерал-губернатории Туркистон дар 
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соли 1867). Бухорои Шарқиро ишғол кардани Империяи Россия. 
Ғалабаи Инқилоби сотсиалистии Октябр дар соли 1917. Дар 
Осиѐи Марказӣ соли 1918 таъсис ѐфтани Ҷумҳурии Мухтори 
Шӯравии Сотсиалистии Туркистон. Соли 1920 таъсис ѐфтани 
Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ва Ҷумҳурии Халқии 
Шӯравии Хоразм. 14-уми октябри соли 1924 дар ҳайати ҶШС 
Ӯзбекистон таъсис ѐфтани ҶМШС Тоҷикистон. Қаламрав ва 
аҳолии ҶМШС Тоҷикистон. Ҳалли боғаразонаи тақдири халқи 
тоҷик. Қабули Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон соли 1929.  16-
уми октябри соли 1929 ҶМШС Тоҷикистон ҶШС Тоҷикистон 
эълом карда мешавад. Соли 1931 қабул карда шудани 
Конститутсияи дуюми ҶШС Тоҷикистон. ҶШС Тоҷикистон то 9-
уми сентябри соли 1991 - дар ҳайати ИҶШС. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Хонигарии Қӯқанд. Хонигарии 
Хева. Аморати Бухоро. Генерал-губернатории Туркистон. 
Империяи Россия. Инқилоби Октябр. Осиѐи Марказӣ. Ҷумҳурии 
Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Туркистон. Ҷумҳурии Халқии 
Шӯравии Бухоро. Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Хоразм. ҶШС 
Ӯзбекистон. ҶМШС Тоҷикистон. Вилояти Мухтори Бадахшони 
Кӯҳӣ. Комиссияи тақсимоти марзию ҳудудӣ. ҶШС Тоҷикистон. 
Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон. Конститутсияи ҶШС 
Тоҷикистон. 

Эъломияи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
оғози бунѐди давлати миллии (навини) Тоҷикистон. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар харитаи ҷаҳони имрӯза ҳамчун давлати 
соҳибихтиѐру соҳибистиқлол ва дорои ҳамаи рукнҳои давлатдорӣ: 
умумияти забону ҳудуд ва фарҳанг. Халқи дорои тамаддуни 
оламшумул, рамзҳои давлатӣ: Суруди миллӣ, Парчами давлатӣ ва 
Нишони давлатӣ, пойтахт, пули миллӣ-сомонӣ ва яке аз 
марказҳои тамаддуни ҷаҳон дар Машриқзамин. Қабули Эъломияи 
истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 24-уми августи соли 1990 дар 
Иҷлосияи дуюми Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон (даъвати 12-ум). 
Ҳодисаи ГКЧП (Кумитаи давлатии вазъи фавқулода). Изҳороти 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз     9-уми сентябри соли 1991. 
8-уми сентябри соли 1991 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи 
(Қонуни асосии) Ҷумҳурии Тоҷикистон». «Эъломияи 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳамчун санади 
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нахустини ҳуқуқии давлати тозабунѐди Тоҷикис-тон. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон - субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ ва узви Созмони 
Милали Муттаҳид. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Тамаддуни оламшумул. Эъломия. 
Давлати миллӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон. Давлати соҳибихтиѐр. 
Давлати соҳибистиқлол. Рукнҳои давлатдорӣ. Рамзҳои давлатӣ. 
Суруди миллӣ. Парчами давлатӣ. Нишони давлатӣ. Субъекти 
ҳуқуқи байналмилалӣ. Эъломияи истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Изҳороти Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Эъломияи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: асосҳои сохтори конститутсионӣ ва 
рукнҳои давлатдорӣ. 6-уми ноябри соли 1994 қабули Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 30-юми ноябри соли 1990 аз тарафи 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интихоб шудани Қ. Маҳкамов. 24-уми ноябри соли 
1991 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудани                         
Р. Набиев. Фаъолияти ҳукумати муросои миллӣ. Аз моҳи ноябри 
соли 1992 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардидани ҷанги 
гражданӣ. 16-уми ноябри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанд оғоз 
ѐфтани Иҷлосияи таърихии ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Эмомалӣ Раҳмонро Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интихоб кардани иҷлосияи мазкур. 27-уми июни соли 
1997 дар шаҳри Москва ба имзо расидани Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон. Хусусиятҳои 
муҳимтарини Тоҷикистон мувофиқи моддаи 1-уми Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Моддаҳои дигари Конститутсия оид ба 
сохти конститутсионӣ ва рукнҳои давлатдорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Асосҳои сохтори конститутсионӣ. 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳукумати муросои миллӣ. 
Ҷанги гражданӣ. Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Раъйпурсии умумихалқӣ. 
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ. Давлати 
демократӣ. 
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Боби 7. КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – 
ҚОНУНИ АСОСИИ ДАВЛАТ( 5 соат) 

 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 6-уми ноябри соли 

1994 аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудани Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон ба миѐн омадани шароит барои қабули Парчами 
давлатӣ, Нишони давлатӣ ва Суруди миллӣ. Таҳия ва қабули 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мафҳуми «конститутсия». 
Конститутсия ҳамчун санади таърихӣ. Конститутсия ҳамчун са-
нади олии ҳуқуқӣ. Сохтор ва мазмуни мухтасари Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Конститутсия. Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳаѐти сиѐсӣ. Ҳаѐти ҳуқуқӣ. Ҳаѐти иҷтимоӣ. 
Ҳаѐти фарҳангӣ. Дахлнопазирии ҳаѐт, қадру қимат, номус ва 
дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон. Ҳокимияти давлатӣ. Ҳокимияти 
қонунгузор. Ҳокимияти иҷроия. Ҳокимияти судӣ. Санадҳои 
ҳуқуқи байналмилалӣ. Санадҳои ҳуқуқи миллӣ. Парчами давлатӣ. 
Нишони давлатӣ. Суруди миллӣ. Конститутсия ҳамчун санади 
таърихӣ ва ҳуқуқӣ. 

Таҳия, муҳокима ва қабули Конститутсияи давлати 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон. Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон. 
Давлати демократӣ эълон шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зарурат 
барои қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суханронии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи 
ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муроҷиатномаи ӯ аз 
12-уми декабри соли 1992. Муҳокимаи лоиҳаи Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ қабул 
шудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз тариқи 
раъйпурсии умумихалқӣ дар солҳои 1999, 2003 ва 2016 
даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Аҳамияти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давлат, ҷомеа ва шаҳрванд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Истиқлолияти давлатӣ. Давлати демократӣ. 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. Пешвои миллат. Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Раъйпурсии умумихалқӣ. 
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Сохтор ва мундариҷаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дебоча. 10 боб ва 
100 модда. Боби якум. Асосҳои сохтори конститутсионӣ. Боби 
дуюм. Ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд. Боби 
сеюм. Маҷлиси Олӣ. Боби чањорум. Президент. Боби панљум. 
Ҳукумат. Боби шашум. Ҳокимияти маҳаллӣ. Боби њафтум. 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Боби њаштум. Суд. 
Боби нуњум. Прокуратура. Боби дањум. Тартиби тағйироти 
Конститутсия. Муқаррароти интиқолӣ. Раъйпурсии соли 2016. 
Мазмуни мухтасари бобҳои Конститутсия. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Конститутсия. Дебоча. Сохтори 
конститутсионӣ. Ҳуқуқ. Озодӣ. Вазифаҳои шањрвандон. Маҷли-си 
Олӣ. Президент. Ҳукумат. Вилояти Мухтори Кӯҳистони Ба-
дахшон. Суд. Прокуратура. Тағйири Конститутсия. Муқаррароти 
интиқолӣ. Раъйпурсӣ. 

Нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкили 
давлатдории миллӣ. Конститутсия ҳамчун инъикоси воқеияти 
давлатдории миллӣ. Конститутсия – пояи асосии усулҳои муайян-
кунандаи ҳаѐти ҷомеа, фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқӣ, таъ-
мини риояи ҳатмии муқаррароти конститутсионӣ ва амалисозии 
назорати ҳокимияти давлатӣ. Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз назари ҳуқуқӣ. Ба расмият даровардани истиқ-
лолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Конститутсия ҳамчун 
барномаи дурнамои пешрафт ва рушди Тоҷикистон. Консти-
тутсия ҳуҷҷати муҳимми сиѐсӣ дар байни вазифаҳои мафкура-вию 
муассисӣ, сиѐсию ҳуқуқӣ ва дигар вазифаҳои он. Гузариш ба 
давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, иҷтимоӣ, ҷомеаи озоди шаҳр-
вандӣ ва нақши заминавии боэътимоди Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ин кор. Нақш ва мақомҳои дигари Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаѐти сиѐсӣ, ҳуқуқӣ, иқти-содӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ва дар сиѐсати хориҷии он. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Давлатдории миллӣ. Ҳаѐти ҷомеа. 
Заминаҳои ҳуқуқӣ. Муқаррароти конститутсионӣ. Истиқлолияти 
давлатӣ. Барномаи дурнамои пешрафт ва рушд. Конститутсия – 
ҳуҷҷати муҳимми сиѐсӣ. Вазифаҳои мафкуравӣ, муассисӣ, сиѐсӣ, 
ҳуқуқӣ. Давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, иҷтимоӣ, ҷомеаи озоди 
шаҳрвандӣ. Нақш ва мақоми Конститутсия. Сиѐсати дохилӣ ва 
хориҷӣ. 
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Инъикоси ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мазмуну мундариҷа ва муҳтавои 
моддаҳои 14–47 дар «Боби дуюм. Ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии 
инсон ва шаҳрванд». Мақоми ҳуқуқии шаҳрванди Ҷумҳурии То-
ҷикистон ва ҳимояи ҳуқуқии ӯ дар дохил ва хориҷи кишвар. 
Баробарҳуқуқии ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон дар назди қо-
нун. Мутобиқи моддаҳои боби мазкур бархурдории шаҳрвандон 
аз силсилаи ҳуқуқҳои мушаххас. Ҳуқуқу озодиҳои табиӣ. Ҳуқуқ 
озодиҳои сиѐсӣ. Ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ. Ҳуқуқу озодиҳои 
иҷтимоӣ. Ҳуқуқу озодиҳои фарҳангӣ. Конститутсия - воситаи 
ҳуқуқии додани кафолат ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Инъикоси қисматҳои 
таркибии Конститутсия дар бобҳои он ҳамчун меъѐрҳои таъмини 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд. Мақоми ҳуқуқии шаҳрванди Тоҷикистон. Баробар-
ҳуқуқии шаҳрвандон дар назди қонун. Ҳуқуқу озодиҳои табиӣ. 
Ҳуқуқу озодиҳои сиѐсӣ. Ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ. Ҳуқуқу 
озодиҳои иҷтимоӣ. Ҳуқуқу озодиҳои фарҳангӣ. Кафолати ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаккулу рушди 
ҷомеаи шаҳрвандӣ. Давлати ҳуқуқбунѐд ва ташаккули ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва муҳтавои моддаи 8-уми Конститутсия ҳамчун 
заминаи сиѐсию ҳуқуқӣ дар бунѐди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мафҳуми «ҷомеаи шаҳрвандӣ». Баъзе 
асноди ҳуқуқӣ барои бунѐди ҷомеаи шаҳрвандӣ: «Дар бораи 
ҳизбҳои сиѐсӣ», «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», «Дар бораи 
матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма», «Дар бораи 
ҳуқуқи дастрасии иттилоот». Конститутсия – кафили озодии сухан 
ва нашр, истифодаи воситаҳои ахбори омма, иштирок дар ҳаѐти 
сиѐсӣ ва идораи давлат, муттаҳид шудан, иштирок дар ташкили 
ҳизбҳои сиѐсӣ, иттифоқҳои касаба ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
ихтиѐрӣ дохил шудан ва баромадан аз онҳо, муроҷиат намудан ба 
мақомоти давлатӣ ва ғайра. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҷомеаи шаҳрвандӣ. Бунѐди 
ҷомеаи шаҳрвандӣ. Заминаҳои сиѐсию ҳуқуқӣ. Асноди ҳуқуқӣ. 
Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Ҳизбҳои сиѐсӣ. Иттифоқҳои касаба. 
Матбуоти даврӣ. Воситаҳои ахбори омма. Ҳаѐти сиѐсӣ. Идораи 
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давлат. Ихтиѐрӣ дохил шудан ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва аз 
онҳо баромадан. 

 
Боби 8. СОХТИ СИЁСӢ, ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (2 соат) 
 

Сохти сиѐсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сохти сиѐсии ҷумҳури-
явии идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳокимияти давлатӣ дар он. 
Аломатҳои асосии шакли ҷумҳуриявии идораи ҷумҳурӣ ва 
унсурҳои он: Интихоби сардори давлат ва дигар мансабдорону 
мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ба муҳлати муайян; 
таҷзияи ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ; 
ҷавобгарии ҳуқуқии сарвари давлат дар ҳолатҳое, ки қонун 
пешбинӣ кардааст; ҳатмӣ будани иҷрои қарорҳои ҳокимияти олии 
давлатӣ барои ҳамаи дигар мақомоти давлатӣ; ҳифзи 
афзалиятноки манфиатҳои миллї аз тарафи давлат; масъулияти 
байниҳамдигарии шахс ва давлат. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия. Чор унсури 
таърихии ҷомеаи шаҳрвандӣ: хирад, озодӣ, некуаҳволӣ ва адолат. 
Асоси сиѐсии Тоҷикистон тибқи моддаи 8-уми Конститутсия. Ба 
сифати мафкураи давлатӣ эътироф нашудани ҳеҷ мафкура, аз 
ҷумла мафкураи динӣ. Фаъолияти озодонаи иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи 
давлат. Озодї, некуаҳволӣ ва адолати иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Сохти сиѐсӣ. Ҷумҳурӣ. Ҳокимияти 
давлатӣ. Шакли ҷумҳуриявии идораи давлат. Интихобӣ будани 
мақомоти давлатӣ ва сардори давлат. Мафкура. Мақомоти 
қонунгузор, иҷроия ва судӣ. Ҳокимияти олии давлат. Афзалияти 
манфиатҳои миллӣ. Озодӣ. Некуаҳволӣ. Адолати иҷтимоӣ.  

Сохти иқтисодии Тоҷикистон. Гуногунии шаклҳои моликият 
ва ифодаи он дар моддаи 12-уми Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Шаклҳои моликият: ҷамъиятӣ, дастаҷамъӣ, давлатӣ, 
инфиродӣ, кооперативӣ, саҳомӣ ва омехта. Нақши таҳсилоти 
мактабӣ дар пешрафти шаклҳои гуногуни моликият. 
Баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият ва дахлнопазирии 
моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ. Аз дигар шаклҳои 
моликият афзалият надоштани ягон шакли моликият. Озодии 
фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон. Ҳуқуқи фаъолияти 
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соҳибкорӣ доштани ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон, инчунин 
шахсони хориҷӣ ва бешаҳрванд, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 
ғайритиҷоратӣ, ташкилотҳои хориҷӣ. Қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба фаъолияти иқтисодию соҳибкорӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шаклҳои моликият. Моликияти 
ҷамъиятӣ. Моликияти дастаҷамъона. Моликияти давлатӣ. Мо-
ликияти инфиродӣ (хусусӣ), моликияти кооперативӣ. Молики-яти 
саҳомӣ. Моликияти омехта. Фаъолияти соҳибкорӣ. Шахсони 
хориҷӣ. Шахсони бешаҳрвандӣ. Ташкилотҳои тиҷоратӣ. Таш-
килотҳои ғайритиҷоратӣ. Ташкилотҳои соҳибкории хориҷӣ. 

Сохти иҷтимоии Тоҷикистон. Давлати иҷтимоӣ будани 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи сархати дуюми моддаи 1-уми 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Таркиби иҷтимоии То-
ҷикистон: коргарон, кишоварзон, ҳунармандон, хизматчиѐни дав-
латӣ, хизматчиѐни ҳарбӣ, омӯзгорон, кӯдакону наврасон ва 
ҷавонон, табибон, тоҷирон, нафақахўрон, маъюбони ҷанг ва 
гурӯҳҳои дигари иҷтимоӣ. Ҳайати миллию этникии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон дар бораи 
баробарҳуқуқии гурӯҳҳои иҷтимоӣ. Дар мадди аввали давлат 
қарор доштани некуаҳволии инсон ва шаҳрванд. Масъалаи 
табаият. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон». Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба соҳаҳои иҷтимоии кишвар. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи-кистон 
«Дар бораи маориф». Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
фарҳанг», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 
саломатӣ» Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд», Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва қонунҳои дигар. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Сохти иҷтимоӣ. Гурӯҳҳои 
иҷтимоӣ. Таркиби иҷтимоии Тоҷикистон. Коргарон. Кишовар-
зон. Ҳунармандон. Хизматчиѐни давлатӣ. Хизматчиѐни ҳарбӣ. 
Омӯзгорон. Зиѐиѐн. Кӯдакон, Наврасон. Ҷавонон. Табибон. 
Нафақахӯрон. Маъюбони ҷанг. Тоҷирон. Ҳайати миллию этникӣ. 
Табаият. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Масъулияти падару 
модар. Танзими анъана ва ҷашну маросим.  
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Боби 9. МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
(4 соат) 

 
Ҳокимияти қонунгузор ва мавқеи он дар таҷзияи ҳокимияти 

давлатӣ. Нақши мақомоти қонунгузор дар ҳокимияти давлатӣ. 
Аҳамияти принсипи таҷзияи ҳокимият ва дар он инъикос шудани 
нақши мақоми қонунгузор. Таҷрибаи ҷаҳонии парламентаризм. 
Парламентњои якпалатагӣ ва дупалатагӣ. Аз ду маҷлис иборат 
будани Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷлиси миллӣ ва 
Маҷлиси намояндагон.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳокимияти қонунгузор. Ҳокими-
яти давлатӣ. Таҷзияи ҳокимият. Мақоми қонунгузор. Парламент. 
Маҷлиси Олӣ. Маҷлиси намояндагон. Маҷлиси миллӣ. 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун парламент. 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузор. 
Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. «Дар бораи 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19-уми апрели соли 
2000, дар моддаи 1-уми он муқаррар карда шудани мақоми 
Маҷлиси Олӣ ҳамчун ҳокимияти олӣ ва мақоми ягонаи 
қонунгузор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иборат аз ду маҷлис – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 
намояндагон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Маҷлиси Олӣ. Мақоми намоян-
дагӣ. Мақоми қонунгузор. Қонуни конститутсионӣ. Маљлиси 
миллї. Маҷлиси намояндагон. 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Тарзу усулҳои интихоботи аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шумораи аъзо, ҷуғрофияи намояндагии 
аъзо ва масоили дигар тибқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон». Салоҳият ва ваколатҳои Маҷлиси миллӣ. Шаклҳо 
ва муҳлатҳои фаъолияти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонуни конститутсионӣ. Ваколатҳои 
Маҷлиси миллӣ. Салоҳияти Маҷлиси миллӣ. 
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Маҷлиси  намояндагон. Талабот ба синну сол, шањрвандии 
номзадҳо ва ғ. ба вакили Маҷлиси намояндагон. Палатаи 
доимоамалкунанда ва касбї будани Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шумораи вакилон. 
Интихобот ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». 
Шаклҳои фаъолияти Маҷлиси намояндагон ва роҳбарӣ ба он. 
Эҷод ва баррасии лоиҳаи қонунҳо дар фаъолияти Маҷлиси 
намояндагон ва масъалаҳои дигари мавриди салоҳияти он 
қарордошта. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Интихобот. Қонуни конститут-
сионӣ. Шањрвандии номзадҳо. Вакили Маҷлиси намояндагон. 
Лоиҳаи қонунҳо. Баррасии лоиҳаи қонунҳо. Фаъолияти Маҷлиси 
намояндагон. Ваколатҳои Маҷлиси намояндагон. 

 
Боби 10. ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (3 соат) 

 
Таъсиси мансаби Перезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Моддаи 

64-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарвари 
давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) будани Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сабабҳои таърихии таъсиси мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Таълимоти дар илми 
ҳуқуқшиносӣ ва махсусан дар назарияи давлат ва ҳуқуқ 
вуҷуддошта оид ба сардори давлат. Ду навъи сарвари давлат дар 
ҷаҳони муосир – президент (раиси ҷумҳур) ва монарх (шоҳ, 
султон, амир, хон, император ва ғайра). Усулҳои интихоби 
президент дар таҷрибаи ҷаҳонӣ. Чун анъана меросӣ будани 
ҳокимияти монарх (шоҳ). Асосҳои ҳуқуқӣ барои таъсиси мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: Эъломияи истиқлолияти ҶШС 
Тоҷикистон аз 24-уми августи соли 1990. Қарори Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9-уми сентябри соли 1991 «Дар хусуси 
дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Эъломияи истиқлолияти 
Тоҷикистон», Изҳороти Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон «Дар 
бораи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9-уми 
сентябри соли 1991», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси 
таъсиси вазифаи Президенти ҶШС Тоҷикистон ва тартиби 
интихоби ӯ» аз 24-уми ноябри соли 1990. Қонуни ҶШС 
Тоҷикистон «Дар бораи такмили сохти ҳокимияти иҷроия ва 
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амрдиҳанда дар ҶШС Тоҷикистон ва тағйироту иловаҳо ба 
Конститутсияи (Қонуни асосии) ҶШС Тоҷикистон 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳокимияти иҷроия. Ҳукумат. 
Мансаби Президент. Монарх. Шоҳ. Султон, Амир, Хон. Импера-
тор. Асосҳои ҳуқуқии таъсиси мансаби Президент. 

Президент – сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат). 
Президент дар баробари сардори давлати Тоҷикистон будан раи-
си мақоми иҷроия ва ваколатҳои сарвари Ҳукумати Тоҷикистон 
(боби панљуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон). Мақоми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва интихоби ӯ мувофиқи ни-
шондодҳои боби чоруми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Дар ҳузури ҳарду маҷлис пеш аз ба вазифаи президентӣ шурӯъ 
кардани Президенти навинтихобшуда савганд ѐд кардан. Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон». Ливо ва Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Сарвари давлат. Ҳокимияти 
иҷроия. Мақоми иҷроия. Рамзҳои Президент. Ливои Президент. 
Нишони Президент. 

Салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Таркиб ва 
муҳтавои моддаи 69-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи салоҳияти Президент. 1. Намояндагии Тоҷикистон дар 
дохил ва хориҷи кишвар. 2. Таъсис ва барҳам додани мақомоти 
давлатӣ, таъйин ва озод кардани шахсони мансабдори давлатӣ. 3. 
Имзо гузоштан ба қонунҳо, боздоштан ва бекор кардани санад-
ҳои мақомоти давлатӣ. 4. Харҷи сармояи захиравӣ ва муайян на-
мудани низоми асъори миллӣ. 5. Масъалаҳои ҳарбӣ ва таъмини 
амнияти давлатӣ. 6. Ҳалли масъалаҳои додани паноҳгоҳи сиѐсӣ, 
додани шаҳрвандӣ ва бахшиши ҷазо. 7. Мукофотонидани шаҳр-
вандон. Салоҳиятҳои дигари Президент. Тибқи моддаи 58-уми 
Конститутсия њуќуќи ташаббуси қонунгузорӣ доштани Прези-
дент. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон му-
вофиқи банди 10-уми моддаи 69-уми Конститутсия. Низомномаи 
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Салоҳияти Президент. 
Намояндагии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар. 
Мақомоти давлатӣ. Мансабдори давлатӣ. Санадҳои мақомоти 
давлатӣ. Сармояи захиравӣ. Низоми пул. Масъалаҳои ҳарбӣ. 
Амнияти давлатӣ. Паноҳгоҳи сиѐсӣ.  
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Дастгоҳи иҷроияи Президенти Љумњурии Тољикистон. 
Санадҳои Президент ва масъалањои таъминоту њимояи ў. 

Салоҳияти Президент тибқи моддаи 70-уми Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Эътибори ҳатмӣ доштани санадҳои 
имзокардаи Президент дар қаламрави кишвар. Тибқи сархатҳои 
марбутаи моддањои 55 ва 57-ум ба тасдиқи Маҷлиси миллӣ ва 
Маҷлиси намояндагон пешниҳод карда шудани як қисми 
фармонҳои Президент. Дар низоми қонунгузории Тоҷикистон 
хусусияти меъѐрии ҳуқуқӣ, қувваи баланди ҳуқуқӣ доштани 
фармонҳои Президент. Нисбат ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ҳамчун шахси олии мансабдори давлатӣ барои иҷрои 
ваколатҳояш чораҳои махсуси ҳимоятӣ ва нигоҳдории саломатӣ 
андешидани чораҳои зарурӣ. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва 
муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон». 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Салоҳияти Президент. Фармони 
Президент. Амри Президент. Қувваи меъѐрию ҳуқуқӣ доштани 
фармонҳои Президент. Қувваи ҳуқуқӣ доштани фармони Прези-
дент. Президент - шахси олии мансабдори давлатӣ. Ваколатҳои 
Президент. Ҳифзи иҷтимоии Президент. Амнияти Президент. 

 
Боби 11. ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (3 соат) 

 
Ҳукумат ҳамчун ҳокимияти иҷроияи давлатии Ҷумҳурии То-

ҷикистон. Боби панҷуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Ҳукумат». Ваколатҳои конститутсионии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мувофиқи моддаҳои 73–75-уми Конститутсияи Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон. Ташкили Њукумат. Қонуни конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон» аз 12.05.2001, № 28. Асосҳои ҳуқуқии фаъолияти Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 2). Принсипњои асосии 
фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 3). Ва-
колатҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаҳои 12–22). 
Ташкили фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (боби 4, 
моддаҳои 23–28). Ҳамоҳангии байниҳамдигарии Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(моддаҳои 30–31). Ҳамоҳангии байниҳамдигарӣ бо мақомоти 
судӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ (моддаҳои 32–34). 



29 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳукумат. Ваколатҳои конститут-
сионии Ҳукумат. Асосҳои ҳуқуқии фаъолияти Ҳукумат. Принсип-
ҳои асосии фаъолияти Ҳукумат. Ваколатҳои Ҳукумати Тоҷикис-
тон. Ҳамоҳангии фаъолияти Ҳукумат бо мақомоти гуногуни 
ҳокимияти давлатӣ. 

Тарзи ташкил, сохтор ва таркиби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Сохтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи 
моддаи 73-юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Сарвазир, муовини якум ва муовинҳои ӯ, 
вазирон ва раисони кумитаҳои давлатӣ. Вазифаҳои Ҳукумат. 
Салоҳияти Ҳукумат. Роҳбарии самаранок ба соҳаҳои иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; иҷрои қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси 
миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва 
Маҷлиси намояндагон. Аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъйин шудани аъзои Ҳуқумат ва баъди ин ба 
тасдиқи Ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон 
пешниҳод кардани онҳо. Ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
савганд ѐд кардани аъзои Ҳукумат; Сохтори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва 
барҳам медиҳад. 

Самтҳо ва шаклҳои фаъолияти Ҳукумат. Шаклҳои асосии 
фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда шудани самтҳои фаъолияти 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нақши Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаҳои иқтисодиѐт, буҷет, молия, пул, қарз ва 
андоз; дар соҳаҳои иҷтимоӣ: илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ, 
истифодаи табиат ва муҳофизати муҳити зист, таъмини қонуният, 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ, таъмини мудофиа ва амнияти давлатӣ, сиѐсати 
хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва соҳаҳои дигар 
(моддаҳои 14–22). 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Барномаҳои иқтисодию иҷтимоии 
Ҳукумат. Сиѐсати додугирифт. Қарзи давлатӣ. Ёрии иқтисодӣ. 
Лоиҳаи буљети давлатӣ. Касри буҷети давлатӣ. Манбаи ҷуброни 
касри буҷет. Самтҳои фаъолияти Ҳукумат. Соҳаҳои иқтисодӣ 
Соҳаҳои иҷтимоӣ. Таъмини қонуният. Мудофиа. Амнияти 
давлатӣ. Шаклҳои фаъолияти Ҳукумат. Маҷлисҳои Ҳукумат. 



30 

Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти судӣ ва иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ. Алоқаи Ҳукумат бо маҷлисҳои Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мувофиқи Конститутсия ташаббуси 
қонунгузорӣ доштани Ҳукумат. Муносибати Ҳукумати Ҷумҳури-и 
Тоҷикистон бо мақомоти судӣ дар асоси Конститутсия ва 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамкории Ҳукумат бо ит-
тиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиѐсӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Мақомоти судӣ, Иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ. Фаъолияти қонунгузорӣ. Ҳуқуқи ташаббуси 
қонунгузорӣ. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Ҳизбҳои сиѐсӣ. 

 
Боби 12. ҲОКИМИЯТИ СУДӢ (1 соат) 

 
Мафњумњои њокимияти судї ва адолати судї. Принсипњои 

адолати судї. Инъикоси ҳокимияти судӣ дар моддаҳои 84–92-юми 
боби ҳаштуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Мустақилияти ҳокимияти судӣ. Аз номи давлат баромад кардани 
судҳо. Вазифаҳои ҳокимияти судӣ. Аз тарафи ҳокимияти судӣ 
ҳифз шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати 
давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолат. Низоми судӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди 
Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди 
иқтисодии ВМКБ, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе. 
Мафҳуми адолати судӣ. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон». 
Принсипҳои фаъолияти судҳо. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳокимияти судӣ. Мустақилияти 
ҳокимияти судӣ. Вазифаҳои ҳокимияти судӣ. Мақомоти судӣ. 
Суди иқтисодӣ. Принсипҳои фаъолияти судҳо. 

Мавқеъ ва мақоми судя дар мақомоти судӣ. Низоми судии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мақоми судяҳо дар низоми судҳо. Тарзи 
интихоб ва ѐ таъйин кардани судяҳо. Озодкунӣ ва бозхонди 
судяҳо. Инъикоси мақоми судяҳо дар Қонуни конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз        26-
уми июли соли 2014. Моддаи 8-уми Қонуни конститутсионии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» синну сол ва ҳадди аќалли собиқаи касбии 
судяи Суди конститутсиониро муқаррар намудааст. Синну сол ва 
собиқаи касбии судягии судҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Судя. Мавқеъ ва мақоми судя. 
Мақомоти судӣ. Низоми судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Боби 13. ПРОКУРАТУРА ( 1 соат) 
 
Мақомоти прокуратура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи прокуратура 
(Боби нуҳум, моддаҳои 93–97). Вазифаи асосии мақомоти 
прокуратура (моддаи 93). Низоми ягонаи марказонидашудаи 
прокуратураи Тоҷикистон (моддаи 94). Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 95). Прокурори генералӣ ва 
прокурорҳои тобеи он (моддаи 96). Асосҳои касбию синнусолие, 
ки ба ҳуқуқшинос имкон медиҳад прокурор шавад. Махсусиятҳои 
фаъолияти касбии Прокурори генералӣ ва прокурор. Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 
прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон». Нораво будани дахолат ба 
фаъолияти прокуратура. Ҳатмияти иҷрои талаботи прокурор. 
Иштироки прокурор дар фаъолияти қонунэҷодкунӣ. Қабули арзу 
шикоятҳо. Таъйин ва сабукдўш кардани Прокурори генералӣ. 
Ваколатҳои прокурори генералӣ. Назорати прокурорӣ. Ваколат-
ҳои Прокурор. Эътирози прокурор. Пешниҳоди прокурор. Қаро-
ри прокурор. Тавсияи прокурор. Назорат аз болои иҷрои қонун-
ҳо. Предмети назорат. Тафтиши ҷиноятҳо аз тарафи прокурор. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Прокурор. Мақомоти прокура-
тура. Низоми ягонаи марказонидашудаи прокуратура. Прокуро-
ри генералӣ. Ваколатҳои прокурори генералӣ. Принсипҳои 
фаъолияти прокурор. Назорати прокурорӣ. Ваколатҳои 
прокурор. Эътирози прокурор. Пешниҳоди прокурор. Қарори 
прокурор. Тавсияи прокурор. Предмети назорати прокурорӣ. 
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Боби 14. МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ 
ВА ХУДИДОРАКУНӢ (1 соат) 

 

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ. 

Вазифаҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
худидоракунӣ мувофиқи моддаи 76-уми Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: «Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз 
мақомоти намояндагӣ, ва иҷроия иборат буда, дар доираи 
салоҳияти худ амал мекунад. Онҳо иҷрои Конститутсия, қонунҳо, 
қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, 
қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, 
санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
таъмин менамоянд». Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ». 
Қонуну санадҳои дигари меъѐрию ҳуқуқӣ оид ба мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ. Қисмҳои таркибии мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ. Мақомоти ҳокимияти иҷроия дар 
вилоятҳо, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри 
Душанбе, шаҳру ноњияњо. Сохтор ва салоҳияти мақомоти 
намояндагӣ ва шакли асосии фаъолияти онҳо. Сохтор ва 
салоҳияти мақомоти иҷроия ва шакли асосии фаъолияти онҳо. 
Интихоботи мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар асоси Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи 
маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ» . 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ. Мақомоти намояндагӣ. Мақомоти иҷроия. Санадҳои 
меъѐрию ҳуқуқӣ. Қонуни конститутсионӣ. Интихоботи 
маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ. 
 

 
 
 
 
 
 
 



33 

Синфи IХ – 34 соат 
 

Муқаддима. Ин барнома идомаи барномаи асосҳои давлат ва 
ҳуқуқ мебошад, ки фасли аввали он дар синфи 8-ум бо номи 
«Давлат ва ҳуқуқ» мураттаб гардидааст. Дар ин қисмати барнома 
фасли дуюми он зери унвони «Соҳаҳои ҳуқуқ» мураттаб мегардад. 
Мақсад ва вазифаҳои фасл. Сохтор ва мазмуну мундариҷаи фасл. 
Манбаъҳо ва асноди меъѐрии ҳуқуқии мавриди истифода. 
Усулҳои омӯзиш ва тадрис. Корҳои амалии хонандагони синфи  9-
ум дар дарсҳо. 

Фасли II. СОҲАҲОИ ҲУҚУҚ 
 

Боби 1. ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ (3 соат) 
  

Мафҳуми «ҳуқуқи гражданӣ», сарчашма ва принсипҳои он. 
Ҳуқуқи гражданӣ дар низоми ҳуқуқ ҳамчун соҳаи мустақили 
ҳуқуқ. Предмети ҳуқуқи гражданӣ. Муносибатҳои молумулкӣ ва 
ғайримолумулкӣ. Шаҳрвандон ҳамчун иштирокчиѐни 
муносибатҳои молумулкӣ. Муносибатҳои ғайримолумулкӣ дар 
байни ташкилоту муассисаҳо. Ихтиѐрию озодона будани муно-
сибатҳои шаҳрвандон ва ташкилотҳо. Аз тариқи қонунгузорӣ 
сурат гирифтани муносибатҳои гражданӣ. Принсипҳои муайяни 
муносибатҳои гражданӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқи гражданӣ. Шаҳрвандон. 
Муносибатњои молумулкӣ. Муносибатҳои ғайримолумулкӣ. 
Ташкилоту муассисаҳо. Ихтиѐрию озодона будани муносибатҳои 
гражданӣ. Принсипҳои муносибатҳои гражданӣ. 

Субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ. Иширокчиѐн ҳамчун 
субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ. Қобилияти соҳиби 
ҳуқуқ ва уҳдадорӣ будан ҳамчун қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ. 
Мувофиқи қонун эътирофи баробарӣ барои ҳамаи шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тафовути қобилияти ҳуқуқдорӣ аз 
қобилияти амалкунии гражданӣ. Қобилияти амалкунии гражданӣ 
– қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст овардани ҳуқуқҳои граж-
данӣ ва ҳамчунин ба вуҷуд овардани уҳдадориҳои гражданӣ. 
Молу мулк, хона, яхдон ва дигар молу мулкро барои худ харидо-
рӣ карда тавонистани шаҳрванд. Қобилияти амалкунии шаҳрванд 
мувофиқи синну сол. Қобилияти амалкунии нопурра. Қобилияти 
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амалкунии пурра. Қобилияти амалкунии ноболиғон. Меъѐрҳои 
Кодекси граждании Тоҷикистон дар ин бора. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Субъекти ҳуқуқи гражданӣ. 
Муносибатҳои гражданӣ. Қобилияти соҳиби ҳуқуқ. Қобилияти 
уҳдадор будан. Қобилияти амалкунии гражданӣ. Қобилияти 
мувофиқи синну сол амалкунии шаҳрванд. Қобилияти амалкунии 
нопурра. Қобилияти амалкунии пурра. Қобилияти амалкунии 
ноболиғон. 

Мафҳум, аломат ва навъҳои шахси ҳуқуқӣ. Шахсони ҳуқуқӣ 
ҳамчун субъектҳои муносибатҳои гражданӣ. Корхона ва 
ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, 
иттиҳодия ва амсоли инҳо ҳамчун шахсони ҳуқуқӣ. Аломатҳои 
шахсони ҳуқуқӣ: ягонагии ташкилӣ; молу мулки алоҳида доштан; 
ҷавобгарии мустақили молумулкӣ; дар муомилоти гражданӣ аз 
номи худ баромад кардан. Ҳар як шахси ҳуқуқӣ дорои ном, номи 
фирмавӣ ва тамғаи молӣ мебошад. Дар муомилоти гражданӣ аз 
номи худ иштирок намудан. Имкониятҳои ин падида. Дорои 
қобилияти ҳуқуқӣ эътироф шудани шахсони ҳуқуқӣ. Маънии 
қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқии умумӣ ва махсус. 
Вобастагии шахсони ҳуқуқӣ (давлатӣ ва ғайридавлатӣ (хусусӣ)) ба 
шакли моликият. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шахсони ҳуқуқӣ. Субъектҳои му-
носибатҳои гражданӣ. Корхонаи давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ. 
Муассисаи тиҷоратӣ. Муассисаи ғайритиҷоратӣ. Аломатҳои 
шахсони ҳуқуқӣ. Қобилияти ҳуқуқдории шахсӣ. Моликияти 
давлатӣ. Моликияти ғайридавлатӣ. Моликияти хусусӣ. 

Ҳуқуқи моликият. Ҳуқуқи моликият ҳамчун яке аз қисмҳои 
муносибатҳои молумулкӣ. Муносибатҳои иродавӣ ва усули 
танзими онҳо, нақши давлат дар ин кор. Вазифаҳои меъѐрҳои 
ҳуқуқӣ дар тааллуқ доштани объектҳои моддӣ ва тартиби ба 
соҳибмулкӣ даровардани онҳо. Мақоми онњо дар ихтиѐрдорӣ 
намудани молу мулк. Муносибатҳое, ки доир ба ҳуқуқи моликият 
ба вуҷуд меоянд. Ба низом даровардани онҳо тавассути 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқӣ. 
Субъектҳои ҳуқуқи моликият. Се ваколат ѐ ҳуқуқе, ки қонун ба 
соҳибмулк додааст: ҳуқуқи доштан, ҳуқуқи истифодабарӣ, ҳуқуқи 
ихтиѐрдорӣ кардани молу мулк. Паҳлуҳои дигари соҳиб будан ба 
моликият ва моликиятдорӣ. Кодекси граждании Љумњурии 
Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи моликият. 
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Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқи моликият. Муносибатҳои 
молумулкӣ. Танзими муносибатҳои молумулкӣ. Нақши давлат 
дар танзими муносибатҳои молумулкӣ. Санадҳои ҳуқуқӣ. 
Субъекти ҳуқуқи моликият. Соҳибмулк. Ҳуқуқи истифодабарӣ. 
Ҳуқуқи ихтиѐрдорӣ кардани молу мулк. 

Шартнома ва навъҳои он. Сабаб ва мақсадҳои шартномаҳо 
дар ҳаѐти шаҳрвандон ва ташкилоту муассисаҳо ба муносибатҳои 
гуногун. Шартнома чист ва моҳияти он дар чӣ ифода ѐфтааст? 
Иштирокчиѐни шартномаҳо ва предметҳои шартномаҳо. Ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳо дар байни иштирокчиѐни шартнома. Шартномаҳои 
яктарафа ва дутарафа. Шартномаҳои музднок ва бемузд. 
Шартномаҳои пешакӣ, оммавӣ ва ҳамроҳшавӣ. Тағйир додан ва 
қатъ кардани шартнома бо ташаббуси як тараф ва ѐ ҳарду тарафи 
шартнома. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шартнома. Тарафҳои шартнома. 
Иштирокчиѐни шартнома. Предметҳои шартнома. Ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои тарафҳои шартнома. Шартномаи яктарафа. 
Шартномаи дутарафа. Шартномаҳои музднок. Шартномаҳои 
бемузд. Шартномаҳои пешакӣ. Шартномаҳои оммавӣ. 
Шартномаҳои ҳамроҳшавӣ. 

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳо. Иштирокчиѐни муносибатҳои 
молумулкӣ. Предмети муносибатҳои молумулкӣ. Ба миѐн 
омадани муносибатҳои гражданӣ. Уҳдадории як кас (қарздор) ба 
шахси дигар (кредитор). Уҳдадориҳои қарздор. Ҳуқуқи қарздода 
(кредитор). Кодекси граждании Љумњурии Тоҷикистон дар бораи 
қарздор ва кредитор. Иштирокчиѐни уҳдадорӣ. Асосҳои 
бавуҷудоии уҳдадориҳо. Қарздор кадом тараф аст?. Кредитор 
кадом тараф аст?. Бавуҷудоии уҳдадориҳо дар асоси шартнома. 
Уҳдадориҳое, ки дар асоси зараррасонӣ ба вуҷуд меоянд. Уҳда-
дориҳои ноболиғон. Иҷрои уҳдадориҳо дар асоси амали 
фаъолона. Уҳдадориҳо дар мавриди фавтидани шаҳрванд, барҳам 
додани шахси ҳуқуқӣ, ғайриимкон будани иҷрои уҳдадорӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Предмети муносибатҳои 
молумулкӣ. Муносибатҳои гражданӣ. Уҳдадории қарздор. 
Уҳдадории қарздеҳ (кредитор). Уҳдадориҳо. Қарздор. Қарздеҳ. 
Ҳуқуқи қарздода (кредитор). Уҳдадорӣ дар асоси шартнома. 
Уҳдадорӣ дар асоси зараррасонӣ. 
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Боби 2. ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ (3 соат) 
 

Мафҳум, сарчашма ва принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. 
Соҳибкорӣ ҳамчун яке аз шаклҳои фаъолияти инсон ва қисми 
таркибии иқтисод. Ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқи 
комплексии (маҷмаагии) иборат аз маҷмӯи меъѐрҳои ҳуқуқӣ. 
Муносибатҳои соҳибкорӣ ҳамчун муносибатҳои ҷамъиятие, ки 
онҳоро меъѐрҳои ҳуқуқии соҳибкорӣ ба танзим медароранд. 
Мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ аз назари қонун дар қисмати      3-
юми Кодекси граждании Љумњурии Тоҷикистон. Аломатҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ. Ҳуқуқи соҳибкорӣ ва муносибатҳои 
соҳибкорӣ. Принсипҳои муносибатҳои соҳибкорӣ. Аз тарафи 
санадҳои меъѐрӣ танзим шудани фаъолияти соҳибкорӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Соҳибкорӣ. Муносибатҳои 
соҳибкорӣ. Таркиби иқтисодӣ. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. Танзими 
фаъолияти соҳибкорӣ. Аломатҳои фаъолияти соҳибкорӣ. 
Принсипҳои муносибатҳои соҳибкорӣ. 

Субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. Субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. 
Ҳуқуқи соҳибкорӣ дар амалӣ гардонидан ва танзими фаъолияти 
соҳибкорӣ. Ҳуқуқу уҳдадориҳои фаъолияти соҳибкорӣ. 
Соҳибкорон ҳамчун субъектҳои аҳдномаҳои соҳибкорӣ. Шаклҳои 
соҳибкорӣ ва субъектҳои онҳо. Бақайдгирии ҳуқуқии соҳибкорӣ. 
Талаботи моддаи 24-уми Кодекси граждании Љумњурии 
Тоҷикистон. Шахсони ҳуқуқӣ. Оѐ ҳамаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
метавонанд соҳибкор бошанд? Ду гурӯҳи шахсони ҳуқуқӣ аз 
назари Кодекси гражданӣ: ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 
ғайритиҷоратӣ. Шартҳои умумӣ ва махсуси иловагии 
машғулшавӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ. Соҳибкорони инфиродӣ. 
Шаклу намудҳои соҳибкории инфиродӣ. Синну соли ба 
соҳибкорӣ машғул шудан. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ. 
Фаъолияти соҳибкорӣ. Ҳуқуқу уҳдадориҳои фаъолияти 
соҳибкорӣ. Аҳдномаҳои соҳибкорӣ. Шаклҳои соҳибкорӣ. 
Бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ. Шахсони ҳуқуқӣ. 
Ташкилотҳои тиҷоратӣ. Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ. 

Мафҳум ва навъҳои биржа. Мафҳуми «биржа». Биржа, 
иқтисод ва ҳуқуқ. Савдои яклухти мол дар бозор. Биржа ҳамчун 
танзимгари бозор. Хусусиятҳои биржа. Биржа дар марказҳои 
саноатӣ. «Моли биржавӣ». Биржа шахси ҳуқуқӣ. Тақсимшавии 
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биржа ба гурӯҳҳо ва хусусиятҳои ҳуқуқии онҳо. Биржаҳои умумии 
ҳуқуқӣ. Биржаҳои хусусии ҳуқуқӣ. Биржаҳои кушода ва пӯшида. 
Миѐнаравӣ (брокер, дилер) дар биржаи пӯшида. Биржаи молӣ. 
Биржаи фондӣ. Биржаи асъорӣ. Биржаи омехта.ва махсусиятҳои 
он. Биржаи нақдӣ (реалӣ) ва фючерсӣ. Биржаҳои ҳозиразамон ва 
одати фючерсии онҳо. Фаъолияти биржаҳо дар асоси қонунҳо ва 
санадҳои меъѐрӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Биржа. Савдои яклухти мол. 
Биржа – танзимгари бозор. Моли биржавӣ. Биржа - шахси ҳуқуқӣ. 
Хусусиятҳои ҳуқуқии биржа. Биржаи кушода. Биржаи пӯшида. 
Фючерс. Брокер. Дилер. Биржаи молӣ. Биржаи фондӣ. Биржаи 
омехта. Биржаи нақдӣ. Биржаҳои ҳозиразамон. 

Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ. Муҳайѐ кардани 
шароит барои рушди мунтазами муносибатҳои иқтисодӣ, аз ҷумла 
соҳибкорӣ. Муваффақшавӣ ба тавозуни манфиатҳо. Давлат 
ҳамчун омили инкишофи муътадили муносибатҳои бозорӣ. 
Мустақилияти субъектҳои хоҷагидорӣ. Таъсири давлат ба 
иқтисодиѐт ва таъсири иқтисодиѐт ба давлат. Мақоми давлат дар 
танзими иқтисод дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ. 
Субъектҳои бозор. Танзими давлатии иқтисодиѐт ва ҳолатҳои 
мушаххаси ҳуқуқӣ дар бозор ва талаботи давлат дар марҳалаи 
мазкур. Мақсадҳои танзими давлатии иқтисодиѐт. Танзими 
мустақим ва ғайримустақими фаъолияти соҳибкорӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Муносибатҳои иқтисодӣ. 
Муносибатҳои соҳибкорӣ. Муносибатҳои бозорӣ. Субъектҳои 
хоҷагидорӣ. Мақоми давлат дар танзими иқтисод. Субъектҳои 
бозор. Танзими давлатии иқтисодиѐт. Ҳолатҳои ҳуқуқӣ. Мақсад-
ҳои танзими давлатии иқтисодиѐт. Танзими мустақими фаъолияти 
соҳибкорӣ. Танзими ғайримустақими соҳибкорӣ. 

Қатъи фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ. Барҳамдиҳии 
фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва оқибатҳои он. Асосҳои 
ҳуқуқии барҳамзании ташкилоти (муассисаи) тиҷоратӣ ва 
фаъолияти инфиродии соҳибкорӣ. Ҳолатҳои ихтиѐрии барҳам 
дода шудани субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ. Давлат ҳамчун 
талабкунандаи барҳам дода шудани шахси ҳуқуқӣ. Асосҳои 
ҳуқуқии барҳамзании субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ. 
Сабабҳои барҳамзании субъектҳои фаъолияти соҳибкорї.. 
Аломатҳои аввалини муфлисшавии субъекти фаъолияти 
соҳибкорӣ. 
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Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Субъектҳои фаъолияти 
соҳибкорӣ. Асосҳои ҳуқуқӣ. Ихтиѐрӣ барҳам задани фаъолияти 
соҳибкорӣ. Шахси ҳуқуқӣ. Аломатҳои муфлисшавии субъекти 
фаъолияти соҳибкорӣ. Мақоми суд дар барҳамзании субъекти 
фаъолияти соҳибкорӣ. 

Ҳифзи ҳуқуқии соҳибкорон. Соҳибкорӣ ҳамчун яке аз 
шаклҳои амалӣ кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии 
инсон ва шаҳрванд. Категорияи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии соҳибкорӣ. Мазмун ва мундариҷаи чораҳои ҳуқуқӣ барои 
ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон ва муҳофизати манфиатҳои 
қонунии онҳо. Нақши суд дар ҳифзи ҳуқуқҳои қонунии 
соҳибкорон. Мақомоте, ки дар барқарор кардани ҳуқуқҳои 
қонунии соҳибкорон масъуланд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқу озодиҳои конститутсио-
нии соҳибкорон. Манфиатҳои қонунии соҳибкорон. Чораҳои 
ҳуқуқии њифзи ҳуқуқҳои соҳибкорон. Тарзу усулҳои қонунии 
ҳифзи соҳибкорон. Нақши суд дар ҳимояи ҳуқуқҳои соҳибкорон. 
Мақомоти ҳимояи ҳуқуқҳои соҳибкорон. 

 
Боби 3. ҲУҚУҚИ МОЛИЯВӢ (1 соат) 

 
Предмет, метод, принсип ва сарчашмаҳои ҳуқуқи молиявӣ. 

Молия ҳамчун қисми таркибии ҳама гуна низоми иҷтимоию 
иқтисодӣ. Таркиби молияи мамлакат. Молияи давлатӣ ва молияи 
хусусӣ (ғайридавлатӣ) ва фарқи байни онҳо. Фаъолияти молиявии 
давлат ва дар он нақши мақомоти гуногуни давлатӣ. Хусусиятҳои 
муносибатҳои молиявӣ. Ҳуқуқи молиявӣ ҳамчун қисми таркибии 
низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳуқуқи молиявӣ ҳамчун 
предмет ва методи батанзимдарории молияи давлат. 
Муносибатҳое, ки доир ба фаъолияти молиявии давлат ба миѐн 
меоянд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Молия. Низоми иҷтимоию 
иқтисодӣ. Молияи давлатӣ. Молияи хусусӣ. Мақомоти гуногуни 
давлатии молия. Ҳуқуқи молиявӣ. Предмети ҳуқуқи молиявӣ. 
Методи ҳуқуқи молиявӣ. Давлат - танзимгари молия. 

Ҳуқуқи буҷетӣ. Ҳуқуқи буҷетӣ. Буҷети давлатии Тоҷикистон. 
Буҷет тибқи банди 2-юми моддаи 2-юми Кодекси Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
аз 28.06. 2011, № 723. Буҷети давлатӣ ҳамчун фонди асосии 
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маблағҳои пулӣ ва мақомоти марбутаи он. Манбаъҳои буҷет. 
Буҷет ҳамчун категорияи иқтисодӣ. Субъекти ҳуқуқи буҷетӣ. 
Муносибатҳо дар соҳаи буҷет ва дар байни субъектҳои он. Ҳуқуқи 
буҷетӣ ҳамчун яке аз зерсоҳаҳои ҳуқуқи молиявӣ. Хусусиятҳои 
ҳуқуқи буҷетӣ. Низоми буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Буҷети давлатӣ ва қисматҳои он. Ҷараѐни таҳияи буҷет ва 
марҳалаҳои он. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқи буҷетӣ. Манбаъҳои буҷет. 
Буҷет – категорияи иқтисодӣ. Субъектҳои ҳуқуқи буҷетӣ. 
Хусусиятҳои ҳуқуқи буҷетӣ. Зерсоҳаҳои ҳуқуқи молиявӣ. Буҷети 
давлатӣ. Марҳалаҳои буҷет 

 
Боби 4. ҲУҚУҚИ АНДОЗ (1 соат) 

. 
Мафҳум, принсип ва сарчашмаҳои ҳуқуқи андоз. Андоз-

сарчашмаи муҳимми даромади давлатӣ. Андоз ҳамчун пардохти 
ҳатмӣ. Намудҳои андоз. Андозҳои давлатӣ. Андозҳои маҳаллӣ. 
Вазифаҳои андозҳо. Вазифаҳои фискалӣ. Вазифаҳои танзимкунӣ. 
Вазифаҳои ҳавасмандкунӣ. Вазифаҳои назоратӣ. Принсипҳои 
андозсупорӣ. Принсипҳои умумии андозсупорӣ. Муайян будани 
андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ. Асоси конститутсионӣ доштани 
андозситонӣ. Якхела будани андозситонӣ, ќонунӣ муқаррар 
кардани андозҳо. Дараҷаи иҷрои андоз. Сарчашмаҳои асосии 
андоз. Ҳуқуқи андоз: Кодекси андози Тоҷикистон ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои умумӣ ба 
буҷет» аз 23.07.2006. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Сарчашмаи даромади давлатӣ. 
Пардохти ҳатмӣ. Намудҳои андоз. Андозҳои давлатӣ. Андозҳои 
маҳаллӣ. Вазифаҳои андоз. Ҳавасмандкунӣ. Вазифаҳои назоратӣ. 
Вазифаҳои танзимкунӣ. Принсипҳои андозсупорӣ. Асосҳои 
конститутсионии андоз. Сарчашмаҳои андоз. Якхела будани 
андозсупорӣ. Ҳуқуқи андоз. Сарчашмаҳои ҳуқуқи андоз. 

Муносибатҳои ҳуқуқии андоз. Муносибатҳои ҳуқуқии андоз 
ҳамчун муносибатҳои ҷамъиятии муайян. Хусусиятҳои муноси-
батҳои ҳуқуқии андоз. Иборат будани муносибатҳои андоз аз 
субъект, объект ва мазмуни онҳо. Мазмуни муносибатҳои ҳуқуқии 
андоз–ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъективии иштирокчиѐни андоз. 
Дорои ҳуқуқу уҳдадориҳои муайян будани мақомоти андоз 
ҳамчун иштирокчиѐни муносибатҳои андоз. Уҳдадориҳои 
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мақомоти андоз мутобиқи талаботи Конститутсия ва санадҳои 
дигари ҳуқуқӣ оид ба андоз. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Муносибатҳои ҳуқуқии андоз. 
Муносибатҳои ҷамъиятӣ дар заминаи андоз. Уҳдадориҳои андоз. 
Субъект ва объекти муносибатҳои ҳуқуқии андоз. Санадҳои 
ҳуқуқӣ оид ба андози давлатӣ. 

Ҷавобгарии андозсупорандагон барои вайрон кардани қонун-
гузории андоз ва ҳифзи ҳуқуқи онҳо. Вазифаҳои андоз-
супорандагон. Вазифаҳои андозғункунандагон. Ҳуқуқ-
вайронкунии андоз ҳамчун кирдори (амал ѐ беамалии) зидди-
ҳуқуқии андозсупорандагон агентҳои андоз. Ҷавобгарӣ барои 
вайрон кардани қонунгузории андоз. Ҷавобгарии маъмурӣ ва 
ҷавобгарии ҷиноятӣ. Ҳолатҳои ҷавобгарии маъмурии шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани ҳуқуқи андоз. Ҳолатҳое, ки 
андозсупорандагон барои пардохт накардани андоз тибқи 
Кодекси ҷиноятии Љумњурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида мешаванд. Ҷазои кормандони мақомоти давлатии андоз 
бо сабабҳои гуногуни иҷро накардани вазифаҳои худ. Ҳуқуқи 
андозсупорандагон ба муроҷиат ба мақомоти андоз ва аз болои 
мақомоти андоз. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Вазифаҳои андозсупорандагон. 
Вазифаҳои андозғункунандагон. Ҳуқуқвайронкунии андоз. Амал 
ва беамалии ҳуқуқвайронкунӣ. Шахсони воқеӣ. Шахсони ҳуқуқӣ. 
Ҷавобгарии маъмурӣ. Ҷавобгарии ҷиноятӣ. Кормандони 
мақомоти андоз. Ҳуқуқи андозсупорандагон ба муроҷиат. 
 

Боби 5. ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ (4 соат) 
 

Мафҳумњои «оила» ва «ҳуқуқи оилавӣ». Мавзӯи омӯзиши 
ҳуқуқи оила. Оила ҳамчун сохтори ибтидоии ҳар гуна ҷомеа. 
Мафҳуми «ҳуқуқи оила». Ҳуқуқи оила дар таърихи башар ва дар 
таърихи халқи тоҷик. Ҳуқуқи оила дар замони қадим. Ҳуқуқи оила 
дар асрҳои миѐна. Ҳуқуқи оила дар асрҳои ХV–ХVIII. Ҳуқуқи 
ҳамсарон дар оила то ибтидои асри ХХ. Оила дар тамаддунҳои 
динӣ, аз ҷумла дар дини ислом. Ҳуқуқи оила дар тамаддуни 
Сомониѐн. Ҳуқуқи оила дар тамаддунҳои дигар. Назари олимон 
ба масъалаи оила ва ҳуқуқи оила. Баробар будани ҳуқуқи зану 
мард дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кодекси оилаи 
Тоҷикистон. Оила ва маънии ҳуқуқии он. Вазифаҳои асосии 
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ҳуқуқи оила. Вазифаҳои зану шавҳар ва падару модар дар оила 
мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (02.08.2011, № 762). 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Мафҳуми оила. Ҳуқуқи оила. 
Мавзӯи омӯзиши ҳуқуқи оила. Ҳуқуқи оила дар таърихи башар. 
Баробарии ҳуқуқҳои зану мард дар оила. Кодекси оила. 
Масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи давлатии 
оила. Сарчашмаҳои ҳифзи ҳуқуқи оила, аз ҷумла ҳуқуқи модару 
кӯдак. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қисматҳои 1-ум ва 
2-юми моддаи 34), Кодекси оилаи Тоҷикистон, Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои баланд 
бардоштани мақоми зан дар ҷомеа». Санадҳои дигари ҳуқуқии 
миллӣ оид ба оила. Санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи 
модару кӯдак ва муқаррароти дигар, аз қабили Эъломияи ҳуқуқи 
башар (10-уми декабри соли 1948), Эъломияи ҳуқуқи кӯдак (соли 
1959). Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак (соли 1989) ва ғайра. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳифзи давлатии оила. Ҳуқуқи 
модару кӯдак. Кодекси оила. Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ. 
Эъломияи ҳуқуқи башар. Эъломияи ҳуқуқи кӯдак. Конвенсия оид 
ба ҳуқуқи кӯдак.  

Ҳимояи ҳуқуқњои модарӣ ва фарзандӣ дар муносибатҳои 
оилавӣ. Оила ҳамчун ҷузъи муҳимтарини иҷтимоии ҷомеа дар 
тамоми давру замонҳо. Маърифатнокӣ ва некуаҳволии оилаҳо. 
Меъѐри конститутсионӣ дар бораи ҳимояи модар ва кӯдак. 
Инъикоси ҳимояи модар ва кӯдак дар асноди ҳуқуқи 
байналмилалӣ, аз ҷумла дар моддаи 25-уми Эъломияи ҳуқуқи 
башар. Принсипҳои ҳимояи модарӣ ва кӯдакӣ. Ҳифзи ҳуқуқи 
наврасон ва ҷавонон дар як қатор конвенсияҳои байналмилалӣ. 
Инъикоси ҳамагонии ҳифзи ҳуқуқи модарӣ ва кӯдакӣ дар Кодекси 
оилаи Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Оила ҳамчун ҷузъи муҳимтарини 
иҷтимоии ҷомеа. Маърифатнокии оила. Некуаҳволии оила. 
Меъѐрҳои конститутсионии ҳифзи оила. Ҳуқуқи наврасон ва 
ҷавонон. Меъѐрҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи модару кӯдак. 
Конвенсияҳои байналмилалии ҳуқуқи кӯдак. Ҳуқуқи модарӣ ва 
кӯдакӣ. 

Принсипҳои ҳуқуқи оилавӣ. Принсипҳои ҳуқуқи оилавӣ. 
Дахлнопазирии оила дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Ҳангоми бастани ақди никоҳ роҳ надодан ба махсусиятҳои 
иҷтимоӣ. Вазифаҳои падару модар дар тарбияи фарзанд. 
Муњофизат ва ҳавасманд гардонидани ҳуқуқи модарӣ; Ҳимояи 
манфиатҳои занон. Вазифаҳои падару модар дар оила. Принсипи 
якканикоҳӣ. Беэътибории вайронкунии принсипи якканикоҳӣ. 
Асоси афзалияти муқаррароти ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба оила 
бар қонунгузории миллӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Принсипҳои ҳуқуқи оилавӣ. 
Афзалияти шахсияти зан бар мард. Бастани ақди никоҳ. 
Дахлнопазирии оила. Махсусиятҳои иҷтимоӣ. Вазифаҳои падару 
модар. Принсипи якканикоҳӣ. 

Никоҳ: шартҳо ва тартиби бастани он. Монеањои  аќди никоњ. 
Маънии мафҳумҳои никоҳ, шартҳои никоҳ, тартиби бастани 
никоҳ ва монеаҳои ақди никоҳ. Шартҳо ва тартиби ба ақди никоҳ 
даромадани зану мард мувофиқи Кодекси оилаи Тоҷикистон. 
Вазифаҳо ва принсипҳои фаъолияти мақомоти САҲШ доир ба 
қайд гирифтани ақди никоҳ. Синну соли ба ақди никоҳ 
даромадани зану мард мувофиқи Кодекси оилаи Тоҷикистон. 
Махсусиятҳои никоҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Аҳдномаи никоҳ ҳамчун мафҳуми нав дар қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муҳлати ақди никоҳ. Ҳуқуқи зану шавҳар 
дар тағйир додани ақди никоҳ ва ѐ бекор кардани он. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Никоњ. Шартњои никоњ. Бастани 
аќди никоњ. Монеањои аќди никоњ. Кодекси оила. САЊШ. Синну 
соли даромадан ба аќди никоњ. Зану шавњар. Таѓйири аќди никоњ. 
Бекоркунии аќди никоњ. 

Беэътибории никоҳ ва қатъ гардидани никоҳ. Шартҳои беэъ-
тибор гардидани никоҳ. Никоҳ бо роҳи маҷбурӣ ва ѐ фиреб до-
дан. Оқибатҳои беэътибор кардани никоҳ мувофиқи моддаи        
22-юми Кодекси оилаи Љумњурии Тоҷикистон. Нақши суд дар бе-
кор кардани ақди никоҳ. Ҳалли масъалаҳои дигар дар беэътибор 
донистани никоҳ. Махсусияти бекор кардани никоҳ аз тарафи суд 
дар мавриде, ки яке аз тарафҳо шаҳрванди хориҷӣ ва ѐ бетабаа 
мебошад. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шартҳои беэътибор донистани 
никоҳ. Оқибатҳои беэътибор донистани никоҳ. Шаҳрванди 
хориҷӣ. Шахси бетабаа. 

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахсии ҳамсарон. Муносибатҳои 
ҳуқуқии шахс. Вақти ба вуҷуд омадани ҳуқуқҳои шахсии 
ҳамсарон. Дар муносибатҳои оилавии молумулкӣ афзалияти 
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муайянкунанда доштани ҳуқуқҳои шахсӣ. Фарқ кардани ҳуқуқи 
оилавӣ аз ҳуқуқи гражданӣ. Ҳуқуқи интихоби насаб ѐ худ фамилия 
тибқи моддаи 37-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ». Ҳуқуқи 
ҳамсарон ба интихоби машғулият ва касбу ҳунар. Ҳуқуқи 
ҳамсарон ба интихоби ҷойи истиқомат. Ҳуқуқҳои зану шавҳар оид 
ба масъалаҳои ҳаѐти оилавӣ ва тарбияи фарзандон. Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълим ва тарбияи фарзанд». Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои дигари 
ҳамсарон дар оила. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқи шахс. Ҳуқуқҳои шахсии 
ҳамсарон. Афзалияти ҳуқуқҳои шахсӣ. Муносибатҳои молумул-
кӣ. Ҳуқуқи интихоби насаб. Сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ. 
Ҳаѐти оилавӣ. Масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи 
фарзанд. 

Ҳуқуқҳои молумулкии зану шавҳар. Муносибатҳои молу-
мулкии зану шавҳар мутобиқи моддаи 34-уми Кодекси оилаи 
Љумњурии Тоҷикистон. Молу мулки якҷояи зану шавҳар. Вазъи 
молумулкии тоникоҳии зану шавҳар. Моликияти шахсии зану 
шавҳар дар асоси аҳдномаи никоҳ. Нақши шартнома дар муайян 
кардани низоми ҳуқуқии муносибатҳои молумулкӣ. Қадимтарин 
намунаи аҳдномаи никоҳи дар санг ҳаккокишуда аз кӯҳи Муғ 
(асри VIII). Қонунгузории оилавӣ оид ба низоми молумулкӣ ва 
муҳлати фарорасии он. Аҳдномаи никоҳ ҳамчун санади дорои 
мавзӯи хоси молумулкии ҳамсарон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Муносибатҳои молумулкии зану 
шавҳар. Моликияти шахсии зану шавҳар. Аҳдномаи никоҳ. 
Нақши шартнома дар муайян кардани муносибатҳои молумулкии 
зану шавҳар.Аҳдномаи никоҳи дар санг ҳаккокишуда дар кӯҳи 
Муғ. Низоми молумулкии зану шавҳар. 

Муносибатҳои ҳуқуқии шахсӣ ва ҳуқуқҳои падару модар. 
Вобастагии вазифаи падару модар барои тарбияи фарзандон. 
Аҳамият надоштани вобастагии исботи модарӣ дар никоҳ будан 
ва ѐ набудан. Масъалаи муайян кардани падари кӯдак. Мавқеи 
ҳалкунандаи муносибатҳои шахсии ҳуқуқӣ дар соҳаи 
муносибатҳои байни падару модар. Афзалияти ҳуқуқи шахсии 
волидони кӯдакон. Қоидаҳое, ки қонун барои муайян кардани 
падари кӯдак пешбинӣ кардааст. Муайян кардани насаби 
фарзандон. Ҳолатҳои то таваллуди кӯдак якҷоя зиндагӣ кардан ва 
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рӯзгордорӣ накардани модар бо шахси ҷавобгар. Иваз намудани 
ном ва номи падари кӯдак. Анъанаҳои ақаллиятҳои миллӣ дар 
номгузорӣ ва ивазкунии ном. Ҳуқуқи падару модар ба тарбияи 
кӯдакон. Роҳҳои ҳуқуқии барқарор кардани ҳуқуқи падарӣ ва 
модарӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Вазифаи падару модар. Дар никоҳ 
будан ѐ набудани модар. Тарзи муайян кардани падари кӯдак. 
Афзалияти ҳуқуқи шахсии волидон. Муайян кардани насаби 
кӯдакон. Анъанаҳои миллии номгузорӣ. Анъанаҳои номгузории 
ақаллиятҳои миллӣ. Роҳҳои ҳуқуқии барқарор кардани ҳуқуқи 
падарӣ ва модарӣ. 

Муносибатҳои ҳуқуқии молумулкии падару модар, фарзандон 
ва аъзои дигари оила. Ду роҳи муносибатҳои ҳуқуқии молумулкии 
падару модар, фарзандон ва аъзои дигари оила. Танзими 
муносибатҳои ҳуқуқии молумулкӣ мувофиқи ҳуқуқи оилавӣ ва 
ҳуқуқи гражданӣ. Баста шудани ҳар гуна аҳду паймон дар байни 
падару модар ва фарзандон. Ворисони ҳамдигар будани падару 
модар ва фарзандон. Алоҳидагии молу мулки падару модар ва 
фарзандон. Ҳолатҳои соҳиби молу мулк будани фарзандон. 
Вазифаҳои тарбиявии падару модар ва таъминоти фарзандони ба- 
балоғатнорасида. Дар сурати саркашӣ кардани падар (ѐ модар) аз 
таъминоти фарзанд истифода шудани қонун аз тарафи суд. Ҳаҷми 
нафақа (алимент)-и аз тарафи суд муқарраркарда барои 
фарзандон то ба синни 18 расидан. Дар таъмини падару модар 
будани аъзои дигари оила: волидони падару модар, бобою бибӣ, 
бародарону хоҳарон, падари угай, писари угай, тарбиятгарони 
воқеӣ ва тарбиятгирандагон. Гурӯҳҳои ҳуқуқу уҳдадории 
алиментии аъзои дигари оила. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқҳои молумулкӣ дар байни 
падару модар, фарзандон ва аъзои дигари оила. Ҳуқуқи оилавӣ. 
Вориси ҳамдигар будани падару модар ва фарзандон. Ҳолатҳои 
соҳиби молу мулк будани фарзандон. Вазифањои тарбиявии 
падару модар. Вазифаҳои таъминоти фарзандони ба- 
балоғатнорасида аз тарафи падару модар. Нафақа–алимент барои 
фарзандони  бабалоғатнорасида. Таъминоти аъзои дигари оила. 

Фарзандхонї. Роҳу воситаҳои ғамхории давлат ва ҷомеа дар 
ҳаққи кӯдакон. Дастгирии фарзандхонии кӯдакон. Моҳияти ҳу-
қуқӣ ва ахлоқии фарзандхонӣ ва зиндагии ӯ дар шароити оила. 
Шартҳои фарзандхонии кӯдак. Ҳолатҳое, ки фарзандхонӣ бе ро-
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зигии кӯдак сурат гирифта наметавонад. Танзими ҳуқуқии фар-
зандхонӣ аз тарафи суд ва амалишавии санадҳои фарзандхонӣ. 
Нақши мақомоти САҲШ дар фарзандхонии кӯдакон. Нақши 
мақомоти маъмурии маҳаллӣ дар фарзандхонӣ. Мавридҳо ва 
сабабҳои беэътибор дониста шудани санади фарзандхонӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ғамхории давлат. Фарзандхонии 
кӯдакон. Моҳияти ҳуқуқии фарзандхонӣ. Моҳияти ахлоқии 
фарзандхонӣ. Шартҳои фарзандхонии кӯдак. Танзими ҳуқуқии 
фарзандхонӣ. Санадҳои фарзандхонӣ. Беэътибор дониста шудани 
санади фарзандхонӣ. 

 
Боби 6. ҲУҚУҚИ МЕҲНАТӢ (4 соат) 

 
Мафҳум, принсип ва сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатӣ. Тибқи 

моддаи 35-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ҳар 
кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнатӣ ва ҳимояи 
иҷтимоӣ ҳангоми бекорї. Аҳамияти ҳуқуқ ба меҳнат ва 
муносибатҳои меҳнатӣ. Ҳуқуқ ба меҳнат ҳамчун соҳаи мустақили 
ҳуқуқ. Ҳуқуқи меҳнатӣ зимни муносибатҳои меҳнатӣ. Дорои 
аломатҳои худ будани ҳуқуқи меҳнатӣ. Предмети батанзимдаро-
рии ҳуқуқи меҳнатӣ. Иштирокчиѐни (субъектҳои) муносибатҳои 
меҳнатӣ. Принсипҳои ҳуқуқи меҳнатӣ. Сарчашмаҳои тамзим-
кунандаи муносибатҳои меҳнатӣ. Кодекси меҳнати Тоҷикистон ва 
қонунҳои дигар. Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Санад-ҳои ҳуқуқии 
байналмилалӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Меҳнат. Ҳуқуқ ба меҳнат. 
Интихоби касбу кор. Ҳифзи меҳнат. Ҳимояи иҷтимоӣ. Бекорӣ. 
Аҳамияти ҳуқуқ ба меҳнат. Муносибатҳои меҳнатӣ. Ҳуқуқ ба 
меҳнат ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ. Предмети ҳуқуқи меҳнатӣ. 
Иштирокчиѐни муносибатҳои меҳнатӣ. Принсипҳои ҳуқуқи 
меҳнатӣ. Сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатӣ. 

Бастани шартномаи меҳнатӣ ва навъу шаклҳои он. 
Муносибатҳои меҳнатии корманд бо корфармо дар асоси 
шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. Бавуҷудоӣ ва мавҷудияти 
муносибатҳои меҳнатӣ. Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. 
Шартҳои асосии бастани шартнома (қарордод)-и меҳнатӣ. 
Шаклҳои шартномаи меҳнатӣ. Шартномаи меҳнатӣ бо 
ноболиғон. Маҷмўи шартҳое, ки шартномаи меҳнатӣ пешбинӣ 
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мекунад. Созиши тарафҳо доир ба вазифаҳои меҳнатии 
кормандон. Мазмун ва муҳтавои моддаи 25-уми Кодекси меҳнати 
Љумњурии Тоҷикистон. Муҳлатҳои шартномаҳои меҳнатӣ. 
Шартномаи меҳнатӣ ва шароити кор дар асоси он. Шартномаи 
меҳнатӣ бо навкорон. Дафтарчаи меҳнатӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. 
Муносибатҳои меҳнатӣ. Шаклҳои шартномаи меҳнатӣ. 
Шартномаи меҳнатӣ бо ноболиғон. Вазифаҳои меҳнатии 
кормандон. Муҳлатҳои шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ. 
Шароити кор дар асоси шартномаи меҳнатӣ. Шартномаи меҳнатӣ 
бо навкорон. Дафтарчаи меҳнатӣ.  

Ба кори дигар гузаронидани корманд ва навъҳои он. 
Қонунгузорӣ оид ба меҳнат ва ҳуқуқи кормандон барои гузаштан 
ба кори дигар. Ҳуқуқ доштан ва ѐ надоштани корфармо барои ба 
кори дигар гузаронидани корманд. Муваққатӣ, дарозмуҳлат ѐ ба 
таври доимӣ гузаронидани корманд ба кори дигар. Навъҳо ва 
шартҳои ба кори дигар гузаронидани корманд. Сабабҳои узрноки 
гузаронидани корманд ба корҳои дигар. Сабабҳои интизомии ба 
кори дигар гузаронидани корманд.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Корманд. Корфармо. Муҳлатҳои 
ба кори дигар гузаронидани корманд. Навъҳо ва шартҳои ба кори 
дигар гузаронидани корманд. Сабабҳои узрнок ва интизомии ба 
кори дигар гузаронидани корманд.  

Асосҳои қатъ гардидани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. 
Қонунгузории меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандо-
не, ки фаъолияти худро дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳна-
тӣ ба роҳ мемонанд; кафолати аз кор озод кардани онҳо. Асосҳо 
ва тартиби аз кор сабукдўш кардани корманд мувофиқи қонун. 
Бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо ташаббуси 
корманд. Шартҳои аз кор рафтани корманд дар ин маврид. 
Ҳолатҳое, ки корманд бе огоҳии пешакӣ шартномаи (қарордоди) 
меҳнатиро бекор мекунад. Мавридҳое, ки аз кор озод кардани 
корманд бо ташаббуси корфармо сурат мегирад. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Қонунгузории меҳнатӣ. 
Шартномаи меҳнатӣ. Қарордоди меҳнатӣ. Кафолати аз кор озод 
кардани корманд. Аз кор рафтан: бо ташаббуси корманд; бо 
ташаббуси корфармо. Бекор кардани шартномаи меҳнатӣ. 
Шартҳои аз кор рафтан.  

Вақти корӣ ва вақти истироҳат. Фаъолияти кории инсон дар 
доираи вақт. Вақти корӣ - ченаки асосии сарфи меҳнат. Дарозии 
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вақти корӣ мувофиқи намудҳои вақти корӣ. Вақти кории 
муътадил. Вақти кории кӯтоҳ. Вақти кории нопурра. Сабабҳое, ки 
давомнокии вақти корӣ муътадил мебошад. Сабабҳое, ки давом-
нокии вақти корӣ кӯтоҳ мебошад. Сабабҳое, ки давомнокии вақти 
корӣ нопурра мебошад. Вақти корӣ барои кормандони 
истеҳсолоти пуршиддат ва шароити вазнин аз қабили кӯҳканӣ. 
Вақти корӣ мувофиқи моддаи 24-уми Эъломияи умумии ҳуқуқи 
башар. Аҳамияти вақти фароғат (дамгирӣ) ва истироҳат. 
Намудҳои вақти истироҳат. Рухсатии меҳнатӣ. Намудҳои рухсатӣ 
ва давомнокии онҳо. Рухсатии иҷтимоӣ. Рухсатии иловагӣ. 
Рухсатии бе музди меҳнат ва давомнокии он барои категорияҳои 
гуногуни аҳолӣ. Моддаи 37-уми Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи шаҳрванд ба истироҳат. Кодекси 
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Фаъолияти кории инсон. Ченаки 
асосии кор. Кодекси меҳнати Тоҷикистон. Намудҳои вақти корӣ. 
Вақти кории муътадил. Вақти кории кӯтоҳ. Вақти кории нопурра. 
Вақти кории кӯтоҳ дар баъзе категорияҳои истеҳсолот. Вақти 
кории ноболиғон. Рухсатии меҳнатӣ. Рухсатии иловагӣ. Рухсатии 
бе музди меҳнат. Рухсатии иҷтимоӣ. Давомнокии рухсатӣ барои 
категорияҳои гуногуни кормандон.  

Имтиѐзҳо барои ноболиғон ва шахсоне, ки дар баробари кор 
таҳсил мекунанд. Сабаб ва мақсадҳои имтиѐзҳо барои ноболиғон 
ва барои онҳое, ки дар баробари кор таҳсил мекунанд. 
Муқаррароти қонунгузорӣ дар бораи меҳнат оид ба имтиѐзҳо. 
Вақти кории ноболиғон. Давомнокии вақти кории ноболиғони  
14–16-сола ва 17–18- сола дар як ҳафта ва дар як рӯз. Муҳлати 
рухсатии меҳнатии ноболиғон. Кормандоне, ки дар баробари кор 
дар муассисаҳои тањсилоти умумӣ ва касбӣ таҳсил мекунанд. 
Рухсатии меҳнатӣ ва рухсатии чунин кормандон барои таҳсил ва 
музди меҳнати онҳо. Рухсатии меҳнатӣ ба онҳое, ки имтиҳонҳои 
қабулро дар муассисањои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ месупоранд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Имтиѐзҳо. Имтиѐзҳои меҳнатӣ. 
Муқаррароти қонунгузорӣ дар бораи имтиѐзҳо. Давомнокии 
вақти кории ноболиғон. Муҳлати рухсатии ноболиғон. Музди 
меҳнати ноболиғон. Рухсатии меҳнатӣ барои дохилшавӣ ба 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ. Рухсатии меҳнатӣ барои 
дохилшавандагон ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ. 
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Интизоми меҳнат. Шароит дар корхонаю муассисаҳо барои 
нигоҳдории интизоми меҳнат. Қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи интизоми меҳнат. Истифода бурдани ҷазо 
нисбати вайронкунандагони интизоми меҳнат. Намудҳои ҷазо. 
Ҳолатҳое, ки корфармо нисбати корманд ҷазоро истифода 
мебарад. Муҳлати амали ҷазоҳои интизомӣ. Ҷазои ниҳоии 
корманд. Қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ бо корманд аз тарафи 
корфармо.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Интизоми меҳнат. Шароити корӣ 
дар ҷойи кор. Истифодаи ҷазо. Намудҳои ҷазо. Муҳлати амали 
ҷазоҳои интизомӣ. Ҷазои ниҳоии корманд. Қатъ кардани 
шартномаи меҳнатӣ.  

Ҳифзи меҳнати занон, наврасон ва ҷавонон. Тадбирҳои дар 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи меҳнати инсон 
ва шаҳрванд муқарраркарда, ки нисбати ин категорияҳои 
кормандон истифода мешаванд. Мақсад ва вазифаҳои ҳифзи 
меҳнат. Уҳдадориҳои корфармо баҳри ҳифзи меҳнати кормандон. 
Шароит барои ҳифзи меҳнат. Ҷузъиѐте, ки мувофиқи қонун-
гузории мамлакат предмети ҳифзи меҳнат мебошанд. Махсуси-
ятҳои ҳифзи меҳнати занон. Махсусиятҳои ҳифзи меҳнати 
наврасон ва ҷавонон. Меъѐрҳои ҳифзи меҳнат барои ин 
категорияҳои кормандон. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Меҳнати занон. Меҳнати 
наврасон. Меҳнати ҷавонон. Мақсади ҳифзи меҳнат. Корманд. 
Корфармо. Уҳдадориҳои корфармо. Шароити кор. Ҳифзи 
меҳнати занон. Ҳифзи меҳнати наврасон. Ҳифзи меҳнати ҷаво-
нон. Меъѐрҳои ҳифзи меҳнат.  

Музди меҳнат. Моддаи 35-уми Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи музди меҳнат. Меъѐрҳои музди меҳнат 
мувофиқи Конститутсия. Вобастагии музди меҳнат ба шаклҳою 
характери меҳнат ва тахассуси корманд. Музди меҳнати 
кормандон вобаста ба сифат ва миқдори меҳнати сарфшуда. 
Ченаки сарфи меҳнат. Андозаи музди меҳнат. Музди меҳнати 
ҳадди ақал. Музди меҳнати занон. Музди меҳнати наврасон. 
Музди меҳнати ҷавонон. Муҳлати пардохти музди меҳнат. 
Инъикоси музди меҳнат дар шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, 
шартномаҳои дастаҷамъӣ ва санадҳои меъѐрии дохилӣ (локалӣ).  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Музди меҳнат. Меъѐрҳои музди 
меҳнат. Шаклу намудҳои музди меҳнат. Музди меҳнат мувофиқи 
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тахассуси корманд. Ченаки сарфи меҳнат. Андозаи музди меҳнат. 
Музди меҳнати ҳадди ақал. Музди меҳнати занон. Музди меҳнати 
наврасон. Музди меҳнати ҷавонон.  

 
Боби 7. ҲУҚУҚИ КИШОВАРЗӢ ( 2 соат) 

 
Ҳуқуқи кишоварзӣ, предмет, метод, принсип ва сарчашмаҳои 

батанзимдарории он. Кишоварзӣ ҳамчун соҳаи муҳимтарини 
иқтисодиѐти миллии Тоҷикистон. Предмети ҳуқуқи кишоварзӣ. 
Соҳаҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ ва вобаста ба ҳамин 
бисѐрсоҳагии қонунгузории миллӣ оид ба ҳуқуқи кишоварзӣ. 
Ҳуқуқи кишоварзӣ ва низоми меъѐрҳои ҳуқуқӣ ва вобастагии он 
ба муносибатҳои кишоварзӣ. Истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ. 
Истеъмолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ. Методҳои батан-
зимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун 
соҳаи муштарак (комплексӣ). Принсипҳои ҳуқуқи кишоварзӣ. 
Сарчашмаҳои ҳуқуќи кишоварзӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Соҳаи кишоварзӣ. Ҳуқуқи 
кишоварзӣ. Предмети ҳуқуқи кишоварзӣ. Соҳаҳои гуногуни 
кишоварзӣ. Низоми меъѐрҳои ҳуқуқи кишоварзӣ. Истеҳсолоти 
соҳаи кишоварзӣ. Истеъмолкунандагони маҳсулоти соҳаи 
кишоварзӣ. Роҳу усулҳои батанзимдарории муносибатҳои 
ҷамъиятӣ дар соҳаи кишоварзӣ. Кишоварзӣ ҳамчун соҳаи 
муштарак (комплексӣ). Принсипҳои ҳуқуқи кишоварзӣ. 

Танзими ҳуқуқии муносибатҳои иҷоравӣ. Иҷора ҳамчун 
шакли муҳимми танзими муносибатҳои кишоварзӣ. Омилҳои 
ҳуқуқӣ ва маъмурии пешрафти соҳаи кишоварзӣ. Иҷора ва 
шаклҳои гуногуни он дар соҳаи кишоварзӣ. Шартнома оид ба 
иҷора ва шаклҳои он. Иҷорадеҳи замин ва захираҳои дигари 
табиӣ ва иҷорагирандагони онҳо. Иҷорагирандагони якумдараҷа 
ва иҷорагирандагони дуюмдараҷа ѐ худ шахсҳои воқеӣ ва шахсҳои 
ҳуқуқии иҷорагирӣ. Муносибатҳои байни иҷорадеҳ ва иҷрорагир. 
Ба охир расидани муҳлати шартномаи иҷораи замин. Аз нав 
барқарор кардани шартномаи иҷора ва шартҳои он. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Иҷораи замин. Захираҳои табиӣ. 
Муносибатҳои кишоварзӣ. Низоми меъѐрҳои ҳуқуқӣ оид ба 
иҷораи замин. Шартнома оид ба иҷораи замин. Иҷорагирандаи 
замин. Иҷорадиҳандаи замин. Объект ва субъекти иҷора. 
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Муносибатҳои байни иҷорадеҳ ва иҷорагир. Баохиррасии 
шартнома. Барқароркунии шартнома. 

Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ). Деҳқон. Хоҷагии деҳқонӣ ҳамчун 
яке аз шаклҳои муҳимми хоҷагидорӣ. Нишондодҳои Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)». 
Хоҷагии деҳқонӣ ҳамчун субъекти хоҷагидорӣ. Мақсаду 
вазифаҳои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ). Роҳбарӣ ба хоҷагии 
деҳқонӣ (фермерӣ). Маќоми хоҷагии деҳқонӣ дар иқтисодиѐт. 
Шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи замин. Ҳуҷҷатҳои дигари 
деҳқонӣ. Хоҷагии деҳқонӣ ва ҳуқуқи аъзои он. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Деҳқон. Хоҷагии деҳқонӣ. 
Хоҷагии фермерӣ. Мақоми хоҷагии деҳқонӣ дар иқтисодиѐт. 
Шартномаи ҳуқуқи истифодаи замин. Ҳуҷҷати хоҷагии деҳқонӣ. 
Ҳуқуқҳои хоҷагии деҳқонӣ. 

Хоҷагии ѐрирасони шахсӣ. Моҳияти хоҷагии ѐрирасони 
шахсӣ. Мақсади хоҷагии ѐрирасони шахсӣ. Фаъолияти меҳнатии 
шаҳрванд ва аъзои оилаи ӯ дар хоҷагии ѐрирасони шахсӣ. 
Нишондодҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи 
шаҳрванд ба ташкилу пешбурди хоҷагии ѐрирасони шахсӣ» (аз 
08.12.2006). Мафҳуми «замини наздиҳавлигӣ». Қитъаи замини 
иловагӣ. Меъѐрҳои ҳуқуқӣ ба замини наздиҳавлигӣ ва қитъаи 
замини иловагӣ. Масоҳати қитъаи замини наздиҳавлигӣ барои 
хоҷагии ѐрирасони шахсӣ дар заминҳои лалмӣ ва обӣ, инчунин 
масоҳати қитъаи замин дар ноҳияҳои навкорам ва кӯҳӣ. Масоҳати 
қитъаи замини иловагӣ барои хоҷагии ѐрирасони шахсӣ дар 
заминҳои обѐришуда ва лалмӣ. Ҳуқуқу уҳдадориҳои шаҳрвандони 
соҳиби хоҷагиҳои ѐрирасони шахсӣ. Узвият дар хоҷагиҳои 
ѐрирасони шахсӣ дар мавридҳои гуногун. Молу мулки пешбурди 
хоҷагии ѐрирасони шахсӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Хоҷагиҳои ѐрирасони шахсӣ. 
Ҳуқуқи шаҳрванд дар ташкили хоҷагии наздиҳавлигӣ. Қитъаи 
замини иловагӣ. Заминҳои обӣ. Заминҳои лалмӣ. Заминҳои 
навкорам. Заминҳои кӯҳӣ. Уҳдадориҳои шаҳрвандон оид ба 
заминҳои наздиҳавлигӣ. 

 
Боби 8. ҲУҚУҚИ ГУМРУКӢ ( 1 соат) 

 
Предмет ва сарчашмаҳои ҳуқуқи гумрукӣ. Соҳаи гумрук 

ҳамчун муносибатҳои нави иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Нақши давлат дар ташкил ва танзими муносибатҳои гумрукӣ. 
Нақш ва мақоми гумрук дар пешрафти давлат ва амнияти иқтисод 
ва давлат. Сохтори гумрук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Масъалаҳои марбут ба салоҳияти гумрук. Танзими ҳуқуқии 
муносибатҳои гумрукӣ. Объект ва субъекти ҳуқуқи гумрукӣ. 
Таркиб ва ҷараѐни муносибатҳои гумрукӣ. Мақомоти ҳуқуқӣ, 
шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон ҳамчун субъектҳои муносибатҳои 
ҳуқуқи гумрукӣ. Шахсони воқеӣ ва шахсонӣ ҳуқуқӣ дар фаъолияти 
гумрук. Сарчашмаҳои ҳуқуқи гумрукӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Гумрук. Соҳаи гумрук. 
Муносибатҳои гумрукӣ. Нақш ва мақоми гумрук дар давлат ва 
ҷомеа. Сохтори гумрук. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар фаъолияти 
гумрук. Субъектҳои ҳуқуқи гумрукӣ. 

Вазифа ва салоҳияти мақомоти гумрук. Вазифаҳои гумрук дар 
низоми давлатдорӣ ва иқтисодиѐти мамлакат. Мақоми гумрук ва 
сохторҳои он дар бунгоҳу гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва нуқтаҳои 
гумрук дар дохили кишвар (фурудгоҳи ҳавоӣ, роҳи оҳан ва дарѐ). 
Салоҳияти касбӣ ва ҳуқуқии гумрук. Боҷи гумрукӣ. Салоҳияти 
гумрук дар ҳифзи манфиатҳои иқтисодӣ ва бозори миллӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Вазифаҳои гумрук. Салоҳияти 
гумрук. Иқтисоди мамлакат ва гумрук. Сохторҳои гумрук. 
Гузаргоҳҳо дар сарҳад. Боҷи гумрукӣ. Манфиатҳои иқтисодӣ. 

 
Боби 9. ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ ( 3 соат) 

 
Мафҳум ва моҳияти ҳуқуқи маъмурӣ. Мафҳуми ҳуқуқи 

маъмурӣ. Вазифа ва предмети ҳуқуқи маъмурӣ. Мақомоти 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мақсади мақомоти маъмурӣ. 
Вазифаҳои ҳуқуқи маъмурӣ. Хусусиятҳои муҳимми давлати 
ҳуқуқбунѐд ва мувофиқати вазифаҳои ҳуқуқи маъмурӣ ба 
волоияти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Принсипи 
таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба қонунгузор, иҷроия ва судӣ дар 
асоси моддаи 9 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Предмети 
ҳуқуқи маъмурӣ. Меъѐрҳои ҳуқуқи маъмурӣ. Чор навъи 
муносибат ба воситаи меъѐрҳои маъмурӣ. Сарчашмаҳои ҳуқуқи 
маъмурӣ. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конститутсио-
нии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
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амнияти давлатӣ», «Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Тоҷикистон», «Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Тоҷикистон», «Кодекси гумруки Тоҷикистон». «Кодекси замини 
Тоҷикистон», инчунин қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фармонҳои 
Президент ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Мафҳуми ҳуқуқи маъмурӣ. 
Предмети ҳуқуқи маъмурӣ. Танзими муносибатҳои ҳуқуқии 
маъмурӣ. Мақомоти маъмурӣ. Мақсади мақомоти маъмурӣ. 
Вазифаҳои мақомоти маъмурӣ. Ҳокимияти давлатӣ. Ҳокимияти 
қонунгузор. Ҳокимияти иҷроия. Ҳокимияти судӣ. Меъѐрҳои 
ҳуқуқи маъмурӣ. Сарчашмаҳои ҳуқуқи маъмурӣ. 

Объект ва субъектҳои ҳуқуқи маъмурӣ, моҳияти онҳо. 
Объектҳои муносибатҳои ҳуқуқи маъмурӣ. Субъектҳои 
муносибатҳои ҳуқуқи маъмурӣ. Ҳуқуқи маъмурӣ ҳамчун соҳаи 
мустақили ҳуқуқ. Муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба воситаи 
меъѐрҳои ҳуқуқи маъмурӣ танзим мегарданд.  

 Шахсони воқеию ҳуқуқӣ ҳамчун объекти идоракунӣ. Ҳуқуқу 
вазифаҳои ҳокимияти иҷроия. Шартҳои субъектҳои муносибат-
ҳои ҳуқуқии маъмурӣ ва се гурӯҳи онҳо. Ташкилоту созмонҳои 
давлатӣ ва ғайридавлатӣ ҳамчун субъектҳои ҳуқуқи маъмурӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқи маъмурӣ ҳамчун соҳаи 
мустақили ҳуқуқ. Муносибатҳои ҷамъиятӣ. Субъектҳои муно-
сибатҳои ҳуқуқии маъмурӣ. Ҳокимияти қонунгузор. Ҳокмияти 
иҷроия. Ҳокимияти судӣ. Ташкилоту созмонҳои давлатӣ. Таш-
килоту созмонҳои ғайридавлатӣ. 

Мақомоти ҳокимияти иҷроия ҳамчун субъекти ҳуқуқи 
маъмурӣ. Мафҳумњои «мақомоти ҳокимияти иҷроия» ва «мақо-
моти идоракунии давлат». Тарзи ташкилѐбии ҳокимияти иҷроия. 
Нишонаҳои ҳокимияти иҷроия. Фаъолияти мақомоти ҳокимияти 
иҷроия. Фарқи мақомоти ҳокимияти иҷроия аз мақомоти дигари 
ҳокимияти давлатӣ ва ғайридавлатӣ. Сохтори дохилии ҳокимияти 
иҷроия ва ҳайати роҳбарикунандаи он. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон - сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат), 
ҳомии Конститутсия ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шањрванд. 
Шакли асосии фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон. Низоми 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ. Мақомоти ҳокимияти 
иҷроия дар ВМКБ ва шаҳри Душанбе. 
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Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Мақомоти ҳокимияти иҷроия. 
Мақомоти идоракунии давлат. Нишонаҳои ҳокимияти иҷроия. 
Сохтори ҳокимияти иҷроия. Ҳайати роҳбарикунандаи Ҳукумат. 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сардори давлат ва ҳокимияти 
иҷроия (Ҳукумат). Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ. 
ВМКБ. Шаҳри Душанбе. 

Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот (ҷамоат) ҳамчун 
субъекти ҳуқуқи маъмурӣ. Асосҳои ҳуқуқии мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ тибқи меъѐрҳои дар Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» 
инъикосгардида. Сохтори мақомоти худидоракунии маҳаллӣ. 
Мақоми идораи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳрак ва 
ҷамоатҳо . Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 
худидоракунии шаҳрак ва деҳот» (аз 06.08.2009). 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шаҳрак. Ҷамоат. Деҳот. Мақо-
моти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ. Мақомоти маҳаллии 
худидоракунии шаҳрак ва ҷамоат.Сохтори маҳаллии худ-
идоракунии давлатӣ. 

Хизматчии давлатӣ – субъекти ҳуқуқи маъмурӣ. Мафҳуми 
«хизматчии давлатӣ» дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Танзими фаъолияти меҳнатии хизматчиѐни давлатӣ. Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» (аз 
05.03.2007). Ҳуқуқҳои хизматчиѐни давлатӣ. Вазифа ва 
уҳдадориҳои хизматчиѐни давлатӣ. Нақши мақомоти давлатӣ дар 
низоми мақомоти давлатӣ. Мансабҳои давлатии ҳокимияти 
давлатӣ: мансабҳои сиѐсӣ, мансабҳои маъмурӣ. Категорияҳои 
мансабҳои давлатӣ дар Феҳристи мансабҳои давлатии 
Тоҷикистон. Принсипҳои хизмати давлатӣ тибқи моддаи 7-уми 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ». 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Хизматчии давлатӣ. Фаъолияти 
меҳнатии хизматчии давлатӣ. Ҳуқуқҳои хизматчиѐни давлатӣ. 
Вазифа ва уҳдадориҳои хизматчиѐни давлатӣ. Мансабҳои 
давлатӣ. Феҳристи мансабҳои давлатӣ. 

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқи маъмурӣ. 
Субъекти ҳуқуқи маъмурӣ будани иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. 
Маҷмӯи ҳуқуқу уҳдадориҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. 
Муносибатҳои байниҳамдигарии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 
субъектҳои ҳокимияти иҷроия. Кафолати давлатӣ ба фаъолияти 
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иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (аз 12.05.2007). Дахолати 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо ба 
кори иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Сохтор ва мақомоти иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ. Ҳуқуқу озодиҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Назорати 
давлатӣ ба фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Кумаки давлат 
барои фаъолияти самараноки иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. 
Субъектҳои ҳуқуқи маъмурӣ будани иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. 
Субъектҳои ҳокимияти иҷроия. Кафолати давлатӣ. Фаъолияти 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ. 
Ҳуқуқу озодиҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Назорати давлатӣ ба 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Кӯмаки давлат ба иттиҳодияҳои ҷам-
ъиятӣ. 

Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷазои маъмурӣ. Ҳуқуқ-
вайронкунии маъмурӣ ва шаклҳои он. Ҳуқуқвайронкунии 
барқасдона ва ҳуқуқвайронкунӣ аз беэҳтиѐтӣ. Мавридҳои 
гуногуни ҳуқуқвайронкунии барқасдона, аз беэҳтиѐтӣ ва баҳои 
ҳуқуқӣ ба онҳо. Ҳайати синнусолии ҳуқуқвайронкунандагони 
маъмурӣ. Баррасии ҳуқуқвайронкунии шахсони мансабдор. 
Шаклу намудҳо ва ҳолатҳои гуногуни ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон оид 
ба навъҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Ҷазои маъмурӣ аз рӯйи 
ин кодекс. Намудҳои ҷазоҳо оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. 
Махсусиятҳои татбиқи ҷазоҳои маъмурӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. 
Ҳуқуќвайронкунии барқасдона. Ҳуқуқвайронкунӣ аз беэҳтиѐтӣ. 
Ҷиҳатҳои синнусолӣ дар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Шаклу 
намудҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Ҳолатҳои ҳуқуќвайрон-
кунии маъмурӣ. Шаклу намудҳои ҷазои маъмурӣ.. Татбиқи ҷазои 
маъмурӣ. 

 
Боби 10. ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ ( 4 соат) 

 
Мафҳум, вазифа ва принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ. Предмети 

ҳуқуқи ҷиноятӣ. Масъалаҳои муҳимтарине, ки ҳуқуқи ҷиноятӣ ба 
ҳалли онҳо машғул аст. Мундариҷаи асосии ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
мафҳумҳои «ҷиноят», «ҷавобгарии ҷиноятӣ», «ҷинояткор», 
«ҷазо». Мақсадҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ. Вазифаҳои асосии ҳуқуқи 
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ҷиноятӣ. Вазифаи тарбиявии ҳуқуқи ҷиноятӣ. Аҳамияти татбиқи 
қонуни ҷиноятӣ нисбати вайрокунандаи қонун. Сарчашмаҳои 
ҳуқуқи ҷиноятӣ. Ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳамчун соҳаи алоҳидаи ҳуқуқ. 
Принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ. Принсипи қонуният. Принсипи 
баробарӣ дар назди қонун. Принсипи ногузирии ҷавобгарии 
шахси ҷиноятсодиркарда. Принсипи ҷавобгарии фардӣ. 
Принсипи адолат. Принсипи инсондўстӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Предмети ҳуқуқи ҷиноятӣ. 
Мафҳумҳои «ҷиноят», «ҷавобгарии ҷиноятӣ», «ҷинояткор», 
«ҷазо». Мақсадҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ. Вазифаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ. 
Сарчашмаи ҳуқуқи ҷиноятӣ. Принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ. 
Принсипи қонуният. Принсипи баробарӣ дар назди қонун. 
Принсипи ногузирии ҷавобгарии шахси ҷиноятсодиркарда. 
Ҷавобгарии фардӣ. Принсипи адолат. Принсипи инсондӯстӣ. 

Тавсифи қонунгузории ҷиноятӣ. Қонуни ҷиноятӣ–ягона 
сарчашмаи меъѐрҳои ҷиноятию ҳуқуқӣ. Қонунгузории ҷиноятии 
амалкунанда. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(21.05.1998). Таркиби Кодекси ҷиноятӣ мувофиқи фаслҳои он. 
Фасли 1, Ќисми умумӣ, «Кодекси ҷиноятӣ», фасли 2 – «Ҷиноят», 
фасли 3. – «Ҷазо», фасли 4 – «Озодкунӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва 
ҷазо», фасли 5 – «Ҷавобгарии ҷиноятии ноболиғон», фасли 6 – 
«Тадбирҳои маҷбурии моҳияти тиббидошта», фасли 7 - «Ҷиноятҳо 
бар зидди шахсият», фасли 8 – «Ҷиноятҳо бар зидди бехатарии 
ҷамъиятӣ», фасли 9 - «Ҷиноятҳо бар зидди бехатарии экологӣ», 
фасли 10 – «Ҷиноятҳо бар зидди тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ», 
фасли 11 – «Ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиѐт», фасли 12 – 
«Ҷиноятҳо дар соҳаи бехатарии ахборотӣ», фасли 13 – «Ҷиноятҳо 
бар зидди ҳокимияти давлатӣ», фасли 14 – «Ҷиноятҳо бар зидди 
хизмати ҳарбӣ», фасли 15 – «Ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва 
бехатарӣ». Шарҳи мухтасари ҳамаи 15 фасли Кодекси ҷиноятии 
Тоҷикистон. 

Мафҳум ва нишонаҳои ҷиноят. Мафҳумҳои «ҷиноят». 
«Нишонаҳои ҷиноят» Ҷиноят ҳамчун кирдори аз ҳаракат ѐ 
беҳаракатӣ содиршудаи гунаҳгорони барои ҷомеа хатарнок. 
Зарар ба шахс, ҷомеа ва давлат. Хусусияти расмӣ ва хусусияти 
моддии ҷиноят. Аломату нишонаҳои ҷиноят. Кирдорҳои барои 
ҷомеа хатарнок. Амали зиддиҳуқуқӣ ѐ зиддиқонунӣ будани 
кирдори мушаххас. Гунаҳгорӣ - кирдори барои ҷомеа хатарнок ва 
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таркиби ҷиноят. Ҷинояти қасдан содиркарда. Ҷинояти аз 
беэҳтиѐтӣ содиркарда. Шаклҳои дигари ҷиноят. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҷиноят. Кирдор. Ҷиноят дар 
ҳаракат. Ҷиноят дар беҳаракатӣ. Хусусиятҳои расмӣ ва моддии 
ҷиноят. Кирдорҳои барои ҷомеа хатарнок. Аломату нишонаҳои 
ҷиноят. Таркиби ҷиноят. Ҷиноятҳои қасдан содиркарда. 
Ҷиноятҳои аз беэҳтиѐтӣ содиркарда. 

Навъҳои ҷиноятҳо ва ҷавобгарӣ барои онҳо. Навъҳои 
ҷиноятҳо мувофиқи Кодекси ҷиноятии Љумњурии Тоҷикистон. 
Ҷиноятҳо ба муқобили шахсият. Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти 
ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ. Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти 
экологӣ ва муҳити зист. Ҷиноятҳо ба муқобили тартиботи 
ҷамъиятӣ ва ахлоқ. Ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиѐт. Ҷиноятҳо ба 
муқобили амнияти иттилоотӣ. Ҷиноятҳо бар зидди ҳокимияти 
давлатӣ. Ҷиноятҳо ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Ҷиноятҳо ба 
муқобили сулҳу амнияти инсоният. Шарҳи мухтасари гурӯҳҳои 
ҷиноятҳо. Иҷрои ҷазо (ҳукм). Шароит дар колонияҳо барои 
нигоҳдории ноболиғон. Чораҳои ҷазо ва ҳавасмандкунӣ барои 
маҳкумшудагон. Шартҳои ба режими сабуктар гузаронидани 
муҳкумшудагон дар муассисаҳои ислоҳотӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ ва 
саломатии аҳолӣ. Ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист. 
Ба муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ. Дар соҳаи иқтисодиѐт. 
Ба муқобили амнияти иттилоотӣ. Бар зидди ҳокимияти давлатӣ. 
Ба муқобили хизмати ҳарбӣ. Ба муқобили сулҳу амнияти 
инсоният. Иҷрои ҳукми ҷазо. Шароит дар колонияҳо барои 
ноболиғон. Режими сабуктар барои маҳкумшудагон. 

Ҷавобгарӣ барои шарикӣ дар ҷиноят. Ҷиноят содир кардани 
гурӯҳи одамон ѐ худ дастаҷамъона. Мувофиқи моддаи 35-уми 
Кодекси ҷиноятии Љумњурии Тоҷикистон. «Иштироки якҷояи ду 
ва ѐ зиѐди ашхос дар содир намудани ҷинояти барқасдонаи 
шарикӣ.. ». Аломатҳои ҷинояти шарикона. Таъсири ҳамдигарии 
иштирокчиѐни ҷиноят ва сатҳи муташаккилии онҳо. Чор шакли 
шарикӣ дар содир кардани ҷиноят. Шарикӣ бе маслиҳати пешакӣ. 
Шарикӣ бо маслиҳати пешакӣ. Гурӯҳи муташаккил. Иттиҳоди 
ҷиноятӣ. Шакли аз ҳама хавфноки ҷинояти шарикӣ – иттиҳоди 
ҷиноятӣ. Нақш ва мақоми ҷинояткорон дар ҷинояти шарикӣ. 
Хусусиятҳои шарикии содир кардани ҷиноят. Ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои ҷинояти шарикона. 
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Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҷинояти шарикӣ. Кирдори 
ҷиноятӣ. Иштирокчиѐни ҷиноят. Ҷинояти барқасдонаи шарикӣ. 
Чор шакли ҷинояти шарикӣ. Шарикӣ бе маслиҳати пешакӣ. 
Шарикӣ бо маслиҳати пешакӣ. Шакли муташаккили 
ҷинояткорони шарикӣ. Иттиҳоди ҷиноятӣ. Ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои ҷиноятҳои шарикона. 

Ҳолатҳое, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунанд. 
Зоҳиран ҷиноят ба назар расидани баъзе кирдорҳое, ки дар ҳаѐт 
воқеъ мегарданд. Ҳаракат дар ҳолати ҳимояи зарурӣ ва ҳуқуқи 
шахс ба ин иқдом. Қисми 3-юми моддаи 40-уми Кодекси ҷиноятии 
Тоҷикистон. Имкони халос шудан аз таҷовуз. Ҳаракатҳое, ки 
ҳангоми дастгир кардани шахси ҷиноятсодир-карда бо мақсади ба 
мақомоти ҳокимият супурдан ѐ пешгирии ҷинояти навро содир 
кардан ба ӯ зарар расонидаанд, агар ба воситаҳои дигар дастгир 
кардани чунин шахс ғайриимкон бошад. Ҷиноят ҳисоб нашудани 
расонидани зарар ба манфиати давлату ҷомеа ва шаҳрвандон дар 
ҳолати зарурии ниҳоӣ. Ҳолатҳои дигаре, ки ҷиноятро истисно 
мекунанд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Амалҳои зоҳиран ҷиноят ба назар 
расидан. Кирдор. Кирдори ҷиноятӣ. Ҳаракати шахси мудофиа-
кунанда. Таҷовузи нобаҳангом. Баромадан аз ҳадди мудофиаи 
зарурӣ. Ҷиноят ҳисоб нашудани кирдор. Расонидани зарар ба 
манфиати давлату ҷомеа ва шаҳрванд. Ҳолати зарурии ниҳоии 
ҳимоя. 

Ҷазо: мақсад ва навъҳои он. Мафҳуми «ҷазо». Мафҳуми 
«навъҳои ҷазо». Моҳияти ҷазо. Мақсади ҷазо. Вазифаҳои ҷазо. 
Ҷазо мувофиқи Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон. Ҷазо ҳамчун чораи 
маҷбуркунии давлатиест, ки бо ҳукми суд таъйин карда мешавад. 
Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон дар бораи намудҳои ҷазо аз рӯйи 
ҷиноятҳои гуногун. Режимҳои маҳкумкунӣ. Доғи судӣ доштани 
ҷазо. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ.Ҷазо. Мақсади ҷазо. Навъҳои ҷазо. 
Моҳияти ҷазо. Вазифаҳои ҷазо. Гунаҳгор. Доғи судӣ. 

Ҷавобгарии ҷиноятии ноболиғон. Синну соли ноболиғоне, ки 
ҷиноят содир кардаанд. Мақсади ҷазои ҷиноятии ноболиғоне, ки 
ҷиноят содир кардаанд. Вазифаҳои ҷазои ноболиғон. Навъҳои 
ҷазоҳое, ки қонуни ҷиноятӣ барои ноболиғони ҷиноятсодиркарда 
пешбинӣ кардааст. Махсусиятҳои мушаххаси ҷазои ноболиғон 
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барои содир намудани ҷиноят. Ҷазои ноболиғоне, ки бори аввал 
ҷиноят содир кардаанд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҷавобгарии ҷиноятии ноболиғон. 
Синну соли ноболиғон. Мақсади ҷазои ноболиғон. Вазифаҳои 
ҷазои ноболиғон. Навъҳои ҷазо барои ноболиғон. Ноболиғони 
бори аввал ҷиноятсодиркарда. 

 
Боби 11. ТАЪМИНИ ҚОНУНИЯТ ВА ТАРТИБОТИ 

ҲУҚУҚӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ( 1 соат) 
  

Мафҳуми қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Мафҳуми 
«қонуният» ва «тартиботи ҳуқуқӣ». Ғайриимкон будани давлати 
ҳуқуқбунѐд бе риояи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Ҳукм-
фармоии бетартибӣ ва бесарусомонӣ дар мамлакате, ки талаботи 
қонун сарфи назар карда мешавад. Нишондоди Конститутсия 
(моддаи 10) ва қонунҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Асоси ҳуқуқӣ доштани қонуният. 
Вижагиҳои дигари қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Принсипҳои 
қонуният. Ягонагии қонуният дар миқѐси мамлакат. Волоияти 
қонун, яъне эътибори олӣ доштани қонунҳое, ки аз ҷониби 
мақомоти олии қонунгузори ҳокимияти давлатӣ қабул карда 
мешаванд. Ҳатмӣ будани талаботи қонун барои ҳамаи 
иштирокчиѐни муносибатҳои ҳуқуқӣ. Ҷорӣ кардани назорати 
қатъӣ аз болои риояи қонун. Баробарии ҳама дар назди қонун. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Қонуният. Тартиботи ҳуқуқї. 
Давлати ҳуқуқбунѐд. Асоси ҳуқуқӣ доштани қонуният. 
Принсипҳои қонуният. Волоияти қонун. Ҳатмӣ будани талаботи 
қонун барои ҳамаи иштирокчиѐни муносибатҳои ҳуқуқӣ. Ҷорӣ 
кардани назорати қатъӣ аз болои риояи қонун. Баробарии ҳама 
дар назди қонун. 

Вазифаҳои мақомоти намояндагӣ ва иҷроия дар таъмини 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Нақши мақомоти намояндагӣ ва 
иҷроия дар таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Ваколатҳои 
назоратии мақомоти маҳаллии ҳокмияти давлатӣ. Комиссияҳои 
доимии қонуният ва ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар назди 
мақомоти намояндагӣ ва иҷроия. Ваколатҳои ин комиссияҳо. 
Вазифаҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва комис-
сияҳои доимии онҳо дар расонидани ѐрии ҳуқуқӣ ба аҳолӣ. 
Вазифаи комиссияҳои доимии назди мақомоти намояндагӣ ва 
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иҷроия дар баррасии масъалаҳои марбут ба ноболиғон ва маз-
муни кори онҳо дар ин самт дар асоси Низомнома. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Маќомоти намояндагӣ. Мақо-
моти иҷроия. Нақши мақомоти намояндагӣ ва иҷроия дар 
таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Ваколатҳои назоратии ин 
мақомот. Комиссияҳои доимӣ дар назди мақомоти намояндагӣ ва 
иҷроия. Вазифаҳои комиссияҳои доимӣ. Масъалаҳои марбут ба 
ноболиғон.  

Иштироки аҳли ҷомеа дар таъмини қонуният ва тартиботи 
ҳуқуқӣ. Ҷомеа, таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Шаклу 
воситаҳои иштироки аҳли ҷомеа дар таъмини қонуният ва тарти-
боти ҳуқуқӣ. Омилҳо ва воситаҳои пешгирӣ кардани ҳуқуқвай-
ронкунии ноболиғон. Ташаккули тафаккури ҳуқуқии хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Тарбияи насли наврас дар рӯҳияи 
инсондӯстӣ, ватанпарастӣ, хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ. 
Пешгирӣ кардани ҳуқуқвайронкунӣ ва мустаҳкам кардани қону-
ният аз тарафи оила. Талаботи Кодекси оилаи Тоҷикистон ва Қо-
нуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару мо-
дар дар таълиму тарбияи фарзанд» оид ба тарбияи насли наврас. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Аҳли ҷомеа. Таъминоти қонуният. 
Тартиботи ҳуқуқӣ. Шавклҳои иштироки аҳли ҷомеа дар таъмини 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Тафаккури ҳуқуқӣ. Инсондӯстӣ. 
Ватанпарастӣ. Хештаншиносӣ. Ифтихори миллӣ. Кодекси оилаи 
Тоҷикистон . Масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи 
фарзанд.  

 
Боби 12. МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (3 соат) 
 

Низоми судии Љумњурии Тоҷикистон. Низоми судии 
Тоҷикистон. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳо ва Суди 
конститутсионӣ. Суди Олӣ. Суди Олии иқтисодӣ. Суди ҳарбӣ. 
Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Судҳои вилоят, 
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо. Суди иқтисодии Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе. Тартиби 
фаъолияти судҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зинаҳои судӣ. 
Адолати судӣ ва принсипҳои ба амал баровардани он. Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми олии судӣ дар мамлакат. 
Судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтор ва тартиби 
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фаъолияти онҳо. Судҳои ҳарбӣ, сохтор ва тартиби фаъолияти 
онҳо. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Суд. Низоми судии Тоҷикистон. 
Суди конститутсионӣ. Суди Олӣ. Суди ВМБК. Суди вилоятӣ. 
Суди шаҳри Душанбе. Суди шаҳрӣ. Суди ноҳиявӣ. Суди иқтисодӣ. 
Суди ҳарбӣ. Мақоми Суди конститутсионӣ. Мақоми Суди Олӣ. 

Мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқи Љумҳурии Тоҷикистон: 
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазифаҳои асосии 

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. «Низомномаи Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон». Самтҳои муҳимтарини фаъолия-
ти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сохторҳои Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (САҲШ). Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди 
ҳолати шаҳрвандӣ». Вазифаҳо ва ваколатҳои САҲШ. Мақомоти 
ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии САҲШ ва самтҳои асосии фаъолияти 
онҳо.  

Идораи нотариалии давлатӣ. Мақом, вазифа ва ваколатҳои 
идораҳои нотариати давлатӣ. Фаъолияти идораҳои нотариат дар 
асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нотариати 
давлатӣ». Сохторҳои идораи нотариати давлатии Тоҷикистон.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Вазорати адлия. Низомномаи 
Вазорати адлия. Мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ. 
САҲШ. Мақомоти ҷумҳуриявии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ. 
Идораи нотариалии давлатӣ. Сохторҳои идораи сабти асноди 
ҳолати шаҳрвандӣ.  

Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазифаи прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд. Нақши прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар риояи 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар 
тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Прокуратура. Вазифаҳои 
прокуратура. Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Риояи 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. Иҷрои якхелаи қонунҳо дар 
тамоми қаламрави Тоҷикистон. 

Мақомоти таҳқиқ ва тафтишот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Мақомоти давлатие, ки воҳидҳои онҳо дар таҳқиқу тафтишот 
ваколат ва салоҳият доранд. Воҳидҳои мақомоти Вазорати 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воҳидҳои мақомоти 
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Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воҳидҳои Вазорати 
мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воҳидҳои мақомоти Кумитаи 
ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сардорони муассисаҳои ислоҳӣ. Воҳидҳои 
Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воҳидҳои мақомоти 
гумруки Љумњурии Тољикистон. Воҳидҳои мақомоти Агентии 
назорати маводди нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Воҳидҳои мақомоти махсусгардони-дашудаи 
мубориза бар зидди коррупсия. Сохтор, вазифа, усул ва самтҳои 
асосии фаъолияти ин мақомот дар таҳқиқ ва тафтишот. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Таҳқиқ ва тафтишот. Мақомоти 
давлатии таҳқиқ ва тафтишот. Воҳидҳои мақомоти давлатӣ оид ба 
таҳқиқ ва тафтишот. Вазорати корҳои дохилӣ. Вазорати адлия. 
Вазорати мудофиа. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи 
гражданӣ. Муассисаҳои ислоҳӣ. Гвардияи миллӣ. Мақомоти 
гумрук. Мақомоти Агентии назорати маводди нашъаовар. 
Мақомоти коррупсия. 

Мақомоти тафтишоти пешакӣ ва салоҳияту вазифаҳои он. 
Мазмуни тафтишоти пешакӣ. Мақомоте, ки тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи тафтишоти пешакиро доранд. 
Муфаттишони мақомоти прокуратура. Муфаттишони мақомоти 
амнияти миллӣ. Муфаттишони Агентии назорати давлатии молия 
ва мубориза бар зидди коррупсия. Муфаттишони мақомоти 
корҳои дохилӣ. Муфаттишони Агентии назорати маводди 
нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазифаҳои 
муҳимтарини мақомоти тафтишотӣ.  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Мақомоти пешакии тафтишот. 
Муфаттишон.Муфаттишони мақомоти прокуратура. Муфат-
тишони мақомоти амнияти миллӣ. Муфаттишони мақомоти 
Агентии назорати молия ва мубориза бар зидди коррупсия. 
Муфаттишҳои мақомоти корҳои дохилӣ. Муфаттишони Агентии 
назорати маводди нашъаовар. Мафҳумҳои дигар.  

Адвокатура ва тарзу усулњои фаолияти он дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Моддаҳои 19 ва 92-юми Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба расонидани ѐрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон. Нақш 
ва мақоми адвокат дар расонидани ѐрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон. 
Инъикоси асосҳои ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти адвокатура дар 
баробари Конститутсия, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ». Тарзу усулҳои кори 
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адвокатура ва адвокат дар расонидани ѐрии ҳуқуқӣ ба 
шаҳрвандон. Ҳуқуқҳои адвокат дар расонидани ѐрии ҳуқуқӣ ба 
шаҳрвандон. Уҳдадориҳои адвокат. Муассисони коллегияи 
адвокатҳо. Маҷлиси умумии коллегияи адвокатҳо. Масъалаи 
қабул ба узвияти коллегияи адвокатҳо. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Адвокат. Адвокатура. Расонидани 
ѐрии ҳуқуқӣ. Ҳуқуқҳои адвокат. Уҳдадориҳои адвокат. Коллегияи 
адвокатҳо. Муассисони коллегияи адвокатҳо. Узвият дар 
коллегияи адвокатҳо. Усулҳои фаъолияти адвокатҳо. 

 
Боби 13. ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

«ДАР БОРАИ ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА ҶАШНУ МАРОСИМ 
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН» 

(2 соат) 
 

Зарурат ва аҳамияти қабули қонун. Сохтор ва мазмуну 
мундариҷаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими 
анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (тағйи-роту 
иловаҳо: 28.08.2017, № 1461). Сабабҳо ва зарурати қабули ин 
қонун. Мақоми анъана ва ҷашну маросим дар ҳаѐти мардуми 
кишвар. Амали қонун дар Тоҷикистон. Озодии анъана ва урфу 
одатҳои ақаллиятҳои миллии Тоҷикистон. Ҷузъияти доир 
гардонидани чорабиниҳо оид ба анъана ва урфу одатҳои миллӣ. 

Мафҳумҳое, ки дар ќонун истифода шудаанд. Шарҳи мафҳу-
ми «анъана» Шарҳи мафҳуми «маросим». Шарҳи мафҳуми 
«ҷашн». Шарҳи мафҳуми «одат». Номгӯйи баъзе анъана ва ҷашну 
маросими миллию динӣ. Моддаҳои алоҳидаи қонун ва шарҳу 
эзоҳи онҳо. Зарурати дуруст ба роҳ мондани доиргардонии 
анъана ва ҷашну маросим мувофиқи қонун. 

Танзими ҷашну маросими расмӣ ва оилавӣ. Ҷашнҳои расмӣ. 
Моддаи 7-уми  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзи-
ми анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». Ҷашн-
ҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ваҳдати 
миллӣ. Наврӯз. Сада, Меҳргон. Идҳои Рамазон, Қурбон ва ҷашну 
идҳои дигар тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зодрўз 
(моддаи 8). Хатнасур (моддаи 9). Тӯйи домодию арўсӣ (моддаи 
10). Маросимҳои дафну азодорӣ (моддаи 11). Маросими ҳаҷ 
(моддаи 12). Гирифтани пеши роҳи беҳурматӣ нисбати пули 
миллӣ. Тағйироту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
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бораи танзими  анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»  

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҷашнҳои расмӣ. Ҷашнҳо: Ваҳдати 
миллӣ. Наврӯз. Сада, Меҳргон. Иди Рамазон. Иди Қурбон. 
Зодруз. Хатнасур. Тӯйи арўсию домодӣ. Маросими дафну 
азодорӣ. Маросими ҳаҷ. Гирифтани пеши роҳи беҳурматӣ 
нисбати пули миллӣ. Мафҳумҳои дигар. 

Танзими хизматрасонӣ дар ҷашну маросим. Моддаи 14-уми 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». Шартҳои иштироки 
ҳунармандон дар тӯю маъракаҳо дар асоси шартномаи тарафайн 
(моддаи 797-уми Кодекси гражданӣ) бо риояи меъѐрҳои ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муқаррароти моддаи 798-уми Кодекси 
граждании Тоҷикистон оид ба навъҳои хизматрасонӣ ва 
хизматҳои фарҳангӣ. Талаботи қисмати 3-юми моддаи 14-уми 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» оид ба вақти 
баргузории маъракаҳо. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Шартномаи тарафайни иштироки 
ҳунармандон дар ҷашну маросим. Шартҳои иштироки 
ҳунармандон дар тӯю маъракаҳо. Хизматрасонии фарҳангӣ. 
Навъҳои хизматрасонӣ. Вақти баргузории маъракаҳо. 

Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон». Ҷазои маъмурӣ мутобиқи Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ». Меъѐрҳои марбутаи 
қонунҳои дигар. Намудҳои ҷавобгарӣ: ҷарима ва ҷавобгарии 
алтернативӣ – аз кор озод кардан. Муқаррароти Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» оид ба ҷазо ба 
вайронкунандагони ин қонун. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ҷазои маъмурӣ. Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. Хизмати давлатӣ. Ҷавобгарии 
алтернативӣ. Вайронкунандагони қонун. Намудҳои ҷазои 
маъмурӣ барои вайронкунандагони қонун. 
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Боби 14. ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
«ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР  
ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД» ( 2 соат) 

 
Аҳамият ва мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». 
Аҳамияти қонун. Мақсад ва вазифаҳои қонун. Нақши падару 
модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда дар тарбияи фарзанд. 
Нақши омӯзгор дар робита бо падару модар дар тарбияи кӯдакон. 
Тарбияи шаҳрвандии кӯдакон бо иштироки падару модар, аз 
ҷумла дар тарбияи ватанпарастӣ, хештаншиносӣ ва ифтихори 
миллӣ. Мафҳуми «кӯдак». Таълим ва тарбияи фарзанд ҳамчун 
раванди мақсадноки иҷтимоӣ . 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Аҳамияти қонун. Мақсад ва 
вазифаҳои қонун. Падару модар. Ивазкунандагони падару модар. 
Тарбияи фарзанд. Тарбияи шаҳрвандии кӯдакон. Тарбияи 
ватанпарастӣ. Тарбияи ифтихори миллӣ. Тарбияи хештан-
шиносӣ. 

Вазифа, уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд. Таълиму тарбия ҳамчун масъалаи муркккаб ва 
иҷрои дастаҷамъонаи он. Вазифаҳои падару модар дар таълим ва 
тарбияи фарзанд. Нақши ҷомеа дар таъсир расонидан ба шуури 
кӯдак. Ҷиҳатҳои ахлоқӣ, равонӣ ва маънавии тарбияи фарзанд. 
Вазифаи давлат дар таълиму тарбия ва ҳифзи кӯдакони ятим. Ба 
гурӯҳи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои конститутсионии ҳар як падару 
модар дохил будани тарбияи фарзанд. Меъѐрҳои дигари ҳуқуқи 
миллӣ ва байналмилалӣ дар бораи тарбияи кӯдак ва ҳуқуқу 
озодиҳои ӯ. Ба фарзанд гузоштани номи хуб - яке аз анъанаҳои 
суннатии миллӣ ва яке аз уҳдадориҳои падару модар. Ба зиндагии 
мустақилона омода сохтани фарзанд. Уҳдадориҳои дигари падару 
модар дар тарбияи фарзанд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Вазифаҳои падару модар. 
Уҳдадориҳои падару модар. Таълиму тарбияи фарзанд. Нақши 
давлату ҷомеа дар тарбияи кӯдак. Анъанаҳои миллии номгузории 
фарзанд. Тайѐр кардани фарзанд ба ҳаѐти мустақилона. 

Уҳдадорињои фарзанди болиғу қобили меҳнат дар нигоҳубин 
ва таъмини падару модар. Вазифаҳои фарзанд. Фарзанди болиғу 
қобили меҳнат. Нигоҳубин ва таъминоти падару модар. 
Мавридҳое, ки падару модар ба кумаки фарзандони болиғу 
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қобили меҳнат эҳтиѐҷ доранд. Моҳияти кумаки моддӣ ба падару 
модар. Анъанаҳои миллӣ дар бораи уҳдадориҳои ихтиѐрии 
фарзанд оид ба нигоҳубини падару модар. Ҷиҳатҳои ҳуқуқӣ ва 
ахлоқии кумаки фарзандони болиғ ва қобили меҳнат ба падару 
модар. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати таъмини 
кумаки фарзандони болиғ ва қобили меҳнат ба падару модар. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Вазифаҳои фарзанд. Нигоҳубини 
падару модар. Фарзанди болиғ. Фарзанди қобили меҳнат. 
Таъминоти падару модар. Моҳияти кумак. Кумаки моддӣ. 
Ҷиҳатҳои ҳуқуқии кумак ба падару модар. Ҷиҳатҳои ахлоқии 
кумак ба падару модар. 

Уҳдадориҳои омӯзгор, мақомоти давлатӣ, муассиса ва дигар 
ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро 
танзим мекунанд. Вазифа ва уҳдадориҳои омӯзгор дар тарбияи 
хонандагон. Вазифаҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва сохторҳои он дар маҳалҳо оид ба тарбияи кӯдакон. 
Ташкилоту муассисаҳои дигаре, ки дар сохтори худ муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ доранд. Нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
ҳифозати кӯдак ва таълиму тарбияи ӯ. Қонунгузорӣ дар бораи 
ҳавасмандии моддӣ ва маънавии падару модароне, ки ҳуқуқу 
уҳдадориҳои худро дар таълиму тарбияи фарзанд муваффақона 
иҷро мекунанд. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Вазифа ва уҳдадориҳои падару 
модар. Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тоҷикистон. Масъу-
лияти ташкилоту муассисаҳои давлатӣ оид ба таълиму тарбияи 
кӯдакон. Васоят ва парасторӣ. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. 
Ҳавасмандии моддӣ ва маънавии падару модари муваффақ. 

Ҷавобгарӣ барои иҷро накардани уҳдадориҳо дар таълиму 
тарбияи фарзанд. Аз тарафи қонун муқаррар шудани тадбирҳо 
барои ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои падару 
модар. Тадбирҳои тиббӣ нисбати падару модароне, ки вобаста ба 
вазъи саломатӣ ва моддӣ наметавонанд уҳдадориҳои худро оид ба 
таълиму тарбияи фарзанд қисман ѐ пурра иҷро кунанд. Чораҳои 
пешгирикунандаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ барои иҷро накардани уҳдадориҳои падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд.Шаклҳои ин чорабиниҳо. 
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷазои падару 
модароне, ки вазифаҳои худро нисбат ба фарзандони худ иҷро 
намекунанд. Шаклҳои ҷавобгарии падару модар. Ҷавобгарии 
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гражданӣ. Ҷавобгарии маъмурӣ. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои иҷро 
накардани уҳдадориҳои падарӣ ва модарӣ. 

Мафҳумҳои асосии мавзӯъ. Ба таври дахлдор иҷро накардани 
уҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд. Тадбирҳои 
тиббӣ нисбати падару модар. Чорабиниҳои пешгирикунӣ. 
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ. Ҷавобгарии 
падару модар. Шаклҳои ҷавобгарии падару модар. Ҷавобгарии 
гражданӣ. Ҷавобгарии маъмурӣ. Ҷавобгарии ҷиноятӣ. 
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ҲУҚУҚИ ИНСОН 

(68 соат) 
 

Синфи Х - 34 соат 
 

Муқаддима (1 соат). Мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои фанни 
ҳуқуқи инсон. Манбаъ ва сарчашмаҳо. Муҳиммияти фан. Маз-
муну мундариҷаи фан. Робитаҳои дохилифаннӣ ва байнифаннӣ. 
Усулҳои тадрис ва омӯзиш. 
 

Фасли III. ҲУҚУҚИ ИНСОН 
 

Фасли 3.1. ҲУҚУҚИ ИНСОН: МАФҲУМ, МОҲИЯТ,  
ТАНОСУБ БО ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА 

 
Боби 1. МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН (1 соат) 

 
Мафҳуми ҳуқуқ ва озодињои инсон. Таърифи ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон. Таносуби ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. Эътибори 
инсон ҳамчун асоси консепсияи ҳуқуқи инсон. Ҳуқуқ ба эътибор ва 
шаъну шараф. Нуқтаи назари мухталиф оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои 
инсон. Назарияҳои амудӣ ва уфуқии ҳуқуқи инсон. Назарияҳои 
ҳуқуқҳои фитрӣ ва позитивии инсон ва шаҳрванд. Моҳияти 
объективии ҳуқуқи инсон. Гуногунҷабҳагии ҳуқуқи инсон. 

Моҳияти ҳуқуқи инсон. Нақш ва вазифаҳои ҳуқуқи инсон. 
Паҳлуҳои ҷаҳонбинӣ, ахлоқӣ, маънавӣ. таҳсилӣ, ҳуқуқӣ, сиѐсӣ ва 
моҳиятҳои дигари ҳуқуқи инсон. 

Мафҳумҳои асосии боби 1. 
Ҳуқуқи инсон. Озодиҳои инсон. Эътибор. Шаъну шараф. 

Ҳуқуқи фардӣ. Ҳуқуқи позитивӣ. Назарияҳои амудии ҳуқуқи 
инсон. Назарияҳои уфуқии ҳуқуқи инсон. Моҳияти ҳуқуқи инсон. 

 
Боби 2. АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ  

ҒОЯИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ( 2 соат) 
 

Пайдоиши ғояи ҳуқуқи инсон дар таърихи ҷаҳон. Оғози 
таърихи ҳуқуқи инсон. Ташаккулѐбии тасаввурот оид ба арзиши 
шахсияти инсон, ҳуқуқ дар ҷаҳони антиқа ва Шарқи ќадим. 



68 

Масъалањои шахсият ва озодӣ дар фалсафаи Юнони ќадим ва 
Руми ќадим. Асрҳои миѐна ва ғояи ҳуқуқи инсон. Арзишҳои 
маънавии динҳои ҷаҳонӣ: буддоӣ, масеҳӣ, ислом. Хартияи бузурги 
озодии с. 1215, имтиѐзҳои феодалӣ ва ҳуқуқи шахс. Давраи Эҳѐ ва 
аҳамияти он дар ташаккули ғояҳои инсондӯстӣ оид ба эътибор ва 
ҳуқуқи инсон (асрҳои ХIV–ХIV). Ташаккули консепсияи ҳуқуқи 
инсон дар давраи инқилобҳои буржуазии асрҳои ХVI–ХVII. 
Таълимоти Ҷ. Локк, Б. Спиноза, Т. Гоббс оид ба ҳуқуқи фитрии 
инсон. Мубориза баҳри эътирофи ғояҳои инсондӯстӣ дар давраи 
маорифпарварӣ (а. ХVIII). Ақидаҳои Ж. Руссо, Ш. Монтескѐ, Т. 
Ҷеферсон оид ба ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд. Ҳуқуқи инсон дар 
давраи нав. Эъломияи истиқлолияти с. 1776-и ИМА. Эъломияи 
ҳуқуқи инсон ва шаҳрванди с. 1789 дар Фаронса. Рушди ҳуқуқи 
инсон ва шаҳрванд дар асрҳои ХIХ–ХХ. 

Бисѐрпаҳлугии рушди ғояи ҳуқуқи инсон дар таърихи 
тамаддун. Масъалаҳои пайдошавӣ ва рушди ғояи ҳуқуқи инсон 
дар тамаддунҳои Шарқ ва Ғарб. Хусусиятҳои эътироф ва ҳимояи 
ҳуқуқи инсон дар тамаддунҳои Шарқ. Тамаддуни Миср ва 
масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон. Ҳифзи ҳуқуқи инсон дар тамаддуни 
Эрони ќадим ва Зардуштия. Ислом ва масъалаҳои эътирофи 
ҳифзи ҳуқуқи инсон. Тамаддунҳои Ғарб ва роҳи ғарбии эътирофи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон. Хусусиятҳои эътироф ва ҳифзи ҳуқуқи 
инсон дар кишварҳои қадими Осиѐ ва Африқо. 

Ғояҳои ҳуқуқи инсон дар осори мутафаккирони форсу тоҷик. 
Афкори форсу тоҷики замони Зардуштия ва масъалаҳои ҳифзи 
ҳуқуқи инсон. Таълимоти Зардуштия оид ба ҳуқуқи инсон. 
Ардавираф ва ақидаҳои ӯ оид ба ҳуқуқи инсон. Ақидаҳои ҳуқуқи 
инсон дар фаъолияти Анӯшервон. Андешаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон 
дар таълимоти мутафаккирони форсу тоҷики асримиѐнагӣ. 
Ақидаҳои Рӯдакӣ оид ба ҳуқуқи инсон. Андешаҳои Форобӣ оид ба 
ҳуқуқи инсон. Андешаҳои Фирдавсӣ ва паҳлуҳои сиѐсии ҳифзи 
ҳуқуқи инсон. Инсон ва нақши ӯ дар ҷомеа дар андешаҳои Ғазолӣ. 
Ҷанбаҳои динию фалсафии ҳифзи қадру номуси инсон дар 
таълимоти Ҷалолиддини Балхї (Румї). Абуалї ибни Сино оид ба 
ҳуқуқи инсон. Саъдии Шерозї оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. 
Низомулмулк. Қадру номуси инсон дар таълимоти Умари Хайѐм. 

Сарчашмаҳои ҳуқуқии Тоҷикистони таърихӣ оид ба ҳуқуқи 
инсон. Мафҳуми сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Мафҳум ва намудҳои 
сарчашмаҳои ҳуқуқи таърихӣ. Сарчашмаҳои таърихии Тоҷикис-
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тон оид ба ҳуқуқи инсон. «Авесто» (Видевдата). «Шаяст ва Наша-

яст». «Андарзи Анӯшервон». Эъломияи Куруши Кабир оид ба 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон. Қонунномаи Сосониѐн. Қуръон. Ҳа-
дисҳо. «Саҳифат-ул-мадина». «Насиҳатномаи Тоҳир ибни Ҳу-
сайн». Фармон оид ба дахлнопазирии додрасҳо (с. 1300). Фармон 
дар бораи ҳифзи ҳуқуқи андозпардозон (с. 1300). «Ҳидоят» чун 
сарчашмаи ҳуқуқи исломӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон. «Сиѐ-сатнома». 
«Насиҳатнома». «Насиҳат-ул-мулук». «Захират-ул-мулук». 

Мафҳумҳои асосии боби 2 
Тамаддун. Буддоия. Масеҳия. Ислом. Ғояҳои ватандӯстӣ. 

Давраи Эҳѐ. Консепсияи ҳуқуқи инсон дар давраи инқилобҳои 
буржуазӣ. Ғояҳои инсондӯстӣ оид ба эътибор ва ҳуқуқи инсон. 
Эътирофи ғояҳои инсондӯстӣ дар давраи маорифпарварӣ. 
Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандї (с. 1789, Фаронса). Осори 
мутафаккирони форсу тоҷик. Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ. Сарчашмаҳои 
ҳуқуқии таърихӣ. «Авесто» (Видевдата). «Шаяст ва Нашаяст». 
«Андарзи Анӯшервон». Эъломияи Куруши Кабир. Қонунномаи 

Сосониѐн. Қуръон. Ҳадисҳо. «Саҳифат-ул-мадина» Хартияи 
бузурги озодӣ. 

 
Боби 3. ҲУҚУҚИ ИНСОН: ПРИНСИПҲО,  НАМУДҲО (1 соат) 

 
Принсипҳои ҳуҳуқи инсон. Умумӣ ва ҷаҳонӣ будани ҳуқуқи 

инсон. Ягонагї, ҷудонашаванда ва дахлнопазирии ҳуқуқи инсон. 
Тақсимнашавандагї, вобастагӣ ва алоқамандии ҳуқуқи инсон. 
Баробарии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Табъиз 
(дискриминатсия). Манъи табъизи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз 
рӯйи асосҳои табъизкунанда. Инъикоси принсипҳои ҳуқуқи инсон 
дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Таснифи (классификатсияи) ҳуқуқи инсон. Меъѐрҳои 
гуногуни таснифи ҳуқуқи инсон. Аз нигоҳи замони бавуҷудоӣ. 
Насли якуми ҳуқуқи инсон. Насли дуюми ҳуқуқи инсон. Насли 
сеюми ҳуқуқи инсон. 

Аз нигоҳи соҳаҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои 
шаҳрвандӣ (шахсӣ). Ҳуқуқ ва озодиҳои сиѐсӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои 
иқтисодӣ. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ. 

Аз нигоҳи меъѐрҳои танзим (меъѐрҳои ахлоқӣ ва меъѐрҳои 
ҳуқуқӣ). Ҳуқуқҳои фитрии инсон. Ҳуқуқҳои позитивии инсон. 
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Аз нигоҳи ҳолати (статуси) ҳуқуқии шахс. Ҳуқуқҳои инсон ва 
шаҳрванд. 

Аз нигоҳи субъектҳо. Ҳуқуқи шахси алоҳида 'ва ҳуқуқи 
гурӯҳҳои иҷтимоӣ. Ҳуқуқи гурӯҳҳои ба ҳимоя эҳтиѐҷманди аҳолӣ. 
Ҳуқуқи кўдак. Ҳуқуқи занҳо. Ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ. Ҳуқуқи 
гурезаҳо. Ҳуқуқи ашхоси дорои имконияти маҳдуд. 

Аз нигоҳи инъикос дар конститутсияҳо. Ҳуқуқҳои асосӣ 
(конститутсионӣ) ва ҳуқуқҳои муштак (произвольные). 

Аз нигоҳи имконоти маҳдудияти муваққатӣ. Ҳуқуқи мутлақ ва 
ҳуқуқи нисбӣ. 

Аз нигоҳи нақши давлат дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳо. 
Ҳуқуқҳои негативӣ ва ҳуқуқҳои позитивӣ. 

Мафҳумҳои асосии боби 3 
Принсип. Мутлақ. Ҷаҳоният (универсалӣ). Баробарӣ. Табъиз. 

Тасниф. Наслҳои ҳуқуқ. Муносибатҳои ҷамъиятӣ. Меъѐр. 
Субъект. Ҳолати ҳуқуқӣ. 

 
Боби 4. АСОСҲОИ МАҲДУДКУНИИ ҲУҚУҚ  

ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД (1 соат) 
 

Асосҳои умумии маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд. Мафҳуми махдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон 
ҳамчун тадбир ва ҳудудҳои озодӣ, тибқи ҳуқуқ принсипҳои 
инсондӯстӣ, яқдилӣ, ахлоқ. Асосҳои умумии маҳдудкунии ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд тибқи қонунгузории миллї ва 
байналмилалӣ. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
мақсадҳои махдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. 
Мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандони дигар. 
Мақсади таъмини тартиботи ҷамъиятӣ. Мақсади ҳимояи сохти 
конститутсионӣ. Мақсади ҳимояи якпорчагии мамлакат. 
Ҳуқуқҳои нисбӣ. 

Номумкинии маҳдудкунии ҳуқуқ ва озидиҳои алоҳидаи инсон 
ва шаҳрванд дар шароити вазъи фавқулода. Мафҳуми «вазъи 

фавқулода». Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи фавқулода». Асосҳои 
ҷорӣ намудани вазъи фавқулода дар қаламрави Тоҷикистон. 
Ҳолати ҳуқуқии аҳолӣ дар давраи вазъи фавқулода. Ҳудудҳо ва 
муҳлатҳои маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар 
давраи вазъи фавқулода. Номумкинии маҳдудкунии ҳуқуқҳои 
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алоҳидаи инсон ва шаҳрванд дар шароити вазъи фавқулода. 
Ҳуқуқҳои мутлақ. 

Мафҳумҳои асосии боби 4 

Маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳо. Тартиботи ҷамъиятї. Сохти 
конститутсионӣ. Якпорчагии мамлакат. Вазъи фавқулода. 
Ҳуқуқњои мутлақ ва нисбӣ. 

 
Боби 5. ҲУҚУҚИ ИНСОН, СИЁСАТ ВА АХЛОҚ: 

ТАНОСУБ (1 соат) 

 
Афзалияти ҳуқуқи инсон нисбат ба сиѐсат. Шахс ва давлат. 

Навъҳои давлат. Режимҳои сиѐсӣ ва ҳуқуқи инсон. Таносуби 
ҳуқуқи инсон ва сиѐсат - масъалаи марбут ба режими сиѐсӣ. 
Режими сиѐсии демократї. Эҳтироми ҳуқуқи инсон, таъмин ва 
ҳимояи онҳо - маҳаки асосӣ ва самти афзалиятноки фаъолияти 
давлати  демократӣ. Ҳудудҳои фаъолияти давлат, мухторияти 
шахс ва ҳуқуқи инсон. 

Арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқи инсон. Ҳуқуқи инсон ҳамчун 
арзиши умумибашарӣ. Ҳуқуқи инсон ҳамчун шакли инъикоси 
ғояҳои инсондўстӣ, озодӣ, демократӣ. Эътибори инсон. Баробарӣ. 
Баробарҳуқуқї. Якдилӣ. Адолат. Қонунгузории муосири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва арзишҳои ахлоқӣ. 

Мафҳумҳои асосии боби 5 
Афзалият. Давлат. Сиѐсат. Режими сиѐсӣ. Демократия. 

Авторитаризм. Тоталитаризм. Ахлоқ. Арзишҳои ахлоқӣ. Гуманизм. 
Умумибашарӣ. Баробарӣ. Баробарҳуқуқӣ. Якдилӣ. Адолат. 

 
Боби 6. ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ 

ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁДИ ИҶТИМОӢ ВА ҶОМЕАИ 
ШАҲРВАНДӢ (2 соат) 

 
Ҳуқуқи инсон ва давлати ҳуқуқбунѐд. Мафҳуми «давлати 

ҳуқуқбунѐд». Унсурҳо ва аломатҳои давлати ҳуқуқбунѐд. 
Намудҳои фаъолияти давлат баҳри таъмину ҳифзи ҳуқуқи инсон. 
Кафолатҳои давлатии ҳуқуқи инсон. Масъулияти тарафайни 
давлат ва шахс. 

Ҳуқуқи инсон ва давлати иҷтимоӣ. Мафҳуми «давлати 
иҷтимої». Зарурати фаъолияти иҷтимоии давлат ва инъикоси 
конститутсионии он. Шароити арзандаи зиндагӣ. Моҳият ва 
мазмуни фаъолияти иҷтимоии давлат. 
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Нақши ҳуқуқи инсон дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ. 
Ҷомеа ва давлат. Ҷомеа ва ҷомеаи шаҳрвандӣ. Мафҳуми «ҷомеаи 
шаҳрвандӣ». Ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун шароити худифодакунии 
шахс дар шароити демократия. Таносуби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
давлати ҳуқуқбунѐд. Унсурҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ. 
Созмонњои ҷамъиятии ғайриҳукуматӣ, мақоми онҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, наќши ин созмонҳо дар татбиқ ва ҳимояи 
ҳуқуқи инсон. Ҳамоҳангсозии фаъолияти созмонҳои 
ғайриҳукуматӣ (СҒҲ) бо мақомоти давлатӣ. Нақши воситаҳои 
ахбори умум (ВАУ) дар љомеаи шањрвандї 

Ташаккули давлати ҳуқуқбунѐд, иҷтимоӣ ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Масъалаҳои мушкил ва 
дастовардҳо дар ташаккули давлати ҳуқуқбунѐд ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамоҳангии мақомоти 
давлатӣ бо муассисаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон. Пешомадҳои ташаккул ва 
таҳкими давлати ҳуқуқбунѐди иҷтимоӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии боби 6 
Давлати ҳуқуқбунѐд. Давлати иҷтимоӣ. Сиѐсати иҷтимоии 

давлат. Шароити сазовори зиндагӣ. Ҷомеаи шаҳрвандӣ. 
Кафолати ҳуқуқи инсон. 

 
Боби 7. ҲУҶҶАТҲО ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН (1 соат) 

 

Асноди  (санадњои)  меъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соҳаи ҳуқуқи инсон. Мафҳуми «санади меъѐрию ҳуқуқӣ». 
Намудҳои асноди меъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Нақши асноди меъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соҳаи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд. Қонунҳои конститутсионӣ, 
қонунҳо, кодексҳо, асноди зерқонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд. 

Асноди ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон. 
Мафҳуми «санади ҳуқуқи байналмилалӣ». Намудҳои ҳуҷҷатҳои 
ҳуқуқи байналмилалӣ. Эъломия. Конвенсия. Паймонҳо. 
Резолютсияҳо. Хартияҳо. Санадҳо. Статутҳо. Қарордодҳо. 
Протоколҳо. Баимзорасонӣ ва тасдиқи қарордодҳои байналми-
лалӣ. Ба қонунгузории миллӣ ворид намудан (имплементатсия)-и 
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меъѐрҳои эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ. Муқаррароти 
соҳаи ҳуқуқи инсон дар асноди ҳуқуқи байналмилалӣ. Соҳаи ҳу-
қуқи инсон дар асноди ҳуқуқии байналмилалӣ. Инъикоси ғояи 
ҳуқуқи инсон дар Оинномаи СММ. Билли (қонунҳои) байнал-
милалӣ оид ба ҳуқуқи инсон. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар: 
мазмун, таърихи офаридан, аҳамияти таърихӣ. 10-уми декабр - 
Рӯзи умумиҷаҳонии ҳуқуқи инсон. Паймони байналхалқӣ доир ба 
ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ, Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи 
иқгисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. Протоколҳои факулта-тивӣ 
(иловагї) оид ба онҳо. Асноди дигари ҳуқуқи байналмилалӣ оид 
ба ҳуқуқи инсон. Аҳамияти асноди байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи 
инсон барои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии боби 7 
Муқаррароти соҳаи ҳуқуқи инсон. Санади меъѐрию ҳуқуқӣ. 

Санади ҳуқуқи байналмилалӣ. Эъломия. Конвенсия. Паймон. 
Резолютсия. Хартия. Санад. Статут. Қарордод. Протокол. 
Баимзорасонӣ. Тасдиқкунӣ. Ратификатсия. Воридсозї 
(Имплементатсия), 

 
Фасли 3.2. ҲУҚУҚИ ИНСОН: МАФҲУМ, МОҲИЯТ, 

ТАНОСУБ БО ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА 
 

Боби 8. ҲОЛАТИ ҲУҚУҚИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД (2 соат) 
 
Ҳолати ҳуқуқии инсон. Мафҳумҳои «башар», «халқ», 

«миллат», «гурӯҳи иҷтимоӣ», «инсон», «шахсият», «шахс». 
Мафҳуми «ҳолати ҳуқуқӣ» ва унсурҳои он. Намудҳои ҳолати 
ҳуқуқӣ: умумӣ, махсус, инфиродӣ. Ҳолати ҳуқуқии шахсият 
ҳамчун асоси инъикоси ҳуқуқии ҳуқуқи инсон. Ҳолати иҷтимоии 
инсон ҳамчун ҳолати воқеии шахс дар ҷомеа. Таносуби мақоми 
иҷтимоӣ ва ҳуқуқии шахс. Қонеъ гаштани талаботи ҷомеа ва шахс 
- нишондиҳандаи самаранокии муассисаҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ 
дар амалӣ гардидани ҳуқуқи инсон. 

Ҳолати ҳуқуқии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мафҳуми 
«шаҳрвандият» ва «табаият», хусусиятҳои онҳо. Ба даст овардан 
ва гум кардани шаҳрвандият. Натурализатсия. Душаҳрвандӣ ва 
бисѐршаҳрвандӣ. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба шаҳрвандӣ ва амалияи истифодаи он. Ҳолати 
ҳуқуқии шаҳрванд ва унсурҳои он. Таносуби ҳуқуқии инсон ва 
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шаҳрванд. Шаҳрвандӣ - асоси вазифаҳои тарафайни давлат ва 
инсон. Вазифаҳои шаҳрванд дар назди давлат ва ҷомеа. 

Ҳолати ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрвандӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мафҳуми «шахси хориҷӣ». Мафҳуми 
«шахси бешаҳрвандӣ» (апатрид). Конститутсия ва қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хусусиятҳои ҳолати ҳуқуқии 
хориҷиѐн ва шахсони бешаҳрвандӣ. 

Мафҳумҳои асосии боби 8 
Аҳли башар. Гурӯҳи иҷтимоӣ. Муассисаҳои иҷтимої ва 

ҳуќуқӣ. Ҳолати иҷтимоӣ, Ҳолати ҳуқуқӣ. Табаият. Шаҳрвандӣ. 
Душаҳрвандӣ. Бисѐршаҳрвандӣ. Натурализатсия. Шахси хориҷӣ. 
Шахси бешаҳрвандӣ (апатрид). 

 
Боби 9. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ШАХСӢ ( 4 соат) 

 
Тавсифи умумии ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ. Мафҳум ва 

мазмуни ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ чун 
инфиродї, мутлақ, манфӣ (негативӣ) ва ҳуқуқҳои насли якум. 
Шаклҳои амалӣ гардидани ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ. Низоми 
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва тавсифи онҳо. Тафовути гурӯҳҳои ҳуқуқу 
озодиҳои шахсӣ аз ҳуқуқу озодиҳои сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқгисодӣ ва 
фарҳангии инсон ва шаҳрванд. 

Ҳуқуқ ба зиндагӣ. Ҳуқуқ ба зиндагӣ - ҳуқуқи аввалиндараҷаи 
инсон. Такрорнашавандагӣ ва беҳамто будани ҳаѐти ҳар як инсон. 
Таҳаввули (эволютсияи) таълимоти ахлоқӣ, фалсафӣ ва ҳуқуқӣ дар 
хусуси арзиши ҳаѐти инсон. Масъулияти ҳар инсон барои ҳаѐти 
худ. Ҳуқуқ ба зиндагии сазовори бе зӯроварӣ. Ҳуқуқ ба зиндагӣ 
дар ҳолати ҷанг. Ҳукми қатл. Кафолатҳои ҳуқуқи инсон ба 
зиндагӣ. 

Ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ. Ҳуқуқҳое, ки озодї 
ва дахлнопазирии шахсиро таъмин мекунанд. Ҳукуқ ба озодӣ ба 
маънои фалсафӣ ва ҳуқуқӣ. 

Мафҳуми «дахлнопазирии шахс». Мазмун ва шаклҳои ҳифзи 
њуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ. Маҳрум сохтан аз озодӣ. 
Ғайриқонунї  маҳрум сохтан аз озодӣ. Кафолатҳо ҳангоми 
маҳрум сохтан аз озодӣ. Ҳуқуқ ва вазифаҳои ашхоси ноболиғ, ки 
дастгир ва ҳабс ва ѐ дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ нигоҳ дошта 
мешаванд. Мафҳум, асосҳо, шароит ва тартиби дастгир ва 
ҳабскунӣ.  
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Ҳукуқ ба ҳаѐти шахсӣ. Ҳуқуқҳое, ки озодӣ ва ҳаѐти шахсро 
таъмин менамоянд. Ҳуқуқ ба ҳифзи ҳаѐти шахсӣ. Мухторияти 
шахс, ҳуқуқи дахлнопазирии манзил. Асосҳои ҳуқуқии кофтуков 
ва воридшавии дигари қонунӣ ба манзили шахс. Ҳуқуқи 
маҳрамият. Ҳуқуқи маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, 
муросилот ва мухобироти шахс. Тафтиши мукотиба 
(перлюстратсия). Асосҳои ҳуқуқии дастрас намудани муросилоти 
хусусӣ. Пешрафти техникӣ ва усулҳои ғайриқонунии воридшавӣ 
ба зиндагии хусусӣ. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи зиндагии шахсӣ. Маҳрамияти шахсӣ ва оилавии кӯдак. 
Кафолатҳои ҳуқуқ ба зиндагии шахсӣ. 

Ҳуқуқ ба озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ. Озодии виҷдон ва 
эътиқоди динӣ. Озодии дин: гузашта ва ҳозираи он. Атеизм. 
Манъи поймолкунӣ дар асоси эътиқоди динӣ ва маҳдудкунӣ ба 
сабаби мансубият ба ин ва ѐ он дин. Конститутсия ва 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи виҷдон ва 
эътиқоди динӣ, амали истифодаи онҳо. Давлати дунявӣ. 
Баробарии динҳо, мазҳабҳо, муассисаҳои динӣ дар назди қонун. 
Кафолатҳои озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ. 

Ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ва ѐрии ҳуқуқӣ. Ҳуқуқҳое, ки воситаҳои 
ҳифзи ҳуқуқии шахс (дастрас будани адолати судӣ)-ро таъмин 
менамоянд. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ва ҳуқуқ ба ѐрии ҳуқуқӣ. Ҳуқуқ ба 
баррасии судии адолатнок аз тарафи суди босалоҳият, мустақил ва 
беғараз. Барқарор намудани ҳуқуқҳо аз тарафи судҳо. Эҳтимолияти 
(презумпсияи) бегуноҳӣ. Ҳуқуқ ба ѐрии ҳуқуқӣ, аз он ҷумла ба ѐрии 
адвокат. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ва ѐрии ҳуқуқӣ. Кафолатҳои ҳуқуқ ба 
ҳимояи судӣ ва ѐрии ҳуқуқӣ. 

Озодии мусофират ва интихоби маҳалли зист. Ҳуқуқ ба озодии 
мусофират ва интихоби маҳалли сукунат ва зист дар қаламрави 
ҳар як давлат, ҳуқуқи тарки кишвар ва баргаштан ба он. Асосҳои 
маҳдудкунии озодии мусофират. Конститутсия ва қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ ба озодии мусофират ва 
интихоби маҳалли зист. Кафолатҳои ҳуқуқ ба озодии мусофират 
ва интихоби маҳалли зист.Инъикоси њуќуќ ба мусофират дар 
асноди (санадњои) њуќуќи байналмилалї 

Мафҳумҳои асосии боби 9 Ҳуқуқҳои шахсии (шаҳрвандии) 
инсон. Низоми ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандӣ. Таҳаввули ҳуқуқу 
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озодиҳо. Дахлнопазирии шахсӣ. Мухторияти шахс. Маҳрум 
сохтан аз озодӣ. Дастгир намудан. Ҳабскунӣ. Ёрии ҳуқуқӣ. 
Ҳимояи судӣ. Эҳтимолияти (презумпсияи) бегуноҳӣ. Озодии 
виҷдон. Атеизм. Давлати дунявӣ. Мазҳабҳои динӣ. Маҳалли 
сукунат. Тафтиши муросилот. 

 
Боби 10. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ СИЁСӢ (3 соат) 

 
Тавзеҳи умумии ҳуқуқ ва озодиҳои сиѐсӣ. Мафҳум ва мазмуни 

ҳуқуқ ва озодиҳои сиѐсӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои сиѐсӣ-ҳуқуқҳои насли 
якум. Ҳуқуқи халқҳо ба худмуайянкунї ва ҳуқуқҳои сиѐсии 
инфиродии  инсон. Шаклҳои амалӣ гардидани ҳуқуқ ва озодиҳои 
сиѐсӣ. Низоми ҳуқуқҳои сиѐсӣ, тавсифи онҳо. Фарқи ҳуқуқҳои 
сиѐсӣ аз ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангии инсон ва шаҳрванд. 

Ҳуқуқи иштирок кардан дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи давлат. 
Ҳуқуқҳои инсон, ки бо идораи давлат алоқаманд мебошанд. 
Ҳуқуқи иштирок дар идораи корҳои давлатӣ ва шаклҳои амалӣ 
гардидани он. Ҳуқуқи интихоботӣ, намудҳои интихобот ва 
амалияи истифодаи онҳо. Интихобот ва раъйпурсӣ. Конститутсия 
ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихобот ва 
раъйпурсӣ. 

Хизмати давлатӣ. Ҳуқуқи баробар ба хизмати давлатӣ. 
Принсипи таҷзияи ҳокимият ҳамчун кафолати ҳуқуқи инсон. 
Маҳдудкунии ҳуқуқ ба иштирок дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи давлат. 
Кафолатҳои давлатии ҳуқуқи иштирок дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи 
давлат. 

Ҳуқуқи муттаҳид шудан. Ҳуқуқ барои муттаҳид шудан 
(озодии созмонҳо ѐ ҳуқуқи ташкили созмонҳо). Озодии фаъолияти 
иттиҳодияҳо, баробарҳуқуқӣ, баробарӣ дар назди қонун. Ҳизбҳои 
сиѐсӣ. Иттиҳодияи ҷамъиятӣ. Конститутсия ва қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ. Кафолатҳои ҳуқуқи муттаҳидшавӣ. Тартиби 
бақайдгирӣ, шаклҳои назорати фаъолияти иттиҳодияҳо. Шартҳои 
қонунии маҳдудкунии фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ. Созмонҳои кӯдакон ва ҷавонон дар Тоҷикистон.  

Ҳуқуқи иштирок дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва 
раҳпаймоиҳои осоишта. Мафҳумҳои «маҷлис», «гирдиҳамоӣ», 
«намоиш», «раҳпаймоии осоишта». Шаклҳои гуногуни ифодаи 
ошкорои дастаҷамъӣ ва инфиродии ақидаҳо оид ба масъалаҳои 
ҳаѐти ҷамъиятӣ ва давлатӣ. Тартиби хабардиҳии пешакии доир 
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гардонидани чорабиниҳои оммавӣ. Маҳдудкунии ҳуқуқи иштирок 
дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва раҳпаймоиҳои 
осоишта. Манъи ҷалби маҷбурӣ ба ин тадбирҳо. Конститутсия ва 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи иштирок дар 
маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва раҳпаймоиҳои осоишта. 
Кафолатҳои истифода ва ҳимояи ҳуқуқи иштирок дар маҷлисҳо, 
гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва раҳпаймоиҳои осоишта.  

Озодии сухан, матбуот, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор. 
Озодии сухан яке аз ҳуқуқҳои муҳимтарини инсон. 
Гуногунақидагӣ ва озодии матбуот. Конститутсия ва 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба матбуот ва ВАУ. 
Маҳдудкунии озодии сухан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи ВАУ. 
Манъи барангехтани ҷудоиандозии иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ва 
динӣ. Манъи сензура. Ҳифзи сирри давлатӣ. Кафолатҳои озодии 
сухан, матбуот ва ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбори умум. 

Ҳуқуқи муроҷиат ба мақомоти давлатӣ. Ҳуқуқи муроҷиат 
(ҳуқуқи шикоят). Муроҷиати инфиродӣ ва дастаҷамъона.Тартиби 
баррасии муроҷиат дар мақомоти давлатӣ ва қабули қарорҳои 
марбут ба онҳо. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи муроҷиати шаҳрвандон. Кафолатҳои 
ҳуқуқи муроҷиат. 

Мафҳумҳои асосии боби 10 
Низоми интихоботӣ. Интихобот. Раъйпурсӣ. Ҳизби сиѐсӣ. 

Иттиҳодияи ҷамъиятӣ. Шаклҳои ифодаи ошкорои ақида. Маҷлис. 
Гирдиҳамоӣ. Намоиш. Раҳпаймоии осоишта. Хизмати давлатӣ. 
Сирри давлатӣ. Шикоят. Ҳуқуқи муроҷиат.  

 
Боби 11. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИҚТИСОДӢ (3 соат) 

 
Шарҳи умумии ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодӣ. Мафҳум ва 

мазмуни ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодӣ 
– ҳуқуқҳои насли дуюм. Шаклҳои амалӣ гардидани ҳуқуқ ва 
озодиҳои иқтисодӣ. Низоми ҳуқуқҳои иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Фарқи гурӯҳи ҳуқуқҳои иқтисодӣ аз ҳуқуқу озодиҳои 
шаҳрвандӣ, сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва шаҳрванд . 

Ҳуқуқ ба моликият. Ҳуқуқ ба моликият ва мерос. Мафҳуми 
«моликият», шаклҳои он. Конститутсия ва қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи 
мерос. Маҳдудкунии ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи мерос. 
Кафолатҳои истифодаи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи мерос. 
Масъулияти давлат ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои 
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амалҳои ғайри қонунӣ нисбати шахс, вазифаҳои ҷуброни зарари 
моддӣ ва маънавӣ. 

Ҳуқуқ ба меҳнат ва интихоби касб. Ҳуқуқ ба меҳнат, озодии 
меҳнат; ҳуқуқ ба шароити адолатнок ва мусоиди кор; ҳуқуқ ба 
музди баробар барои иҷрои кори якхела. Алоқамандии ҳуқуқ ба 
меҳнат ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар. Конститутсия ва 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ ба меҳнат ва 
интихоби касб. Маҳдудкунии ҳуқуқ ба меҳнат. Кафолатҳои ҳуқуқ 
ба меҳнат ва интихоби касб. Ҳуқуқ ба меҳнат ва ноболиғон. 

Ҳуқуқ ба истироҳат. Ҳуқуқ ба истироҳат. Конститутсия ва 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ ба 
истироҳат. Маҳдудкунии ҳуқуқ ба истироҳат. Кафолатҳои 
истифодаи ҳуқуқ ба истироҳат. Давомнокии рӯзи корӣ. Рӯзҳои 
истироҳати ҳарҳафтаина. Рӯзҳои ид. Рухсатӣ. Намудҳои рухсатӣ. 
Ҳуқуқи ноболиғон ба истироҳат дар ҷараѐни таълим. 

Мафҳумҳои асосии боби 11 
 Њуќуќњои насли дуюм.Шаклњои амалигардонии њуќуќњои 
иќтисодї. Низоми њуќуќњои иќтисодї.Фарќи њуќуќњои иќтисодї аз 
њуќуќњои дигар. Њуќуќ ба моликият. Моликият..Мерос. Кафолати 
њуќуќї ба моликият. Мањдудкунии њуќуќи моликият. Масъулияти 
давлат. Сохторњои љомеаи шањрвандї. Вазифањои љуброни зарари 
моддї. Њуќуќ ба мењнат. Интихоби касб. Озодии мењнат, њуќуќ ба 
шароити адолатнок ва мусоиди кор. Кафолати њуќуќ ба мењнат. 
Њуќуќи ноболиѓон ба мењнат.  Њуќуќ ба истироњат. Мањдудкунии 
њуќуќ ба мењнат ва интихоби касб. Давомнокии рўзи корї. Рўзњои 
истироњат. Рухсатї ва намудњои он. . 

 
Боби 12. ҲУҚУҚҲОИ ИҶТИМОӢ (3 соат) 

 
Тавсифи умумии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ. Мафҳум ва мазмуни 

«ҳуқуқҳои иҷтимоӣ». Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ - ҳуқуқҳои насли дуюм. 
Шаклҳои амалӣ гардидани ҳуқуқҳои иҷтимоӣ. Низоми ҳуқуқҳои 
иҷтимоӣ, тавсифи онҳо. Фарқи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ аз ҳуқуқу 
озодиҳои шаҳрвандӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии инсон ва 
шаҳрванд. 

Ҳуқуқи ташкили оила. Ҳимояи модар ва кӯдак. Ҳуқуқи 
ашхосе, ки ба ҳимояи махсуси иҷтимоӣ эҳтиѐҷ доранд. Ҳуқуқ 
барои ҳимояи манфиатҳои модар ва кӯдакон. Никоҳ. Шаклҳои 
гуногуни дастгирии иҷтимоии оила. Ҳимоя ва ѐрии махсус ба 
кӯдакон. Ҳимояи давлатии ҳуқуқҳои кӯдакони ятим ва маъюб. 
Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 



79 

ҳуқуқи ташкили оила. Ҳимояи модар ва кӯдак. Кафолатҳои 
давлатии ҳимояи оила, модар ва кӯдак. 

Ҳуқуқ ба манзил. Ҳуқуқ ба манзил ва нигоҳубини он. 
Дахлнопазирии манзил. Номумкинии худсарона аз манзил 
маҳрум кардан. Имкони беҳтар намудани шароити манзил. 
Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
ҳуқуқ ба манзил. Кафолати истифодаи ҳуқуқ ба манзил. Сохтмони 
давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва инфиродии манзил.  

Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ. Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ѐрии 
тиббӣ. Шаклҳои ѐрии тиббӣ. Конститутсия ва қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ. 
Кафолати ѐрии ройгони тиббӣ.  

Хуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ. Таъминоти иҷтимоӣ ва ҳуқуқ 
ба таъминоти иҷтимоӣ. Кафолати давлатии пардохти маблағи 
басанда ба шаҳрвандоне, ки ба сабабҳои воқеӣ қобилият ѐ имкони 
меҳнат кардан ва гирифтани даромади меҳнатиро надоранд. 
Пиронсолӣ, маризӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти меҳнат, аз 
даст додани парастор ва ҳолатҳои дигаре, ки қонун муайян 
кардааст. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ. 

Мафҳумҳои асосии боби 12. 
Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ. Низоми ҳуқуқҳои иҷтимоӣ. Таъминоти 

иҷтимоӣ. Ҳифзи иҷтимоӣ. Ёрии тиббӣ. Модарӣ. Кӯдакӣ. Никоҳ. 
Пиронсолӣ. Маризӣ. Маъюбӣ. Шахси дорои қобилияти меҳнатӣ. 
Шахси ғайри қобили меҳнат. Парастор.  

 
Боби 13. ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ФАРҲАНГӢ (3 соат) 

 
Тавсифи умумии ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ. Мафҳум ва 

мазмуни ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои 
фарҳангӣ – ҳукуқҳои насли дуюм. Шаклҳои амалӣ гардидани 
ҳукуқҳои фарҳангӣ. Низоми ҳуқуқҳои фарҳангӣ, тавсиф ва мавқеи 
онҳо дар байни ҳуқуқҳои дигари инсон. Рушди фарҳанг ва 
истифодаи ҳукуқ ва озодиҳои фарҳангӣ. 

Ҳуқуқи иштирок дар ҳаѐти фарҳангии ҷомеа. Ҳукуқи иштирок 
дар ҳаѐти фарҳангӣ ва истифодаи он. Ҳуқуқи истифодаи 
комѐбиҳои пешрафти илмӣ. Пешрафти илмӣ, техникӣ ва масъалаи 
ҳукуқи инсон. Ҷанбаҳои мусбат ва манфии пешрафти илмӣ ва 
техникї аз нигоҳи ченаки инсонӣ. Озодии эҷодиѐти адабӣ, бадеӣ, 
илмӣ ва намудҳои дигари эҷодиѐт. Дастрас будани арзишҳои 
фарҳангӣ. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукуқи 
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муаллифӣ ва патентӣ. Кафолатҳои истифодаи ҳуқуқи иштирок дар 
ҳаѐти фарҳангии мамлакат. 

Ҳуқуқ ба таҳсил. Мазмуни ҳуқуқ ба таҳсил. Саводнокӣ, 
ҳуқуқи инсон ва масъалаҳои инкишоф. Мақсадҳои афзалиятноки 
таҳсил .Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќ ба 
тањсил. 

Ташаккули ҳаматарафаи шахс. Эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои 
инсон. Зарурати таҳсил. Фароҳам овардани имконияти иҷтимоӣ 
гардонидани инсон дар ҷомеа. Тарбияи ҳусни тафоҳум, 
тоқатпазирӣ, дӯстии байни халқҳо. Кафолатҳои ҳуқуқ ба таҳсил. 

Мафҳумҳои асосии боби 13 
Фарҳанг. Ҳаѐти фарҳангӣ. Ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ. 

Низоми ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ. Арзишҳои фарҳангӣ. 
Пешрафти илмӣ. Пешрафти илмию техникӣ. Ченаки инсонӣ. 
Эҷодиѐт. Ҳуқуқи муаллифӣ. Ҳукуқи патентӣ. Иҷтимоиѐт. 

 
Боби 14. ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД  

(3 соат) 
 

Тавсифи умумии вазифаҳои инсон ва шаҳрванд. Мафҳум, 
мазмун, намудҳои вазифаҳои инсон ва шаҳрванд. Вазифаҳои 
инсон ва қарзи ахлоқӣ. Қарз ва вазифаҳои инсон дар таълимоти 
динӣ ва низомҳои фалсафӣ. Таносуби ҳуқуқ ва вазифаҳои инсон. 
Вазифаҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ. Шаклҳои ифодаи вазифаҳо: рафтори 
фаъолона, риояи муқаррароти манъкунанда. Таносуби вазифаҳои 
инсон ва вазифаҳои шаҳрванд. Вазифаҳои инсон ва шаҳрванд дар 
шароити демократия ва тоталитаризм. Вазифаҳои асосӣ 
(конститутсионӣ).  

Вазифаҳои риояи қонунҳо ва эҳтироми ҳуқуқҳои инсон. Риояи 
қонунҳои мамлакат ва эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон - 
вазифаи муҳимтарини инсон ва шаҳрванд. Итоат ба қонун. 
Масъулияти шахс ва давлат дар ин соҳа. 

Вазифаи ҳимояи ватан, манфиатҳои давлат ва ҷомеа. Ҳимояи 
ватан, ҳифзи манфиатҳои давлат - қарзи муқаддаси инсон ва 
шаҳрванд. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи тартиби адои хизмати ҳарбӣ. 

Вазифаи ҳифзи табиат, ѐдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ. 
Уҳдадории ҳифзи табиат, ѐдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ. 
Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
ҳифзи табиат, мероси таърихию фарҳангӣ. Масъулияти шахс ва 
давлат дар ин соҳа. 
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Вазифаи додани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муқаррар 
кардааст. Адои андоз ва пардохтҳои муқаррарнамудаи қонун - 
вазифаи фискалии инсон ва шаҳрванд. Конститутсия ва 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сиѐсати андоз. 
Масъулияти шахс ва давлат дар ин соҳа. 

Мафҳумҳои асосии боби 14 
Вазифаҳои маънавӣ ва ҳуқуқӣ. Вазифаҳои конститутсионӣ. 

Қарзи маънавӣ. Итоат ба қонун. Ватан. Манфиатҳои давлат. 
Ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ. Мероси фарҳангӣ. Андозҳо ва 
пардохтҳо. 

 
Фасли 3.3.МЕХАНИЗМҲОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН 
Боби 15. МЕХАНИЗМҲОИ МИЛЛИИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ  

ИНСОН (2 соат) 
 
Тавсифи умумии механизмҳои миллии ҳимояи ҳуқуқҳои 

инсон. Мафҳуми «механизми ҳимояи ҳуқуқҳои инсон». 
Механизмҳои миллии ҳимояи ҳуқуқи инсон; хусусиятҳо, намудҳо. 
Низоми судии ҳимояи ҳуқуқҳои инсон. Низоми маъмурии ҳимояи 
ҳуқуқи инсон. Механизмҳои ғайридавлатии ҳимояи ҳуқуқи инсон. 
Наздикшавии ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалӣ дар асоси 
принсипҳои умумӣ. 

Ҳимояи судии ҳуқуқи инсон. Низоми судии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба низоми 
судӣ.  Намудҳои судҳои Тоҷикистон. Суди конститутсионӣ, Суди 
Олӣ. Суди олии иқтисодӣ. Суди њарбӣ. Суди Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон. Судҳои вилоятҳо. Суди шаҳри Душанбе. 
Судҳои шаҳрҳо ва ноҳияҳо. Суди иқтисодии Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон. Судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри 
Душанбе. Мақоми низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. 

Механизмҳои маъмурии ҳимояи ҳуқуқҳои инсон. Фаъолияти 
давлатии марбут ба таъмин ва ҳимояи ҳуқуқҳо. Фаъолияти 
ашхоси мансабдор ва масъулияти онҳо барои таъмин ва татбиқи 
бемамониати ҳуқуқи инсон. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
мақомоти дигари ҳокимияти иҷроия: нақш ва вазифаҳои онҳо дар 
таъмини ҳуқуқҳои инсон. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
нақш ва шаклҳои фаъолияти он дар таъмини ҳуқуқи инсон. 
Мақомоти њокимияти маҳаллӣ дар таъмин ва ҳимояи ҳуқуқи 
инсон. Хусусиятҳои фаъолияти низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар механизми муштараки кафолати 
ҳуқуқи инсон. Башардӯсткунонии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 



82 

ҳимояи ҳуқуқи инсон. Фаъолияти Прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар таъмини ҳуқуқи инсон. Сохтори (институти) 
омбудсмен - механизми давлатии ҳимояи ғайрисудии ҳуқуқи 
инсон. Таърихи бавуҷудоӣ ва рушди омбудсмен. Имконият ва 
пешомадҳои таҳкими сохтори омбудсмен дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 

Механизмҳои ғайриҳукуматии ҳимояи ҳуқуқҳои инсон. СҒҲ 
(НПО) - сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ. Нақши СҒҲ дар ҳимояи 
ҳуқуқҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Таҳкими ҳуқуқии 
фаъолияти СҒҲ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии боби 15 
Механизми ҳимояи ҳуқуқи инсон. Судҳои юрисдиксияи 

умумӣ. Судҳои юрисдиксияи махсус. Адолати судӣ. Механизмҳои 
давлатии ҳимояи ҳуқуқи инсон. Механизмҳои ғайридавлатии 
ҳимояи ҳуқуқи инсон. Президент. Ҳукумат. Маҷлиси Олӣ. 
Мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ. Созмонҳои ғайриҳукуматӣ. СҒҲ.  
Омбудсмен. 

 
Боби 16. МЕХАНИЗМҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИМОЯИ 

ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН (2 соат)  
 

Тавсифи умумии механизмҳои байналмилалии ҳимояи ҳукуқи 
инсон. Механизмҳои байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи инсон, 
хусусиятҳо, намудҳо. Механизмҳои байналмилалии универсалии 
ҳимояи ҳуқуқи инсон (СММ). Механизмҳои минтақавии ҳимояи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон (Шӯрои Аврупо, ИДМ ва ғайра). 
Механизмҳои маҳаллии ҳимояи ҳуқуқи инсон. Нақши созмонҳои 
байналмилалӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон. 

СММ ва нақши он дар ҷаҳони имрӯза. Созмони Милали 
Муттаҳид: таърихи таъсис, принсипҳои фаъолият. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон - узви СММ. Оинномаи СММ дар бораи ҳуқуқҳои 
инсон. Мақомоти олии СММ. Иҷлосияи Кулл (Ассамблеяи 
Генералӣ), Шӯрои Амният. Мақомоти ѐрирасони СММ. Шӯрои 
Иқтисодӣ ва Иҷтимоии СММ. Шӯро оид ба сарпарастии СММ. 
Суди баиналмилалии СММ. Котиботи СММ. Дабирҳои кабири 
СММ. Масъалаи дахолат дар ҳуқуқи байналмилалӣ. Нақши 
СММ дар ҷаҳони имрӯза. 

Мақомоти СММ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон. Мақомоти 
асосии СММ оид ба ҳуқуқи инсон. Комиссари  Олӣ  оид  ба 
ҳуқуқи инсон. Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон. Зеркомиссия оид ба 
ҳавасмандкунӣ ва ҳимояи ҳуқуқи инсон. Суди байналмилалии 
ҷиноӣ. Мақомоти қарордодии СММ. Кумита оид ба ҳуқуқи 
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инсон. Кумитаи зидди шиканҷа. Кумита оид ба ҳуқуқи кӯдак. 
Кумита оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. Кумита 
оид ба барҳамзании табъизи (дискриминатсияи) ҳуқуқ аз рӯйи 
нишонаи нажодӣ. Кумита оид ба барҳамзании маҳдудкунии 
ҳуқуқи занҳо. Кумита оид ба ҳимояи ҳуқуқи меҳнаткашони 
муҳоҷир ва аъзои оилаи онҳо. Маърӯзаҳои давлатҳои иштирокчӣ. 
Шикоятҳои байнидавлатӣ. Шикоятҳои инфиродӣ. Механизмҳои 
СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии боби 16 
Ҳуқуқи байналмилалї. Механизмҳои байналмилалии ҳимояи 

ҳуқуқи инсон. Созмони Милали Муттаҳид. Оинномаи СММ. 
Шӯрои Аврупо. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил. Мақомоти 
асосии СММ. Иҷлосияи Кулл. Ассамблеяи Генералии Шўрои 
амният. СММ. Шӯрои Иқтисодӣ ва Иҷтимоии СММ. Шӯрои 
Амнияти СММ. Шӯрои СММ оид ба Сарпарастӣ. Суди 
байналмилалии СММ. Котиботи СММ. Дабири Кабири СММ. 
Мақомоти қарордодии СММ. Кумита оид ба ҳуқуқи инсон. 
Кумитаи зидди шиканҷа. Кумита оид ба ҳуқуқи кӯдак. Кумита 
оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. Кумита оид ба 
барҳамзании поймолгардонии ҳуқуқ аз рӯйи нишонаи нажодӣ. 
Кумита оид ба барҳамзании маҳдудкунии ҳуқуқи занон. Кумита 
оид ба ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ  ва аъзои оилаи онҳо. 
Шикоятҳои байнидавлатӣ. Шикоятҳои инфиродӣ. Комиссари 
Олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон. Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон. 
Зеркомиссия оид ба ҳавасмандкунӣ ва ҳимояи ҳуқуқи инсон. Суди 
байналмилалии ҷиноӣ. 

 

Синфи ХI - 34 соат 
 
Муқаддима. Мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои фанни њуқуқи 

инсон дар синфи 11-ум. Сарчашмаҳо. Аҳамияти фан. Мазмуни 
фан. Робитаи дохилифаннӣ ва байнифаннӣ. Усулҳои тадриси 
ҳуқуқи инсон дар синфи 11-ум. Корҳои амалӣ ва мустақилона. 

 
Фасли 3.4. ҶАҲОНИ ИМРӮЗА ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН 

 
Боби 17. ҶАҲОНИШАВӢ (ГЛОБАЛИЗАТСИЯ) ВА 

МАСЪАЛАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН (5 соат) 
 
Глобализатсия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мафҳуми «ҷаҳони-

шавӣ» (глобализатсия). Масъалаҳои умумии ҷаҳони имрӯза. 
Ҷаҳон ва амният. Нигоҳдории муҳити зист. Корпоратсияҳои 
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трансмиллӣ ва мамлакатҳои ҷаҳони сеюм. Асри XXI - асри 
технологияҳои иттилоотӣ. Масъалаи ҷойгиршавии аҳолӣ. Ҷино-
яткории трансмиллӣ. Терроризм. Масъалаҳои тандурустӣ. Та-
рафҳои мусбат ва манфии ҷаҳонишавӣ. Консепсияи ҳуқуқи инсон 
дар шароити ҷаҳонишавӣ. Ҷомеаи ҷаҳонӣ. Ҳуқуқи инсон чун 
соҳаи ифодаи манфиатҳои миллии давлатҳо ва манфиатҳои 
ҷомеаи ҷаҳонӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон-ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ. 
Таъсири ҷараѐни ҷаҳонишавӣ ба масъалаи ҳуқуқи инсон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ифротгароӣ (экстремизм) ва масъалаи ҳимояи ҳуқуқи инсон. 
Мафҳуми «ифротгароӣ». Хусусиятҳо ва намудҳои ифротгароӣ. 
Ифротгароии сиѐсӣ. Ифротгароии динӣ. Гурӯҳбандиҳои 
тундмизоҷ (радикалӣ). Терроризм. Фаъолияти ғайриқонунии 
созмонҳои моҳияти ифротгароидошта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси 
поймол гардидани ҳуқуқи инсон аз тарафи созмонҳои моҳияти 
ифротгароидошта. 

Масъалаҳои экологӣ ва ҳуқуқи инсон. Масъалаҳои ҷаҳонии 
экологӣ ва ҳуқуқи инсон. Масъалаҳои тағйири иқлим ва 
ифлосшавии муҳити зист. Масъалаҳои нигоҳдории минтақаҳои 
табиии ҳифзшаванда. Нақши қарордодҳои Киото, Копенгаген, 
Париж ва асноди дигари байналмилалӣ барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Амалиѐти «Об барои ҳаѐт». Ҳуқуқи инсон дар соҳаи 
амнияти экологӣ. Нақши созмонҳои байналмилалӣ ва миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои экологии инсон 
ва шаҳрванд. 

Демография ва ҳуқуқи инсон. Масъалаи афзоиши аҳолӣ дар 
ҷаҳон. Раванди муҳоҷиршавӣ ва ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Банақшагирии оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Масъалаҳои нигаҳдории тандурустӣ ва ҳуқуқи инсон. Ҳуқуқи 
инсон ва масъалаи ВИЧ СПИД ва дигар беморињои 
сирояткунанда. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
ҳуқуқи инсон дар соҳаи тандурустӣ. Масъалаи нашъамандӣ ва 
ҳуқуқи инсон. Ҷавонон ва нашъамандӣ. 

Масъалаҳои риояи ҳуқуқи дастаҷамъӣ дар ҷаҳон ва дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мафҳуми «ҳуқуқи дастаҷамъӣ». Ҳуқуқи 
дастаҷамъӣ – ҳуқуқи насли сеюм. Хусусиятҳо ва намудҳои ҳуқуқи 
дастаҷамъӣ. Таносуби ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ ва ҳуқуқҳои 
инфиродӣ. Ҳуқуқи халқҳо ба худмуайянкунӣ ва мушкилоти он. 
Ҳуқуқ ба рушд. Ҳуқуқҳои дигари дастаҷамъона. Масъалаҳо ва 
хусусиятҳои амалӣ гардидани ҳуқуқҳои дастаҷамъона дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Мафҳумҳои асосии боби 17 
Ҷаҳонишавӣ (Глобализатсия). Масъалаҳои умумиҷаҳонӣ. 

Ҷомеаи ҷаҳонӣ. Корпоратсияҳои трансмиллӣ. Ҷинояткории 
трансмиллӣ. Терроризм. Ифротгароӣ. Экстремизм. Тундмизоҷӣ. 
Фундаментализм. Ваҳҳобизм. Хилофат. Гурӯҳбандиҳои 
тундмизоҷ. Банақшадарории оила. ВИЧ СПИД. Касалиҳои 
сирояткунанда. Маводди мухаддар. Нашъа. Нашъамандӣ. 
Муҳоҷират. Ҳуқуқҳои дастаҷамъона. Ҳуқуқи халқҳо ба 
худмуайянкунӣ. Мушкилоти худмуайянкунии халќњо. Ҳуқуқҳои 
гурӯҳи сеюм. 

 
Боби 18. ФАЪОЛИЯТИ СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН (5 соат) 
 

Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ. 
Созмонҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон: мафҳум, 
намудҳо. Хусусиятҳои фаъолияти созмонҳои байналмилалии 
соҳаи ҳуқуқи инсон. Намояндагии созмонҳои байналмилалӣ оид 
ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон дар шароити баъди љанги 
дохилї. Нақш ва вазифаҳои Дафтари СММ оид ба мусоидати 
бунѐди сулҳ дар Тоҷикистон. Ҳамкории мақомоти ҳокимияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, созмонҳои ҷамъиятӣ бо 
созмонҳои байналмилалии соҳаи риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон.  

ЮНИСЕФ – Хазинаи кӯдакони СММ. Таърихи ташкилѐбӣ. 
Мақсадҳо, принсипҳо ва самтҳои асосии фаъолият. Фаъолияти 
намояндагии ЮНИСЕФ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барномаҳои 
асосӣ. Ҳамкории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва СҒҲ 
Тоҷикистон бо Хазинаи кӯдакони СММ.  

ЮНИФЕМ – Хазинаи СММ оид ба рушд ба манфиати занҳо. 
Таърихи ташкилѐбӣ. Мақсадҳо, принсипҳо ва самтҳои асосии 
фаъолият. Намояндагии ЮНИФЕМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Ҳамкории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва СҒҲ Тоҷикистон бо 
Хазинаи СММ оид ба рушд ба манфиати занҳо. 

СБМ (МОТ) – Созмони Байналмилалии Меҳнат, СБК 
(МОМ) – Созмони Байналмилалии Кӯчиш. Меъѐрҳои ҳуқуқии 
фаъолият. Созмони Байналмилалии Меҳнат: мақсад ва самтҳои 
фаъолият дар асоси Оиннома ва Эъломияи Филаделфия. Созмони 
Байналмилалии Кўчиш: таърихи таъсисѐбӣ, мақсад. Фаъолияти 
СБК дар асоси Барнома. Самтҳои асосӣ ва тарзу усулҳои 
фаъолияти СБМ ва СБК. 
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УВКБ – ИКОГ - Идораи Комиссари Олии СММ оид ба 
гурезаҳо. Таърихи таъсисѐбӣ, мақсад, вазифаҳо, самтҳои 
фаъолият. Ҳамкории Тоҷикистон бо ин созмони байналмилалӣ.  

САҲА – (ОБСЕ) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо. 
САҲА: таърихи таъсисѐбӣ, мақсад. Самтҳои афзалиятноки фаъо-
лияти САҲА дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон дар қаламрави Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви САҲА.  

КБСС (МККК) – Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх. 
Таърихи таъсисѐбӣ, мақсад, принсипҳо ва самтҳои асосии 
фаъолият. Оинномаи КБСС.  

Ҳилоли Аҳмар. Таърихи таъсис, мақсад ва самтҳои фаъолияти 
он. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти Салиби 
Сурх ва Ҳилоли Аҳмар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». Оинномаи 
Ҳилоли Аҳмар. 

Мафҳумҳои асосии боби 18 
Созмонҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон. Хазинаи 

Кӯдакони СММ. Хазинаи СММ оиди рушд ба манфиати занон. 
Созмони Байналмилалии Меҳнат. Созмони Байналмилалӣ оид ба 
Кўчиш. Идораи Комиссари Олии СММ оид ба гурезаҳо. Созмони 
Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо. Кумитаи Байналмилалии 
Салиби Сурх. Ҳилоли Аҳмар. 

 
Боби 19. ҲУҚУҚ БА ЗИНДАГӢ ( 3 соат) 

 
Арзиш ва беназирии ҳаѐти инсон. Мафҳум ва моҳияти ҳуқуқи 

инсон ба зиндагӣ. Ҳаѐт ҳамчун неъмати иҷтимоӣ. Нуқтаи назари 
фалсафӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва иҷтимоӣ оид ба мафҳуми 
«зиндагӣ». Инъикоси маънии ҳаѐт дар эҷодиѐти мутафаккирони 
тоҷик. Табиати ҳуқуқии ҳуқуқи зиндагӣ. Масъалаҳои таъмин ва 
кафолати ҳуқуқ ба зиндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҳукми қатл: тарафдорон ва муқобилон. Ҳукми қатл ҳамчун 
ҷазо дар таърихи ҳуқуқ. Баҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ ба ҳуқми қатл. 
Тамоюли башарии ҳуқуқ ба масъалаи ҳукми қатл. Далелҳои 
ҷонибдорон ва муқобилони ҳукми қатл. Танзими ҳуқуқии 
маҳдудкунии истифодаи ҳукми қатл тибқи қонунгузории 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Боздории (мораторияи) 
ҳуқми қатл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Масъалаи эвтаназия ва хилофи қонуну ахлоқ будани он. 
Мафҳуми «эвтаназия». Намудҳои эвтаназия. Эвтаназияи фаъол ва 
ғайрифаъол. Баҳои эвтаназия дар ҷаҳон аз назари ахлоқ, фалсафа 
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ва ҳуқуқ. Далелҳои ҷонибдорон ва муқобилони истифодаи 
эвтаназия. Эвтаназия: сабук кардани азоб ѐ куштор? Манъи 
эвтаназия дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии боби 19 
Ҳуқуқ ба зиндагӣ. Неъмати иҷтимоӣ. Ҷазо. Ҳукми қатл. 

Беназирии ҳаѐти инсон. Башаригардии ҳуқуқ. Боздории њукми 
ќатл (моратория). Эвтаназия. Ихтиѐран аз зиндагӣ даст кашидан. 
Эвтаназияи фаъол ва ғайрифаъол. Манъи эвтаназия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 

 
Боби 20. ОЗОДӢ АЗ ШИКАНҶА, МУНОСИБАТ  

ВА ҶАЗОИ ЗОЛИМОНА ( 2 соат) 
 

Шиканҷа, муносибат ва ҷазои золимона: назаре ба масъала. 
Мафҳумњои «шиканҷа», «муносибат ва ҷазои ғайриинсонӣ», 
«муносибат ва ҷазои шаъну шарафро пастзананда». Арзиши 
кадри инсон. Манъи истифодаи шиканҷа дар қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷавобгарии ашхоси амалдор барои 
муносибати ғайриинсонӣ бо ашхоси дастгир ва маҳбасигардида. 

Конвенсияи СММ муқобили шиканҷа ва намудҳои дигари 
муносибат ва ҷазои золимона, ғайриинсонӣ ва шаъну шарафи 
инсонро пастзананда. Муқаррароти байналмилалӣ дар соҳаи 
манъи истифодаи шиканҷа ва талаботи умумӣ ба муносибати 
инсондӯстона бо ашхоси дастгир ва ҳабсшуда. Конвенсияи СММ 
муқобили шиканҷа:, таърихи қабули он ва нишондодҳои асосӣ. 
Уҳдадории Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конвенсияи СММ 
муқобили шиканҷа. Кумитаи муқобили шиканҷа. Шикоятҳои 
инфиродӣ ба Кумитаи муқобили шиканҷа. Хазинаи ихтиѐрии 
СММ баҳри ѐрӣ ба курбониѐни шиканҷа. 

Мафҳумҳои асосии боби 20 
Шиканҷа. Муносибат ва ҷазои ғайриинсонӣ. Муносибат ва 

ҷазоҳои шаъну шарафро пасткунанда. Кумитаи муқобили 
шиканҷа. 

 
Боби 21. ҲУҚУҚҲОИ КӮДАК (3 соат) 

 
Кӯдакон – гурӯҳи иҷтимоии ба ҳимоя эҳтиѐҷманд. Мафҳумњои 

«гурӯҳи иҷтимоии ба ҳимоя эҳтиѐҷманд», «кӯдак», «ноболиғ». 
Масъалаҳои асосии ҳимояи кӯдак дар ҷаҳон ва Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Марги кӯдакон. Масъалаи гуруснагӣ, қашшоқӣ, 
бегонашавӣ, маҳдудкунӣ. Масъалаҳои таҳсил ва тарбия. 
Масъалаҳои истисмори кӯдакон ва кӯдакфурӯшӣ. Зӯроварии 
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зидди кӯдакон. Таъсири низоъҳои ҳарбӣ ба кӯдакон. 
Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак. Конвенсияи СММ 

дар бораи ҳуқуқи кӯдак: таърихи таълиф ва қабул, нишондодҳои 
асосӣ. Принсипҳои Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои кӯдак. Эътирофи 
кӯдак ҳамчун шахси комил ва баробарҳуқуқ. Афзалияти манфиатҳои 
кӯдакон нисбат ба талаботи давлат, ҷомеа ва оила. Протоколҳои 
иловагӣ ба Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак: «Оид ба ҷалби 
кӯдакон ба низоъҳои мусаллаҳона» ва «Оид ба кӯдакфурӯшӣ, 
фоҳишагии кӯдакон ва порнографияи кӯдакон». Кумита оид ба 
ҳуқуқи кӯдак. Уњдадории Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конвенсияи 
СММ дар бораи ҳуқуқи кӯдак. Маърӯзаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба Кумита оид ба ҳуқуқи кӯдак. 

Масъалаҳои риояи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии 
кӯдак. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии кӯдак дар қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳукуқи ноболиғон ба меҳнат дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Манъи ба кор қабул кардани ашхоси 
ҷавонтар аз 15-сола. Кафолатҳои бо кор таъмин кардани 
ноболиғон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳимоя ва таъмини ҳуқуқи 
кӯдакон ба таҳсил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳимояи ҳуқуқи 
кӯдакони ятим ва бесарпараст. Ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони маъюб. 

Ҳимояи кӯдак аз зӯроварӣ ва истисмор. Мафҳумњои «зӯроварӣ 
нисбати кӯдакон» ва «истисмори кӯдакон». Ҳимояи кӯдакон аз 
зӯроварии ҷисмонӣ ва равонӣ аз ҷониби калонсолон. Ҳимояи 
кӯдакон аз ҳама гуна шаклҳои истисмор: иқтисодӣ, ҷинсӣ ва 
ғайра. Тадбирҳои қонунгузорӣ, маъмурӣ ва иҷтимоӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи кӯдакон аз зӯроварӣ ва 
истисмор. 

Ба амал баровардани адолати судӣ нисбати ноболиғон. 
Мафҳуми «адолати судӣ». Ҷавобгарии ҷиноӣ ва маъмурии 
ноболиғон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кафолати ҳуқуқҳои 
ноболиғон дар доираи мурофиаи судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Иштироки ҳатмии педагог, волидон ѐ шахси онҳоро ивазкунанда 
дар мавриди баррасии судии парвандаи ноболиғон. Баррасии 
таъхирнопазири парвандаи ноболиғон аз ҷониби суд. Озодӣ аз 
маҷбуркунӣ барои додани гувоҳии шоҳидӣ ѐ ба гардан гирифтани 
гуноҳ ва ғайра. Ҳимояи ҳуқуқи ноболиғоне, ки мувофиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойҳои иҷрои ҷазо 
мебошанд. Ҳабс кардан ва аз озодӣ маҳрум сохтани ноболиғон 
ҳамчун чораи охирин. 

Мафҳумҳои асосии боби 21 
Гурӯҳи ба ҳимоя эҳтиѐҷманди иҷтимоӣ. Кӯдак. Ноболиғ. 

Зӯроварӣ нисбати кӯдакон. Зӯроварии ҷисмонӣ ва равонӣ. 
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Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқи кӯдак. Протоколи иловагӣ 
«Оид ба ҷалби кӯдакон ба низоъҳои мусаллаҳона». Протоколи 
иловагӣ «Оид ба кӯдакфурӯшӣ, фоҳишагии кӯдакон ва 
порнографияи кӯдакон». Кӯдакони ятим, бесарпараст. Кӯдакони 
маъюб. Истисмори кӯдакон. Адолати судӣ. Ҷавобгарии ҷиноятии 
ноболиғон. Ҷавобгарии маъмурии ноболиғон. Ҷойҳои иҷрои ҷазо 
барои кӯдакон. 

 
 

Боби 22. ҲУҚУҚҲОИ АШХОСИ ДОРОИ 
ИМКОНИЯТҲОИ МАҲДУД ВА ПИРОНСОЛОН ( 2 соат) 

 
Ашхоси имконияташон маҳдуд ва пиронсолон ҳамчун гурӯҳи 

иҷтимоии ба ҳимоя эҳтиѐҷманди аҳолӣ. Мафҳуми «ашхоси 
имконияташон маҳдуд». Категорияҳои ашхоси имкониятҳояшон 
маҳдуд. Мафҳуми «ашхоси пиронсол». Масъалаҳое, ки ашхоси 
имконияташон маҳдуд ва пиронсолон дар зиндаги худ дар 
мавриди амалӣ намудани ҳуқуқ ва озодиҳои худ рӯ ба рӯ 
мешаванд. Вазифаҳои давлат ва ҷомеа ғамхорӣ зоҳир намудан ба 
категорияҳои мазкури одамони ба ҳимоя эҳтиѐҷманди аҳолӣ. 
Муқаррароти байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи ҳукуқҳои ашхоси 
имконияташон маҳдуд ва пиронсолон. 

Масъалаҳои риояи ҳуқуқҳои ашхоси имконияташон маҳдуд. 
Ҳуқуқи ашхоси имконияташон маҳдуд ба зиндагии сазовор ва 
баробарҳуқуқ. Масъалаҳои истифодаи ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ, 
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии ашхоси имконияташон 
маҳдуд. Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи кафолатҳои истифода ва ҳимояи ҳуқуқи ашхоси 
имконияташон маҳдуд. Имтиѐзҳо ва афзалиятҳои ашхоси 
имконияташон маҳдуд ҳамчун категорияҳои одамони ба ҳимоя 
эҳтиѐҷманд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Эҳтироми пиронсолӣ - қарз, номус ва шаъну шарафи ҳар як 
шаҳрванд. Масъалаи пиронсолӣ дар ҷаҳони имрӯза. Хусусиятҳои 
муносибати эҳтиромона ба пиронсолӣ чун чузъи анъанањои волои 
халқи тоҷик. Ухдадории кӯдакони болиғ оид ба ғамхорӣ намудан 
дар ҳаққи волидони қобили меҳнат набудаи худ. 

Кафолатҳои ҳимоя ва эҳтироми пиронсолӣ дар Конститутсия 
ва қонунгузории дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мафҳумҳои асосии боби 22 
Ашхоси имконияташон мањдуд ва маъюб. Ашхоси пиронсол. 

Имтиѐзҳо. Афзалиятҳо.. 
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Боби 23. ҲУҚУҚҲОИ АҚАЛЛИЯТҲОИ МИЛЛӢ ( 2 соат) 
 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - давлати сермиллат. Ақаллиятҳои 

миллӣ. Мафҳуми «ақаллият». Мафҳуми «ҳуқуқҳои ақаллият». 
Гурӯҳҳои ақаллият. Ақаллиятҳои этникӣ, миллӣ, динӣ. 
Миллатчигӣ ва манбаъҳои он. Маҳдудкунӣ аз рӯйи нишонаи 
мансубияти миллӣ. Роҳҳои асосии таъмини ҳуқуқҳои ақаллиятҳои 
миллӣ ва ваҳдати муносибатҳои байни миллатҳо. Масъалаҳои 
истифода ва ҳимояи ҳуқуқҳои сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 
фарҳангии ақаллиятҳои миллӣ дар ҷаҳон. Ҳайати миллӣ ва 
муносибатҳои байни миллатҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Конвенсияи СММ доир ба барҳамзании табъизи 
(дискриминатсияи) нажодӣ. Конвенсияи СММ доир ба табъизи 
нажодӣ: таърих, ташкилѐбӣ, нишондодҳои асосӣ. Принсипҳои 
Конвенсия. Баробарҳуқуқии миллӣ ва нажодӣ. Нажодпарастӣ. 
Шаклҳои ошкоро ва рӯйпӯшкардаи зуҳуроти нажодӣ. Маҳвсозӣ 
(генотсид). Нажодпарастӣ (апартеид). Муборизаи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
баҳри барҳамзании нажодпарастӣ. Кумита оид ба барҳамзании 
табъизи нажодӣ. Уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
Конвенсияи СММ дар бораи барҳамзании табъизи нажодӣ. 

Масъалаҳои риояи ҳуқуқҳои ақаллиятҳои миллӣ. Ҳимояи 
манфиатҳо ва ҳуқуқҳои ақаллиятҳои миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон. Кафолати татбиқи ҳуқуқҳои ақаллиятҳои миллї. Ҳуқуқ ба 
истифодаи озодонаи забони модарӣ ва фарҳанг. Иттиҳодияҳои 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Манъи тарғиби душманӣ ва 
нифоқи нажодӣ, миллӣ ва динӣ. Таҷрибаи ҳалли масъалаҳои 
ақаллиятҳои миллӣ ва аҳамияти он дар сохтмони давлат. 

Мафҳумҳои асосии боби 23 
Ақаллият. Ҳуқуқҳои ақаллият. Ақаллиятҳои этникӣ. 

Ақаллиятҳои нажодї. Ақаллиятҳои динӣ. Ақаллиятҳои миллӣ. 
Миллатчигӣ. Маҳдудкунии ҳуқуқ аз рӯйи нишонаи мансубияти 
миллӣ; Нажодпарастӣ. Ксенофобия. 

 
Боби 24. ҲУҚУҚҲОИ МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ  

ВА АЪЗОИ ОИЛАИ ОНҲО  ( 2 соат) 
 

Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуќҳои ҳамаи 
муҳоҷирони мењнатї ва аъзои оилаи онҳо. Мафҳумњои 
«муҳоҷирати меҳнатӣ», «муҳоҷирони меҳнатӣ», «аъзои оилаи 
муҳоҷирони меҳнатӣ». Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи 
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ҳамаи муҳоҷирони мењнатї ва аъзои оилаи онҳо: таърихи таълиф 
ва қабул, мақсадҳо, вазифаҳо. Принсипҳои асосӣ. Кумита оид ба 
ҳимояи_ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони мењнатї ва аъзои оилаи 
онҳо. Уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Конвенсия дар 
бораи ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи муҳоҷирони мењнатї. Муносибати 
инсондӯстона ба масъалаи истифодаи ҳуқуқ ва озодиҳои 
муҳоҷирони мењнатї ва аъзои оилаи онҳо. 

Масъалаҳои риояи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ. Бозори 
меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муҳоҷирати меҳнатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои он. Хусусиятҳои касбии 
фаъолияти муҳоҷирон аз Тоҷикистон. Таҳсилот ва тайѐрии 
касбии кадрҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Масъалаи ҳимоя карда 
нашудани муҳоҷирони мењнатї аз қонуншиканию беадолатӣ ва 
роҳҳои ҳалли ин масъала. Кафолати истифода ва ҳимояи ҳуқуқҳои 
муҳоҷирони меҳнатӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Ҳимояи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатї аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар мамлакати ба коррафта. 

Мафҳумҳои асосии боби 24 

Муҳоҷирати меҳнатӣ. Аъзои оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ. 
Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқҳои ҳамаи 
муҳоҷирони мењнатї ва аъзои оилаи онҳо. 

Кумита оид ба ҳимояи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони мењнатї 
ва аъзои оилаи онҳо. Бозори меҳнат. 

 
Боби 25. ҲУҚУҚҲОИ ГУРЕЗАҲО  

ВА МУҲОҶИРОНИ ИҶБОРӢ (2 соат ) 
 
Гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ ҳамчун гурӯҳҳои иҷтимоии 

камҳимоя. Мафҳумњои «гуреза», «муҳоҷири иҷборӣ». Гурезаҳо ва 
муҳоҷирони иҷборӣ ҳамчун категорияҳои ба ҳимоя эҳтиѐҷманди 
аҳолӣ. Муқаррароти байналмилалӣ дар соҳаи ҳимояи ҳукуқ ва 
озодиҳои гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ. Комиссари Олии СММ 
оид ба гурезаҳо. Мушовири махсус дар назди Дабири Кабири 
СММ оид ба масъалаҳои ашхоси ҷойҳои зистро тарккарда 
{муҳоҷирони иҷборӣ). Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи ҳимояи ҳуқуқҳои гурезаҳо. Шаҳодатномаи гуреза. 

Конвенсияи СММ оид ба мақоми гурезаҳо ва масъалаҳои 
ҳимояи ҳуқуқҳои онҳо. Конвенсияи СММ дар бораи мақоми 
гурезаҳо: таърихи таълиф ва қабули он, мазмун. Конвенсияи 
СММ дар бораи мақоми гурезаҳо оид ба принсипҳои асосии 
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муносибат бо гурезаҳо. Принсипи баробарӣ, ҷудонашаванда ва 
унвиверсалии ҳуқуқҳо. Ҳуқуқи ҷустуҷӯйи гурезгоҳ аз таъқиб ва 
истифода аз ин гурезгоҳ. Уҳдадориҳои умумии муносибат бо 
гурезаҳо. Роҳ надодан ба табъизи онҳо. Манъи пеш кардани 
гурезаҳо ва маҷбуран ба ватанашон баргардонидани онҳо. 

Масъалаҳои риояи ҳуқуқи муҳоҷирони иҷборӣ. Муҳоҷирони 
иҷборӣ ѐ муҳоҷирони дохилї. Қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии 
муҳоҷирони иҷборӣ. Кафолатҳои ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони 
иҷборӣ. 

Мафҳумҳои асосии боби 25 
Гуреза. Муҳоҷири иҷборӣ. Муҳоҷири дохилӣ. Комиссари 

Олии СММ оид ба гурезаҳо. Мушовири махсуси назди Дабири 
Кабири СММ оид ба масъалаҳои ашхоси ҷойҳои зистро 
тарккарда (муҳоҷирони иҷборӣ). Аз мамлакати ҳузур пеш кардан. 
Ба ватанашон маҷбуран баргардонидани гурезаҳо. 
Шаҳодатномаи гуреза. 

 
Боби 26. ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ВА ҲУҚУҚИ ГУМАНИТАРӢ (3 соат) 

 

Ҳуқуқҳои инсон ва қоидаи ҷанг. Мафҳумњои «ҳуқуқҳои  
инсон», «ҳуқуқи гуманитарии байналмилалӣ», «низоъи 
мусаллаҳонаи байналмилалӣ», «низоъи мусаллаҳонаи дорои 
моҳияти ғайрибайналмилалӣ». Рушди ҳуқуқи гуманитарии 
байналмилалӣ ва принсипҳои он. Ҷиҳатҳои гуманитарии 
интихоби воситањои пешбурди ҷанг. Меъѐрҳои гуманитарие, ки 
ба вазъияти шахс дар низоъҳои мусаллаҳона дахл доранд. Ҳимояи 
ҳуқуқ ва озодиҳои аҳолии шаҳрвандие (ғайриҳарбие), ки ба 
категорияҳои ба ҳимоя эҳтиѐҷманди аҳолӣ мансубанд: занҳо, 
кӯдакҳо, пиронсолон, маъюбон, касалмандон, комбатантҳо. 
Муносибати инсондӯстона нисбати асирони ҳарбӣ. 

Конвенсияҳои Женева. Конвенсияи Женева оид ба беҳтар 
кардани тақдири маъюбон ва касалмандон дар артишҳои 
амалкунанда (Конвенсияи якуми Женева). Конвенсияи Женева 
оид ба беҳтар кардани вазъи маъюбон, касалмандон ва ашхоси аз 
киштии ҳайати неруҳои ҳарбии баҳрӣ сарнагуншуда (Конвенсияи 
дуюми Женева). Конвенсияи Женева оид ба муносибат ба 
асирони ҳарбӣ (Конвенсияи сеюми Женева). Конвенсияи Женева 
оид ба ҳимояи аҳолии шаҳрвандӣ ҳангоми пешбурди ҷанг 
(Конвенсияи чоруми Женева). Протоколи иловагӣ ба 
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Конвенсияҳои Женева аз 12-уми авг. с. 1949, ки ба ҳимояи 
қурбониҳои низоъҳои мусаллаҳонаи сатҳи байналмилалӣ дахл 
дорад. (Протоколи иловагии I). Протоколи иловагӣ ба 
конвенсияҳои Женева аз 12-уми авг. с. 1949, ки ба ҳимояи 
қурбониѐни низоъҳои мусаллаҳонаи моҳияти ғайри байналмилали 
дошта дахл доранд. Таърихи қабул, принсипҳои асосӣ. Мақоми 
КБСС (Комитети Байналмилалии Салиби Сурх) ва Њилоли 
Ањмар дар таъмини ҳуқуқҳои ашхосе, ки дар зери ҳимояи ҳуқуқи 
байналмилалии гуманитарӣ мебошанд. 

Масъалаҳои иштироки кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона. 
Кӯдакон ва ҷанг. Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқи кӯдак оид 
ба масъалаи иштироки кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона. 
Протоколи иловагӣ ба Конвенсия «Дар бораи ҷалб намудани 
кӯдакон ба низоъҳои мусаллаҳона». Конвенсияҳои Женева оид ба 
ҳимояи умумӣ ва махсуси ҳуқуқи кӯдак - иштирокчии низоъи 
мусаллаҳона. Кӯдакон - комбатантҳо. Уҳдадориҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тибқи конвенсияҳо ва Протоколи иловагӣ оид ба 
соҳаи ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон дар давраи ҷанг. Изҳороти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди имзогузорӣ ба Протоколи 
иловагӣ. 

Мафҳумҳои асосии боби 26 
 Њуқуқҳои инсон. Ҳуқуқи байналмилалии гуманитарӣ. 

Низоъҳои байналмилалии мусаллаҳона. Низоъи мусаллаҳонаи 
моҳияти байналмилалӣ надошта. Истифодаи роҳу восита ва 
усулҳои манъшудаи ҷанг. Аҳолии шаҳрвандӣ. Захмбардоштагон. 
Беморон. Муносибати инсондӯстона бо асирони ҳарбӣ. 
Комбатантҳо. КБСС. Њилоли Ањмар 

 

Фасли 3.5.ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН – АСОСИ РУШДИ 
ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ВА УСТУВОРИИ ДАВЛАТ 

 
Боби 27. ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН  

ВА ҲУҚУҚИ ФАРҲАНГӢ ( 3 соат) 
 

Мафҳумњои фарҳанги ҳуқуқҳои инсон ва фарҳанги ҳуқуқӣ. 
Мафҳумҳои «фарҳанг», «фарҳанги ҳуқуқҳои инсон», «фарҳанги 
ҳуқуқӣ». Унсурҳои таркибии фарҳанги ҳуқуқҳои инсон. Эҳтироми 
ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ, арзиши қадри инсонӣ. Эҳтиром 
ва фаҳмиши тафовутҳои фарҳангӣ. Унсурҳои таркибии фарҳанги 
ҳуқуқӣ. Муносибатҳои ҳуқуқӣ. Қонуният. Тартиботи қонунӣ. 
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Интизоми ҳуқуқї. Шуури ҳуқуқӣ. Эътироф ва риояи ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ҳамчун асоси фарҳанги ҳуқуқӣ. Таносуби 
фарҳанги ҳуқуқї инсон ва фарҳанги ҳуқуқӣ. Сатҳи баланди 
фарҳанги ҳуқуқии инсон ва фарҳанги ҳуқуқӣ ҳамчун омиле, ки ба 
рушди давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, адолати 
иҷтимоӣ, якдилӣ ва дӯстии байни одамон ва халқҳо мусоидат 
мекунад. 

Тоқатпазирӣ бидуни зӯроварӣ ва муколама. Мафҳумҳои 
«тоқатпазирӣ», «бидуни зӯроварӣ», «муколама». Тоқатпазирӣ: 
таърих ва замони муосир. Моҳияти ахлоқӣ ва фарҳангии 
тоқатпазирӣ. Тоқатпазирӣ дар таърихи фарҳанги маънавии халқи 
тоҷик. Шахсияти тоқатпазир. Ҳудудҳои тоқатпазирӣ. 
Тоқатпазирӣ ҳамчун воситаи муҳимтарини ваҳдат. Эъломияи 
принсипҳои тоқатпазирӣ. Тарбияи ҳисси тоқатпазирӣ ҳамчун 
унсури фарҳанги ҳуқуқии инсон. Паҳлуҳои фалсафии бидуни 
зӯроварӣ. Бидуни зӯроварӣ барҳам задани низоъҳо. Фарҳанги 
муколама ҳамчун зуҳуроти тоқатпазирӣ. 

Фарҳанги пешбурди музокирот. Мафҳуми «музокирот». 
Мавзӯъ ва тарафҳои музокирот. Ҷойи музокирот. Фарҳанги 
пешбурди музокирот. Эҳтироми байниҳамдигарии иштирокчиѐни 
музокирот. Ба даст овардани муросо ҳамчун воситаи муҳимми 
пешрафти музокирот. Нақши шахсиятҳо ва миѐнаравҳо дар 
музокирот. Қабули қарор дар ҷараѐни музокирот. Аз ҷониби 
тарафҳо иҷро гардидани уҳдадориҳои базиммагирифта. Асосҳои 
ҳуқуқии пешбурди музокирот. 

Мафҳумҳои асосии боби 27 
Фарҳанг. Фарҳанги маънавӣ. Фарҳанги ҳуқуқи инсон. 

Муносибатҳои ҳуқуқӣ. Қонуният. Тартиботи ҳуқуқӣ. Интизоми 
ҳуқуқӣ. Шуури ҳуқуқї. Тоқатпазирӣ. Бидуни зӯроварӣ. Муколама. 
Фарҳанги муколама. Музокирот. Ҷараѐни музокирот. Фарҳанги 
пешбурди музокирот. 

 
Боби 28. ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН  
ДАР ҶАҲОН ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ( 2 соат) 
 
Ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар ҷаҳони муосир. 

Ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон масъалаи афзалиятноки 
ҷомеаи ҷаҳонӣ. Давлат ва таҳсилот дар соҳаи ҳуқуқи инсон. 
Сиѐсати тарбияи насли наврас дар зери ғояи ҳуқуқи инсон ва 
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консепсияҳои байналмилалии таҳсилот дар соҳаи мазкур. 
Барномаҳо ва санадҳои асосии соҳаи маориф оид ба ҳуқуқи инсон. 

Ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Масъалаҳои таҳсилот дар соҳаи ҳуқуќи инсон ҳамчун 
қисми таркибии сиѐсати давлатии Тоҷикистон. Асноди меъѐрию 
ҳуқуқии миллии соҳаи маориф оид ба ҳуқуқи инсон. Мақсад, 
вазифаҳо ва ҷараѐни ташкили таҳсилот ва тарбия оид ба соҳаи 
ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурӣ. Нақши иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
воситаҳои ахбори умуми ватанӣ (ВАУ) ва созмонҳои 
байналмилалӣ дар ташаккули сатҳи баланди фарҳанги ҳуқуқи 
инсон дар ҷомеа. 

Мафҳумҳои асосии боби 28 
Фарҳанги ҳуқуқи инсон. Конвенсияҳои байналмилалї дар 

соҳаи ҳуқуқи инсон. Таҳсилот дар соҳаи ҳуқуқи инсон. Барномаҳо 
ва санадҳои асосии соҳаи маориф оид ба ҳуқуқи инсон. Дониш, 
қобилият ва малакаҳо. Арзишҳои маънавӣ. Сиѐсати тарбияи 
насли наврас. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Воситаҳои ахбори умум 
(ВАУ). Тарбия дар зери ғояи ҳуқуқи инсон. 
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правовых документов. – Ереван: «МХИТАР ГОШ», 1998. 

Права человека. Сборник международных договоров. Том 1 
(часть первая). Универсальные договоры. ООН. Нью-Йорк и Женева - 
2002. 

Права человека. Сборник международных договоров. Том 1 
(часть вторая). Универсальные договоры. ООН. Нью-Йорк и Женева - 
2002. 

Религиозный экстремизм в Центральной Азии. Проблемы и пер-
спективы. Материалы конференции. Душанбе, 25 апреля 2002 г. «ОБ-
СЕ». – Душанбе, 2002. 

Роҳнамои баргузории интихобот ва меъѐрњои байналмилалӣ. – 
Душанбе, 1999. 

Саволу чавобҳо рољеъ ба Ќонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии ЉТ»,- Душанбе-
2002. 

Саидов А. X. Общепризнанные права человека. Учебное посо-
бие.«МЗ Пресс»,- Москва , 2002 г. 

Сборник законодательных и иных правовых актов по вопросам 
гражданства, беженцев к миграции. Издательство М. Ю. Ф. «Кон-
тракт».- Душанбе , 2002 г. 

Сборник законодательных и иных правовых актов по вопросам 
гражданства, беженцев к миграции. Издательство М. Ю. Ф. «Кон-
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тракт».- Душанбе, 2002 г. 
Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобо-

да средств массовой информации. Основные положения 1975-2001гг. 
СБСЕ/ОБСЕ. (На русском и английском языках). 

Сафаров И.Д. Теория правового государства: историческое и со-
временное понимание. Учебное пособие. Душанбе, 2005. 

Сафаров И. Правовая система Государства Саманидов (1Х-Х 
вв.),«Ирфон»-. Душанбе - 1999. 

Сафаров И.Д.. Государство Саманидов: устройство власти. 
Учебное пособие-. Душанбе, 2004 

Семья и дети в Республике Таджикистан. Статистический сбор-
ник.- Душанбе. 

Сравнительный анализ законодательства Республики Таджики-
стан с Римским Статутом Международного Уголовного Суда.- Ду-
шанбе, 2004 г. 

Стратегия Международного движения Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. 

Стандарти давлатии маълумоти миѐна дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон. Китоби 1-. Душанбе 2003. 

Ушаков.Н .А. Международное право. Учебник.«Юрист».- 
Москва - 2003. 

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ. –Душанбе: Эр-гриф, 2004. 
Халиков А. Г. Правовая система Зороастризма. (Древнее право). 

–Душанбе, «Маориф ва фарханг», 2005. 
Халиков А. Г. Семейное право Зороастризма. –Душанбе, 2003 
Халиков.А.Г. Древнее уголовное право таджиков. (Зороастрий-

ская эпоха). Учебное пособие. -Душанбе: «Джамил», 2004. 
Хакимов Ш. К.. Становление и развитие Конституции, как поли-

тико-правового института в Таджикистане.- Душанбе: «Деваштич», 
2002. 

Худоѐров Б. Т., Шонасриддинов Н, Муқумова С.А, Тафсири Ко-
декси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе: «Эр-граф», 2004. 
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ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

КОДЕКСҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кодекси ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси расмиѐти маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми I) 
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми II) 
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми III) 
Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси фазои ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 
1990 

Эъломия дар бораи истиқлолияти Ҷумҳурии Шӯравии Сусиѐлистии 
Тоҷикистон. 1990 

1991 
Изҳороти Иҷлосияи (даъвати дувоздаҳуми) ғайринавбатии Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (09.09.1991) 

 
ҚОНУНҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
1992 

Қонуни ҶТ «Дар бораи боҷи давлатӣ» . 
Қонуни ҶТ «Дар бораи гирифтани андоз аз соҳибони воситаҳои 

нақлиѐт ва дигар мошину механизмҳои худгард» .  
Қонуни ҶТ «Дар бораи шарикии иҷтимоӣ ва созишномаҳо, 

шартномаҳои коллективї» . 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Додситонии Ҷумҳурии Тоҷикистон».  
Қонуни ҶТ «Дар бораи иттифоқҳои касаба ва кафолати фаъолияти 

онҳо» . 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи иҷтимоии маъюбон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон». 

1993 
Қонуни ҶТ «Дар бораи кори байторӣ» . 
Қонуни ҶТ «Дар бораи андоз аз амволи шахсони воқеӣ» .  
Қонуни ҶТ «Дар бораи маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорї ва 

равнақ додани рақобат» . 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон».  
Қонуни ҶТ «Дар бораи андозбандии даромади фаъолияти суғуртавї»  
Қонуни ҶТ «Дар бораи омор ва ҳисобдорӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъи фавқулода».  
Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиа». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф». 
Қонуни ҶТ«Дар бораи қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии 

Тоҷикистон». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи алоқа». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи табъу нашр». 

 
1994 

Қонуни ҶТ «Дар бораи Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон». 

Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти додрасҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон». 

Қонуни ҶТ «Дар бораи сохтори додгоҳҳо». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Додгоҳи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбї ва хизмати ҳарбї». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатї». Нусхаи нави ин қонун. 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарӣ аз сӯхтор». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи суғурта».. 
Қонуни ҶТ «Дар бораи гурезаҳо». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муҳоҷирони иҷборӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муҳофизат ва истифодаи олами ҳайвонот». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи назорати санитарии давлатӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон». 
1995 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ветеранҳо». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таъмини нафақаи хизматчиѐни ҳарбї». 

 
1997 

Қонуни ҶТ «Дар бораи асосҳои сохтори буҷет ва протсесси буҷетї». 
Қонуни ҶТ«Дар бораи масъулияти иқтисодии корхонаҳо, ташкилоту 

муассисаҳо барои қонуншиканӣ дар соҳаи сохтмон ва саноати масолеҳ ва 
маснуоти бинокорӣ». 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи таъмини ченаки ягона». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунандагон». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи консессияҳо». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатї».  
Қонуни ҶТ «Дар бораи омори давлатї". 1997. 
Қонуни ҶТ «Дар бораи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи милиса». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи нотариуси давлатӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи меъморї ва шаҳрсозї». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ҷисмонї ва варзиш». 
Қонуни ҶТ«Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимої». 

 
1998 

Қонуни ҶТ «Дар бораи таърифаи гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиби бастан, ратификатсия намудан, иҷро 

кардан ва беэътибор сохтани шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон». 

Қонуни ҶТ«Дар бораи бақайдгирии аҳолӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва 

раҳпаймоиҳои осоишта». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи статус, замонатҳои ҳимояи иҷтимої ва 

ҳуқуқии хизматчиѐни ҳарбї ва аҳли оилаи онҳо». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он». 

 
1999 

Қонуни ҶТ «Дар бораи интихоби Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон». 

Қонуни ҶТ«Дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии 
вакилони халқ». 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ». 1999. Илова ба он - 
2003. 

2000 
Қонуни ҶТ «Дар бораи энергетика» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи нақлиѐт» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф». 

 
2001 

Қонуни ҶТ «Дар бораи истифода ва ҳимояи аломату номҳои Салиби 
Сурх ва Ҳилоли Аҳмар дар  Љумњурии Тољикистон» 

Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳои замин» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи маводди доруворӣ ва фаъолияти фармасевтӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иттилоотонӣ» 
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Қонуни ҶТ«Дар бораи берун баровардан ва ворид кардани сарватҳои 
таърихию фарҳангӣ» 

Қонуни ҶТ «Дар бораи карантини растанї». 
2002 

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи иттилоот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти хусусии тиббӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти обуҳавошиносӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи театр ва фаъолияти театрӣ» 
Қонуни ҶТ« Дар бораи солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродук-

тивӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти 

роҳдорӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи разведкаи ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи  

Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ѐрии равонпизишкӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иттилоот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи йоднокгардонии намак» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи гурезаҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи алоқаи фелдегерӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи алоқаи барқӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи номгӯи маълумоти дорои сирри давлатӣ».  
Қонуни ҶТ «Дар бораи сифат ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворї». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи гурезаҳо». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи назорати санитарии давлатӣ». 1994. Тағйиро-

ту илова ба он - 2002. 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон». 1994. Тағйироту илова ба он 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ѐрии тиббӣ ба беморони рӯҳӣ». 

2003 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳунарҳои бадеии халқӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии ѐрирасони шахсӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти эҳсонкорӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ" 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи реклама» 
Қонуни ҶТ« Дар бораи истеҳсол ва муносибати эҳтиѐткорона бо пе-

ститсидҳо ва агрокимиѐҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муфлисшавӣ» 
Қонуни ҶТ« Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм 

(ифротгароӣ)» 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ѐрии наркологӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, страте-

гияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» 

Қонуни ҶТ «Дар бораи варзиши кӯдакон ва наврасон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии радиатсионӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таъмини амнияти санитарию эпидемиологии 

аҳолӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи алоқаи почта» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ». 
Қонуни ҶТ «"Дар бораи байторӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи экологӣ». 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи табиат». Тағйироту илова ба он - 2003. 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти олии касбї ва таҳсилоти касбии 

баъд аз муассисаҳои олии таълимӣ». 
2004 

Қонуни ҶТ «Дар бораи боҷи давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ихтироъ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи истифодаи энергияи атомӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъоварии пораву партовҳои металлҳои сиѐҳ 

ва ранга» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷавонон ва сиѐсати давлатии ҷавонон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулодаи 

дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тибби халқӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими давлатии ҳосилхезгардонии за-

минҳои таъйиноти кишоварзӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи намунаҳои саноатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муомилоти маводи таркандаи таъйиноти 

гражданӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиаи гражданӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи милитсия» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи кино» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф»  
Қонуни ҶТ «Дар бораи Гвардияи миллии ҶТ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи боздоштани татбиқи ҷазои қатл» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии ха-

тарнок» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муҳофизат ва истифодаи олами наботот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иттиҳодияҳои корфармоѐн» 
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2005 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи давлатии судӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хадамоти садамавию наҷотдиҳӣ, сохторҳои 

садамавию наҷотдиҳӣ ва вазъи ҳуқуқии наҷотдиҳандагон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фондҳои ғайридавлатии нафақа» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат бо вируси норасоии масунияти 

одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амни-

яти миллии  Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ«Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардо-

ну занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи гарави молу мулки манқул» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии хизматчиѐни харбӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии биологӣ» 

2006 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқии топологияҳои микросхемаҳои 

интегралӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таъри-

хию фарҳангӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи геодезия ва харитасозӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти нақлиѐти экспедитсионӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти баходихӣ (нархгузорӣ)» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи савгандѐдкунии тантанавии хизматчиѐни 

ҳарбӣ барои садоқат ба Президенти  Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи рамзҳои Президенти  Љумњурии Тољикис-тон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи номҳои объектҳои ҷуғрофӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи захираи моддии давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» 
Қонуни ҶТ« Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инњисорӣ 

дар бозорҳои мол» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ғизодиҳии табиии кӯдакон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ғалла» 

2007 
Қонуни ҶТ «Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агро-

саноатии   Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷавобгарӣ барои поймол намудани киштзор, 

зарар расонидан ба зироатҳои кишоварзӣ, тутзор ва дигар дарахту бут-
тазор» 

Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар  

Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи  рамзҳои давлати  Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи пайвандсозии (трансплантатсияи) узв ва (ѐ) 

бофтаҳои инсон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи монополияҳои табиӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ишораҳои ҷуғрофӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи  иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандоне, ки бар асари 

фалокати нерўгоҳи барқи атомии Чернобил зарар дидаанд» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими давлатии истеҳсол ва муомилоти 

баъзе намудҳои маҳсулоти нафт» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» 

2008 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хизматрасонии иҷтимоӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хазинадорӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тухмипарварӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи судҳои ҳакамӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи сирри тиҷоратӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи олами ҳайвонот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи нишондиҳанда барои њисобҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти амнияти милли Љумњурии 

Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ипотека» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи заминсозӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи дастрасии иттилоот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарӣ аз сухтор» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайри-

манќул ва ҳуқуқҳо ба он» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубо-

риза бо коррупсия  Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи суғуртаи тиббӣ дар» Љумњурии Тољикистон 

2009 
Қонуни ҶТ«Дар бораи ҳифзи хок» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи тиббии шаҳрвандони мубталои диабе-

ти қанд» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳадди ақали зиндагӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таърихи қарз (кредит)» 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимӣ» 

Қонуни ҶТ «Дар бораи суғуртаи мутақобила» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи стандартҳои иҷтимоии давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиходияҳои динӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи  карантини  растанӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартибо-

ти ҷамъиятӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи забони давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи донори хун ва ҷузъҳои он» 
Қонуни ҶТ«Дар бораи нигоҳдории биноҳои бисѐрхонагӣ ва ширкати 

соҳибмулкони манзил» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи барўйхатгирии ањолӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бамеъѐрдарории техникӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ» 
2010 

Қонуни ҶТ «Дар бораи маърифати экологии аҳолӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи амнияти озуқаворӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи далатии иштирокчиѐни мурофиаи су-

дии ҷиноятӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи навъҳои растанӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи байторӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иммунопрофилактикаи бемориҳои сироятӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи оби нӯшокӣ ва таъмини он» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи стандартонӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тибби оилавӣ» 
Қонуни ҶТ« Дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти та-

моку» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи 

энергия" 
Қонуни ҶТ «Дар бораи омори давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъияти Њилоли Аҳмари Тоҷикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи илмӣ ва илмї-техникӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ихтирооти махфӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар 

бахши давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Парки технологӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши 

давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи паррандапарварӣ» 
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2011 
Қонуни ҶТ «Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи нусхаи ҳатмии ҳуҷҷатҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи аудити экологӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи консессияҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иттифоқҳои касаба» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳодиҳии мутобиқат» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи рӯзҳои ид» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тар-

бияи фарзанд» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани 

гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Палатаи ҳисоби  Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ«Дар бораи молияи давлати  Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бозори коғазҳои қиматнок» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи амният» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мониторинги экологӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иттилооти экологӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикуно-

нии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терро-
ризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» 

2012 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи ҳавои атмосфера» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои 

меъѐрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тайѐр намудани мутахассисон бо назардошти 

талаботи бозори меҳнат» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва истифодабарии 

оқилонаи захираҳои генетикии набототи корам» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии инфиродӣ дар низоми суғуртаи 

ҳатмии нафақавӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи осорхонаҳо ва Фонди осорхонаҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мораторияи санҷишҳои фаъолияти субъ-

ектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи амнияти нақлиѐтӣ» 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи криптография» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ангишт» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти иловагӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи нотариати давлатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии  

Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи экспертизаи экологӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи занбӯриасалпарварӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муҳофизати растаниҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи омодагӣ ба сафарбарӣ ва сафарбарӣ» 

2013 
Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи силоҳ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таълиму тарбияи томактабӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди ҷинояткории муташакки-

лона» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи сарфаҷўӣ ва самаранокии энергия» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи моҳипарварӣ, моҳигирӣ ва ҳифзи захираҳои 

моҳӣ» 
Қонуни ҶТ « Дар бораи фаъолияти волонтѐрӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи зотпарварӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи кооперативҳо» 
Қонуни ҶТ«Дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи минтақаҳои кӯҳии  Љумњурии Тољикистон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагидорӣ ва истеҳсолоти биологӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи гаравхона (ломбард)» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи чарогоҳ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи тайѐрии варзишӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи иттифоқҳои қарзӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори 

омма» 
2014 

Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати дипломатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва 

роҳпаймоиҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи назорати содирот» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти ратсионализаторӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи адабиѐти таълимӣ» 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи шикор ва хоҷагии шикор» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани 

кумак ба қурбониѐни савдои одамон»  
Конуни ҶТ «Дар бораи сирри давлатӣ» 

2015 
Қонуни ҶТ «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти миѐнаи касбӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таъмини амнияти экологии нақлиѐти автомо-

билӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиѐсати давлатӣ оид ба 

илму техника» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи нафт ва газ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак» 

2016 
Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти башардӯстонаи зидди минаҳо» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти ноширӣ ва полиграфӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи шартномаҳои байналмилали» -Љумњурии 

Тољикистон 
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи сармоягузорӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» 

2017 
Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи мукофотҳои давлати» - и Љумњурии 

Тољикистон 
Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти калонсолон» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи кумакҳои унвонии иҷтимоӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пар-

дохтӣ» 
Қонуни ҶТ «Дар бораи анъанаҳо ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон». Тағйироту иловаҳо аз 20.08.2017. 
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АСНОДИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

ОИД БА ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН 
 

Эъломияи умумии ҳуқуқи башар  
Паймони байналхалкӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фархангӣ  
Протоколи иловагӣ ба Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ  
Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои гражданӣ ва сиѐсӣ 

Протоколи иловагӣ ба Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои 
гражданӣ ва сиѐсӣ   

Протоколи дуюми факултативӣ барои Паймони байналхалқӣ доир 
ба ҳуқуқҳои гражданӣ ва сиѐсӣ, ки ба барҳам додани ҳукми қатл равона 
карда шудааст. 

Конвенсия дар бораи додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон  
Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба рафъи тамоми шаклҳои 

табъиз нисбати занон  
Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои 

бераҳмона, ғайриинсонии таҳќиркунандаи шаъну шараф  
Протоколи иловагӣ ба Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар 

намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонии таҳкиркунандаи 
шаъну шараф  

Ковенсияи байналхалқӣ дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои 
табъизи нажодӣ  

Конвенсияи байналхалқӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи 
коргарони муҳоҷир ва аъзоѐни оилаи онҳо  

Конвенсия оид ба ҳуқуқи кўдак  
Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои кӯдак, ки ба 

фурӯши кӯдакон, фоҳишагии кӯдакон ва порнографияи кӯдакон дахлдор 
аст. Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои кӯдак ва дахолати 
иштироки кӯдак дар низоъҳои мусаллаҳона. Конвенсия оид ба ҳуқуқи 
маъюбон. Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оид ба ҳуқуқи маъюбон 

Конвенсия дар бораи статуси гурезаҳо 
Конвенсия дар бораи ҳуқуқи сиѐсии занон 
Конвенсия оид ба мубориза бо фурӯши одамон ва фоҳишагарӣ аз 

тарафи шахсони сеюм 
Конвенсия оид ба мубориза бар зидди ҷинояткории 

муташаккилонаи трансмиллӣ. 
Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак 
Конвенсияи манъи истифода, захирасозӣ, истеҳсол ва таъмин 

кардан аз минаҳои зидди қӯшуни пиѐдагард ва нобудсозии онҳо 
Конвенсияҳои Женева аз 12-уми августи соли 1949 

http://www.mmk.tj/img/elomiyai%20umumii%20huquqi%20bashar.doc
http://www.mmk.tj/img/Paimoni%20bainalhalqi%20doir%20ba%20huquqi%20iqtisod.doc
http://www.mmk.tj/img/Paimoni%20bainalhalqi%20doir%20ba%20huquqi%20iqtisod.doc
http://www.mmk.tj/img/protocoli%20ilovagi%20ba%20paimoni%20bainalhalqi%20doir%20ba%20huquqhoi%20iqtisodi.doc
http://www.mmk.tj/img/protocoli%20ilovagi%20ba%20paimoni%20bainalhalqi%20doir%20ba%20huquqhoi%20iqtisodi.doc
http://www.mmk.tj/img/Paimoni%20bainalhalqi%20doir%20ba%20huquqhoi%20fitri%20va%20siyosi.doc
http://www.mmk.tj/img/Protocoli%20ilovagi%20ba%20paimoni%20bainalhalqi%20doir%20ba%20huquqhoi%20fitri(3).doc
http://www.mmk.tj/img/Protocoli%20ilovagi%20ba%20paimoni%20bainalhalqi%20doir%20ba%20huquqhoi%20fitri(3).doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20duyumi%20facultativi%20baroi%20Paimoni%20bainalhalqi.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20duyumi%20facultativi%20baroi%20Paimoni%20bainalhalqi.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20duyumi%20facultativi%20baroi%20Paimoni%20bainalhalqi.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20duyumi%20facultativi%20baroi%20Paimoni%20bainalhalqi.doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciya%20dar%20borai%20barham%20doidani%20tamomi%20shaklhoi.doc
http://www.mmk.tj/img/protokoli%20ilovagi%20ba%20konvensiya%20oid%20ba%20rafti%20%20tamomi%20shaklhoi.doc
http://www.mmk.tj/img/protokoli%20ilovagi%20ba%20konvensiya%20oid%20ba%20rafti%20%20tamomi%20shaklhoi.doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digar%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%20%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%99%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D1%99%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0.doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digar%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%20%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%99%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%9A%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%20%D1%99%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20%20ba%20konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digar.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20%20ba%20konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digar.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20%20ba%20konvenciyai%20ziddi%20shikanja%20va%20digar.doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciyai%20bainalhalqi%20dar%20borai%20barham%20dodani.doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciyai%20bainalhalqi%20dar%20borai%20barham%20dodani.doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciyai%20bainalhalqi%20dar%20borai%20himoyai%20huquqi%20hammai%20korgaron(2).doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciyai%20bainalhalqi%20dar%20borai%20himoyai%20huquqi%20hammai%20korgaron(2).doc
http://www.mmk.tj/img/Konvenciya%20oid%20ba%20huquqi%20kudak(2).doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20ba%20Konvenciya%20oidi%20huquqi%20kudak.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20ba%20Konvenciya%20oidi%20huquqi%20kudak.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20ba%20Konvenciya%20oidi%20huquqi%20kudak.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20ba%20konvenciya%20oidi%20huquqhoi%20%20kudak%20va%20daholati.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20ba%20konvenciya%20oidi%20huquqhoi%20%20kudak%20va%20daholati.doc
http://www.mmk.tj/img/Protokoli%20ilovagi%20ba%20konvenciya%20oidi%20huquqhoi%20%20kudak%20va%20daholati.doc
http://www.mmk.tj/img/Protocoli%20ilovagi%20ba%20konvenciyai%20oidi%20huquqi%20mayubon.doc
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