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Прокуратура аке аз сохторҳои муҳимтарини низоми давлатдорӣ 
буда, ба ягон шохаи ҳокимият тааллуқ надорад ва иҷрои ҳатмии 
қонунҳоро аз ҷониби тамоми шохаҳои ҳокимият, корхонаҳо, 
ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандон назорат намуда. дар мамлакат 
фазои ягонаи ҳуқуқиро фароҳам меорад.

Иқтибос аз суханронии Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ- 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъомади кормандони 
мақомоти ҳифзи хуқуқ ва сохторҳои низомии мамлакат 
ба муносибати 80-солагии Прокуратураи Тоҷикистон
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Раҳмон Юсуф Аҳмадзод
Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
генерал лейтенанти адлия

МАЪРӮЗА ДАР МАҶЛИСИ ТАНТАНАВӢ БАХШИДА БА 
ҶАШНИ 25 СОЛАГИИ ПРОКУРАТУРАИ ДАВЛАТИ 
СОҲИБИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН

Муҳтарам собиқадорони макомоти 
прокуратура!

Ҳамкасбони азиз!

Имрӯз мо - намояндагони 
наслҳои гуногуни кормандони 
мақомоти прокуратура дар ин толор 
ҷамъ омадаем то Иди касбиамонро 
бо ҳам ҷашн гирифта, саҳифаҳои 
таърихи пуршарафи мақомотро 
пеши назар орем.

Ташаккули мақомоти прокура- 
тура ҳамчун ниҳоди мустақили 
давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

ба таърихи давлатдории навини 
тоҷикон пайванди ногусастанӣ 
дорад.

Зсро. ки прокуратураи Тоҷикис- 
тон дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ 
ҳамчун ниҳоди алоҳида арзи вуҷуд 
дошта бошад ҳам, ҷузъи Прокура- 
тураи генералии Иттиҳоди Шӯравӣ 
маҳсуб ёфта, фаъолияти он пурра аз 
марказ идора карда мешуд.

Аз ҷумла, таъин ва озод наму- 
дани кадрҳои роҳбарикунанда ва 
муайян намудани самтҳои асосии 
фаъолияти он аз ҷониби Прокура-
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тураи генералии Иттиҳоди Шӯравӣ 
амалӣ мегардид.

Ба даст овардани Истиқлолияти 
давлатӣ мустақилияти пурраи проку- 
ратураи Тоҷикистонро таъмин 
намуда, имкон дод, ки вазифаҳо ва 
самтҳои асосии фаъолияти он бо 
дарназардошти манфиатҳои миллӣ, 
вазъи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ 
дар кишвар муайян карда шаванд.

14 марти соли 1992 се санади 
ҳуқуқии барои прокуратураи тоҷик 
такдирсоз қабул гардқд, ки заминаи 
ҳуқуқии ин мустақилият ва ба мақо- 
моти олии давлатии худи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тобеъу ҳисоботдиҳанда 
будани онро фароҳам оварданд.

Аз ҷумла, дар ин рӯз ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон тағийрот ворид карда шуда, 
мугобиқи он мансаби Прокурори 
генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсис дода шуд,

Муқаррар карда шуд, ки 
Прокурори генералӣ бо розигии 
Президенти мамлакат аз ҷониби 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъин карда шуда, дар назди он 
масъул ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

Ҳамон рӯз бо Қарори Шурои 
Олӣ аввалин Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гарди- 
дааст.

Дар ҳамин сана бо Қарори 
Шурои Олии мамлакат лоиҳаи 
Қонун «Дар бораи Додситонии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар хониши 
аввал қабул гардид, ки он вазифаҳо, 
принсипҳои ташкил, фаъолият, 
низом, сохтор ва самтҳои асосии 
фаъолияти прокуратураи Тоҷикис- 
тонро муайян менамуд.

Бо дарназардошти аҳамияти ин 
руйдодҳо дар ҳаёти прокуратураи 
мамлакат 14 марти соли 1992 ҳамчун 
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рӯзи таъсисёбии прокуратураи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳисо- 
бида шуда, 8 августи соли 2015 бо 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи рӯзҳои ид» санаи 14 март Иди 
касбии кормандони прокуратура 
эълон карда шудааст.

Тули даврони Истиқлолият бо 
дастгирии бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷиҳати фаъолияти самара- 
ноки прокуратура заминаҳои усту- 
вори ҳуқуқӣ ташаккул дода, ҷои он 
дар низоми мақомоти давлатӣ 
муайян ва ваколатҳои назоратии он 
дақиқ карда шуданд.

29 январи соли 1994 бо Қарори 
Раёсати Шӯрои Олй сохтори мақо- 
моти прокуратура дар ҳайати 
роҳбарият, 13 Раёсату шӯъбаҳои 
дастгоҳи марказӣ, 3 прокуратураи 
вилоятӣ, 15 прокуратураи шаҳрӣ ва 
53 прокуратураи ноҳиявию махсус- 
гардонидашуда бо шумораи умумии 
630 корманд тасдиқ карда шуд.

Минбаъд он пайваста такмил 
дода шуда, як қатор раёсату 
шуъбаҳо, инчунин 20 прокурату- 
раҳои нав, аз ҷумла Сарпрокура- 
тураи ҳарбӣ. прокуратураҳои ҳарбии 
гарнизонҳои Душанбе, Суғд, Кӯлоб, 
Қурғонтеппа, Хоруғ ва Рашт, Про- 
куратураи нақлиёти Тоҷикистон, 
прокуратураҳои нақлиёти Хатлон ва 
Суғд, прокуратураҳои шаҳру ноҳия- 
ҳои Балҷувон, Носири Хисрав, 
Сарбанд, Тоҷикобод, Сангвор, 
Роштқалъа, Т абошар, Кӯҳистони 
Мастчоҳ ва прокуратураҳои назора- 
ти иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои 
ислоҳии вилоятҳои Суғду Хатлон 
таъсис дода шуданд.

Дар ин раванд микдори воҳид- 
ҳои кории прокуратура ба 1085



нафар расонида шуд, ки ин потен- 
сиали кории мақомотро дучанд зиёд 
намудааст.

Ҷиҳати баланд бардоштани 
тайёрии касбии кормандони мақо- 
мот бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 декабри соли 1994 
Курсҳои такмили ихтисос ва баъдан 
Маркази такмили ихтисоси корман- 
дони мақомот таъсис дода шуда, 
моҳи августи соли 2015 он ба 
Донишкадаи омӯзиши масъалаҳои 
копупият. тартиботи ҳукукӣ. ҷиноят- 
корӣ ва такмили ихтисос табдил 
дода шуд,

Дар даврони Истикдолият 
барои дар хориҷи кишвар баланд 
бардоштани ҷаҳонбинӣ ва таҷрибаи 
касбии кормандон имконият пайдо 
гардида, ҳар сол то 50 нафар ва 
танҳо дар давоми 3 соли охир зиёда 
аз 200 нафар кормандон бо ин 
мақсад ба кишварҳои хориҷӣ сафар 
намудаанд.

Дар ин давра музди меҳнати 
кормандон якчанд маротиба баланд 
бардошта шуда, барои фаъолияти 
самараноки онҳо тамоми шароитҳо 
муҳайё карда шудааст.

Дар аксарияти шаҳру ноҳияҳо 
барои кормандоы ҳуҷраҳои истиқо- 
матии хизматӣ чудо карда шуда, 64 
нафари онҳо бо манзили истиқо- 
матӣ таъмин карда шудаанд.

Айни ҳол дар ноҳияи Рашт 
бунёди бинои истиқоматии 12 ҳуҷ- 
радор, дар маҳаллаи Зарафшони 
шаҳри Душанбе бинои 9 ошёнаи 52 
ҳуҷрадор ва дар шаҳри Гулистон 
бошад, бинои истироҳатгоҳ барои 
кормандон дар арафаи анҷомёбист.

Дар давраи истиқлолият дар 
натиҷаи ғамхориҳои пайвастаи 
роҳбарияти давлат таъминоти 
прокуратура бо биноҳои маъмурӣ 
куллан беҳтар гардид.

Чуноне, ки мову Шумо дар 
хотир дорем, солҳои пеш баъзе 
прокуратураҳо. аз ҷумла Прокура- 
тураи нақлиёт, ноҳияҳои Ховалинг, 
Шаҳристон, Рашт, Исфара, Шаҳри- 
нав ва якчанд прокурагураҳои дигар 
дар биноҳои садамавӣ ва баъзеашон 
дар биноҳои дигар мақомот ва 
ҳатто дар манзилҳои истиқоматӣ 
ҷойгир шуда буданд.

Ҳоло бошад, барои ин прокура- 
тураҳо биноҳои замонавии бисёр- 
ошёна сохта шуда, дар маҷмӯъ 22 
бинои нав бунёд ва зиёда аз нисфи 
биноҳои маъмурӣ азнавсозӣ карда 
шудаанд.

Танҳо дар давоми соли 2016 
маблағгузории прокуратура аз 
ҳисоби буҷети ҷумҳурӣ 3,6 млн. 
сомонӣ ё 11% зиёд карда шуда, 
музди меҳнати кормандон дар 
қатори дигар хизматчиёни давлатӣ 
15 фоиз баланд бардошта шуд.

Кормандони мақомот ҳамзамон 
бо воситаҳои нақлиёт, технологияи 
иттилоотӣ ва таҷҳизоти зарурии 
криминалистӣ пурра таъмин карда 
шудаанд.

Аз чунин дастгирию ғамхориҳои 
Ҳукумати мамлакат мо доимо бар- 
хурдор буда, бо истифода аз ин фур- 
сат ба роҳбари давлат ва Ҳукумати 
Ҷумхурии Тоҷикистон, Асосгузори 
сулҳу Вахдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенги Ҷумхурии 
Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ 
Раҳмон миннатдории самимонаи 
худро изхор менамоем.

Ҳамкасбони азиз!
Кормандони мақомот дар 

душвортарин лаҳзаҳои таърихи 
давлатдории навин садоқати худро 
ба Ватан, арзишҳои миллӣ ва 
рисолати конститутсионии худ 
собит намудаанд.
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Ҳамагон дар хотир доранд, ки 
ҳанӯз дар оғози даврони Истиқло- 
лият дар натиҷаи дасисабозиҳои 
душманони дохилию хориҷӣ китттва- 
ри мо ба коми ҷанги шаҳрвандӣ 
кашида шуда, хатари аз даст 
рафтани давлатдорӣ ба миён омада 
буд.

Куштори мардуми бегуноҳ, 
тарафдорони сохти копститутсиопӣ. 
арбобони давлатӣ ва ҷамъиятӣ, 
роҳзанӣ ва ғоратгарӣ ба авҷи аъло 
расида, гуруҳҳои силоҳбадаст мин- 
тақаҳои кишварро байни худ тақсим 
карда буданд.

Фаъолияти мақомоти қудратӣ 
ва ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла проку- 
ратура тамоман фалаҷ гардида, 
амнияти кормандон на дар ҷои кор 
ва на дар ҷои зист таъмин набуд.

24 августи соли 1992 ҷиноят- 
корон аввалин Прокурори генера- 
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон шодра- 
вон Нурулдо Ҳувайдуллоев ва 
ронандаи ӯро ба қатл расонида 
буданд.

Шаби 22 октябри соли 1992 
бошад, шахсони мусаллаҳ ба утоқи 
кории прокурори онвақтаи шаҳри 
Душанбе, баъдан Прокурори гене- 
ралии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шодравон Саломиддин Шарогюв 
ҳамла намуданд, Ҷинояткорон ӯро 
наёфга, қабулгоҳ ва утоқи кории 
прокурори шаҳрро тирборон карда 
буданд.

Хушбахтона, баъди дар Иҷло- 
сияи 16 - уми Шӯрои Олии Тоҷикис- 
тон таъсис ёфтан ва ба шаҳри 
Душанбе омадани Ҳукумати қонунӣ 
вазъият ранги дигар гирифт.

Дар муддати кӯтоҳ фаъолияти 
мақомоти давлатӣ барқарор карда 
шуда, кормандон ба ҷойҳои кории 
худ баргашта, муборизаи оштино- 
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пазирро бо гуруҳҳои ҷинояткор 
оғоз намуданд.

Яке аз талабҳои Роҳбари давлат 
- Раиси тозаинтихоби Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистоп. муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз Прокурори 
генералӣ он буд, ки ҳодисаи 
содиршудаи ғасби ҳокимият бо роҳи 
табаддулоти давлатӣ, кушторҳои 
ходимони давлатӣ, шаҳрвандон ва 
дигар ҷиноятҳои дар ин давра 
содиршуда пурра ва ҳаматарафа 
тафтиш карда шуда, гунаҳгорон ба 
ҷавобгарӣ кашида шаванд.

Бо ин мақсад дар назди 
Прокуратураи генералӣ Ситоди 
ҷумҳуриявӣ оид ба тафтиши 
ҷиноятҳои дар ин давра содиршуда 
иборат аз 35 гуруҳи фаврӣ - 
тафтишотӣ дар ҳайати 250 нафар 
кормандони мақомоти прокуратура, 
корҳои дохилӣ ва амнияти миллӣ 
таъсис дода шуд.

Аз ҷониби Ситод садҳо 
ҷиноятҳои вазнин ва махсусан 
вазнин, аз ҷумла актҳои террористӣ 
нисбати чеҳраҳои намоёни давла- 
тию ҷамъиятӣ - ректори Донишгоҳи 
тиббии Тоҷикистон - профессор 
Исҳокӣ. аъзо корреспонденти 
Академияи илмҳои Тоҷикистон - 
профессор Ғуломов М.Ғ, раиси 
ҷамъияти «Пайванд» - профессор 
М. Осимӣ. хизматчиёни ҳарбии 
Федератсияи Россия ва ғайра аз 
ҷониби гуруҳҳои ҷиноятаори Ризвон 
Садиров. Раҳмон Сангинов, Мансур 
Муаккалов ва дигароп. инчунин 
ҳодисаи табаддулоти давлатии соли 
1992, исёни мусаллаҳона таҳти 
роҳбарии Маҳмуд Худойбердиев 
(соли 1997), сӯиқасд ба табаддулоти 
давлатӣ таҳти роҳбарии А. Абдул- 
лоҷонов А. ва М. Худойбердиев 
(соли 1998), Мирзо Зиёев, М.



Кабирӣ ва А. Назарзода, ки дасто- 
вардҳои даврони Истиқлолият ва 
тамомияти арзии кишварро таҳти 
хатар гузошта буданд, мавриди 
пайгирӣ ва тафтиш қарор дода 
шуданд.

Иҷрои ин вазифаҳо дар ша- 
роити озодона амал кардани гуруҳ- 
ҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ хеле 
душвор ва хатарнок буда, чандин 
нафар ҳамкорони мо дар ин роҳ 
ҷони худро фидо намуданд,

Кормандони прокуратура дар 
қатори мубориза бо ҷинояткорӣ ва 
ҳифзи молу ҷони мардум ҳамзамон 
дар хомӯш намудани оташи ҷанги 
шаҳрвандӣ ва таҳкими Ваҳдати 
миллй саҳми босазо гузоштаанд.

Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистоп. муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон хидматҳои корман- 
дони мақомоти прокуратураро дар 
назди давлат ва миллат борҳо қайд 
кардаанд.

Аз ҷумла. 24 декабри соли 2004 
дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 
солгарди прокуратура Президенти 
кишвар изҳор доштанд, ки «корман- 
дони прокуратура ҳанӯз аз ибтидои 
таъсисёбии он ба шароиги вазнини 
сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии он 
солҳо ниюҳ накарда, вазифахои 
хизматии худро бо хисси баланди 
масъулият, кордонӣ ва садоқат ба 
халқу Ватан иҷро карда меоянд».

Ин суханони роҳбари давлат 
барои ҳар кадоми мо мояи ифтихор 
ва сарбаландӣ буда, моро ба боз ҳам 
бештар тақвият додани самаранокии 
фаъолият дар ҳама самтҳои назорати 
прокурорӣ ҳидоят менамоянд.

Кормандони прокуратура имрӯз- 
ҳо низ дар ҳифзи волоияги қомун. 
тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бо 
ҷипоягкорӣ. ҳимояи ҳуқуқу манфи-

атҳои давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон 
шабу рӯз заҳмат мекашанд.

Барои ин хизматҳо аз соли 1993 
то инҷониб 62 нафар кормандони 
мақомот ба рутбаи олии дараҷавӣ 
ва зиёда аз 200 нафар бо муко- 
фотҳои давлатӣ, аз ҷумла орденҳои 
Исмоили Сомонӣ, Спитамен, 
Шараф, медалҳои Ҷасорат, Хизмати 
шоиста, унвонҳои фахрии Ҳуқуқши- 
носи шоиста, Корманди шоистаи 
Т оҷикистон ва Ифтихорномаи 
Ҷумҳурии Тоҷикисгон қадр карда 
шудаанд.

Боиси ифтихор аст, ки тӯли 
чанд соли охир 25 нафар корман- 
дони мо ба вазифаҳои баланди 
давлатӣ дар Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Маҷлиси Олӣ ва вазорату идораҳо 
тайин ва интихоб гардидаанд.

Мо кормандон дар оянда низ аз 
сиёсати хирадмандонаи Асосгузори 
сулҳу Ваҳдати миллй, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пуштибонӣ намуда, баҳри 
пешрафт, рушд ва инкишофи 
Ватани маҳбубамон саҳми боз ҳам 
бештар хоҳем гузошт.

Дар фарҷоми сухан ман хамаи 
Шумо ҳамкорони гиромиро бо Иди 
касбӣ самимона табрику муборакбод 
намуда, ба Шумо фарахмандию 
шодкомӣ ва дар иҷрои вазифаи 
пурмасъулу шарафманди прокурорӣ 
барору комёбиҳои беназир орзӯ 
менамоям!

Ба Шумо собиқадорони муҳта- 
рам, ки тамоми ҳаёт ва неруву 
тавоноии худро ба рушду инкишофи 
мақомот ва тарбияи кадрхои проку- 
ратура бахшидаед, аз номи рохба- 
рият ва кормандони мақомот изхори 
сипос намуда, ба Шумо саломагии 
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бардавом ва саодати рӯзгорро таман- 
но менамоям.

Боварӣ дорам, ки насли имрӯ- 
заи прокуророн анъанаҳои неки 
Шуморо идома дода, бо садоқат- 
мандӣ, ҳисси масъулият ва донишу 
малакаи баланди касбӣ нақши 
прокуратураро дар ҷомеа боз ҳам 
баландтар хоҳанд бардошт.

Бигузор мақомоги прокуратура 
хамчун хомии қонун, адолат, хифзи 
ҳуқуқу манфиатҳои давлат, ҷомеа ва 
шахрвандон хамеша устувор ва ба 
эътимоду боварии рохбарияти давлат 
ва мардуми кишвар сазовор бошад!

Ид муборак, хамкасбони азиз!
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Маҳкам Маҳмудзода 
Раиси Суди конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
доктори илмҳои ҳуқуқ, 
профессор, академики АИ ҶТ

ПРОКУРАТУРА САРЧАШМАИ 
ТАЪМИНИ

АДОЛАТУ ҚОНУНИЯТ ACT

Истиқлолияти давлатӣ, ки 
арзишмандтарин дастоварди мил- 
лати фарҳангсолори тоҷик ба 
шумор меравад, дар радифи ҳифзи 
арзишҳои миллӣ. барои эъмори 
давлатдории навини демокративу 
ҳуқуқбунёд, қабули конститутсия, 
амалисозии бомароми ислоҳоти 
сиёсию ҳуқуқӣ ва таҳкими зами- 
наҳои фаъолияти мақомоти давлатӣ 
дар шароити навин замина гузошт.

Истиқлолият такя ба ормонҳои 
деринаи миллӣ ва таҷрибаи ҷаҳони 
мутамаддин ба мардуми тодик қувваи 
тавоное бахшида, барои таҳкими 
сулҳу субот ва вахдати миллй, 
ташаккули ғояҳои инсондӯстона ва 
фарҳанги сиёсию ҳуқуқии мардум 
дар шароити ташаккули давлатдо- 
рии навин замина гузошта, барои 
рушди устувори ҳамаи соҳаҳои 
ҳаёги кишвар шароити заруриро 
фароҳам овард.

Масъалаи муҳимме, ки пас аз 
еоҳибистиқлол гардидан дар назди

мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақо- 
моти прокуратура дар самти амали- 
созии функсияҳои касбии муҳофи- 
затию назоратӣ ва ҳуқуқтатбиқ- 
намоӣ меистод, ин таъмини реҷаи 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар 
саросари мамлакат ба шумор мерафт 
ва ин ниҳод тавонист, ки дар 
муддати начандон тӯлонӣ рисолати 
касбии худро дар ин самт бомаром 
амалӣ созад.

Зимнан, нақш ва мавқеи мақо- 
моти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистоп. ки институти муҳимми 
давлатӣ-ҳуқуқӣ ба шумор меравад, 
дар ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, манфиати давлат, мустаҳ- 
кам намудани қонуният дар кишвар 
ва ба ҳамин васила таъмини алоқаи 
ногусастанӣ байни ҳуқуқу ҳокимият 
ва давлату ҷомеа бузург аст.

Ба шарофати дастгириҳои пай- 
вастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ -  Пешвои миллат. Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
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Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати 
кӯтоҳ мақомоти Прокуратураи киттт- 
вар ҳамчун як рукни муҳим дар 
низоми мақомоти давлатӣ рутттду 
такомул ёфта, қонунгузории соҳа 
такмил дода шуд ва заминаҳои 
моддию маишии он ба маротиб 
хубтар гардид, ки ин омил дар 
навбати худ ба ҷоннок гардидани 
фаъолияти касбии кормандони 
мақомоти прокуратура мусоидат 
кард.

Мақомоти прокуратура ягона 
мақомоти давлатие мебошад, ки 
самти фаъолияти густурдаи он ба 
таъмини назорати иҷрои дақиқ ва 
якхелаи қонунҳо дар қаламрави 
кишвар равона гардидааст ва дар 
шароити муосир ггрокуратура ҳам- 
чун низоми ягонаи марказони- 
дашуда қудрату тавоноии дахлдор- 
ро бобати иҷрои ин функсияи муҳим 
доросх,

Ин ниҳоди муҳимми давлати 
ҳуқуқбунёду демократӣ афзалият ва 
хусусиятҳои хоси худро доро 
мебошад, ки он дар тарзи ташкил ва 
пешбурди фаъолият, нақши фаьол 
доштан дар ҳифзи ҳуқуқҳои консти- 
тутсионии инсону шаҳрванд ва усту- 
вории қонуният дар ҳама соҳаҳои 
идоракунии давлатӣ ва ҳаёти ҷомеа 
зоҳир меёбад.

Дастрасии бемамониати шаҳр- 
вавдон ба ҳимояи прокурорӣ, бар- 
расӣ ва ҳалли саривақгии мушки- 
лиҳои опҳо. эътиноӣ зоҳир намудан 
ба ҳуқуқвайронкунии ошкоршуда, 
аз ҷумла тавассути муроҷиат ба 
мақомоти судй боиси афзудани 
обрӯи ин мақомот дар ҷомеа ва 
боло гардидани боварии аҳолӣ ба 
он гардидааст. Аз ин ҷост, ки 
мақомоти прокуратура дар сатҳи 
давлатӣ рукни муҳим, ки дар ҷомеа 
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қонунияту тартиботи ҳуқуқиро 
таъмин менамояд эътироф шуда, ба 
ҳайси ниҳоди давлатии ҳуқуқҳифз- 
кунанда маънидод мешавад ва дар 
пешбурди сиёсати ҳуқуқии давлатӣ, 
таҳкими арзишҳои демократии 
ҷомеа ва тарбияи кадрҳои баланд- 
ихтисосу поквиҷдон нақши созгор 
дорад.

ГТрокуратура дорои мақоми 
конститутсионӣ буда, боби ало- 
ҳидаи Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба он бахшида шудааст 
ва дар асоси муқаррароти Консти- 
тутсия танзими ҳуқуқии фаьолияти 
пурраи он бо Қонуни конститут- 
сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба танзим 
дароварда шудааст.

Самтҳои фаъолияти мақомоти 
прокуратура ниҳоят васеъ буда, он 
назорати риояи дақиқ ва иҷрои 
якхелаи қонунҳоро аз ҷониби мақо- 
моти давлатӣ, худидоракунии 
маҳаллӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва риояи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
амалӣ сохта, ҷиноятро мавриди 
тафтиш қарор медиҳад. Ин ниҳод 
чораҳои пешгирии ҷиноятҳо, 
мубориза бар зидди коррупсия, 
терроризм, ифротгароӣ ва дигар 
ҳуқуқвайронкуниҳоро якҷо бо дигар 
мақомоти давлатӣ баҳри таъмини 
амнияти давлату ҷомеа таҳия ва 
татбиқ намуда, ҳамоҳангсозии 
фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқро 
оид ба мубориза бар зидди ҷиноят- 
корӣ ва пешгирии он таъмин 
менамояд.

Прокуратура аз номи давлат 
фаъолият намуда, дар самти пеш- 
бурди рисолати қонуниаш бо 
мақомоти гуногуни давлатӣ, хусусан 
мақомоти судӣ ҳамкории наздик



дорад ва барои амалишавии адолати 
судӣ низ тавассути иштирок дар 
мурофиаҳои судӣ, чунончи муро- 
фиаҳои судии конститутсионӣ 
мусоидат мекунад.

Имрӯз ҳамкориҳои мутақоби- 
лан судманди Суди Конститут- 
сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
Прокуратураи генералии кишвар 
дар заминаи принсипҳои эҳтирому 
ҳамдигарфаҳмӣ дар ҳоли густариш 
қарор дошта, намояндаи мақомоти 
прокуратура мунтазам дар муро- 
фиаҳои судии конститутсионӣ ва 
дигар чорабиниҳои Суди Консти- 
тутсионӣ иштирок намуда, бо ҳамин 
васила дар тақвияги қонунияти 
конститутсионй дар мамлакат саҳми 
арзанда мегузорад.

Итминони комил дорем, ки 
минбаъд низ ҳамкориҳои Суди 
Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон бо мақомоги Прокуратураи 
кишвар рушду такомул ёфта, баҳри 
татбиқи ҳадафҳои созандаи пешги- 
рифтаи давлату ҷомеа ва таҳкими 
пояҳои ҳуқуқии Тоҷикистони демок- 
ратӣ равона мегарданд. Ин омил 
дар навбати худ барои таҳкими 
адолати конститутсионӣ дар шароити 
муосири ташаккули падидаҳои 
давлати демократию ҳуқуқбунёд 
мусоидат мекунад.

Моҳи марти соли ҷорӣ проку- 
ратура 25-умин солгарди фаъолияти 
касбии худро дар даврони 
Тоҷикистони соҳибистиқлол таҷлил 
мекунад ва басо рамзист, ки ин 
ҷашни чоряк асраи ин ниҳод ба

20-умин солгарди таҷлили ҷашни 
пуршукӯҳи Ваҳдати миллӣ рост 
омад.

Бо итминон бояд гуфт, ки 
нақши мақомоти прокуратура дар 
пойдории сулҳу субот ва ваҳдати 
миллй дар кишвар муассир аст, зеро 
дар давраҳои мураккабии сиёсии 
кишвар кормандони ватандӯст ва 
далеру шуҷои мақомоти прокура- 
тура новобаста ба хатари ҷонӣ бо 
ҷинояткорӣ муборизаи беамон 
бурдаанд ва имрӯз низ баҳри 
пойдории заминаҳои ваҳдати миллӣ 
дар саросари кишвар нақши созгор 
мебозанд.

Саҳми арзандаи кормандони 
мақомоти прокуратура дар рушди 
давлати демократию ҳуқуқбунёд, 
ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, манфиатҳои миллӣ, 
пешбурди сиёсати ҳуқуқии давлат, 
ташаккули низоми қонунгузории 
ватанӣ, таъмини волоияти қонуну 
тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ ва 
мубориза бар зидди ҷинояткорӣ 
боиси таҳсин ва сазовори ҳама гуна 
эҳтирому қадрдонист.

Бо истифода аз ин фурсати 
муносиб роҳбарият ва кулли кор- 
мандони мақомоти Прокуратураи 
кишварро ба муносибати 25-умин 
солгарди таъсиси ин ниҳоди марка- 
зонидашудаи давлатӣ таҳният 
намуда, ба онҳо пеш аз ҳама 
тансиҳатӣ, офияту иқболи баланд, 
умри дарозу бурдборӣ, файзу 
баракоти зиндагӣ ва некрӯзиву 
сарфарозиро мақбул дорем.
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Шермуҳаммад Шоҳиён 
Раиси Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар тамоми кишварҳои мутта- 
рақӣ ва ҷомеаи муттамаддин ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
ҷавҳари асоси сиёсати давлатро 
ташкил медиҳад. Аз тарафи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ арзиши олӣ эътироф 
гардидани инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои 
ӯ, инчунин дахлнопазирии ҳаёт, 
кадр. номус ва дигар ҳуқуқҳои 
фитрии инсон гувоҳи ин ҳақиқат 
аст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоки- 
мияти судӣ ва мақомоти прокуратура 
дар самти амалӣ кардани адолати 
судию иҷтимоӣ ва таъмини волоияти 
қонун дар ҷомеа яке аз мавқеи 
марказиро ишғол менамоянд. Суд ва 
прокуратура мақомогҳои муҳими 
давлат буда, табиист, ки афзудани 
боварию эътимоди мардум нисбат 
ба давлат аз фаъолияти самараноку 
одилонаи онҳо вобастагӣ дорад.

Ҳокимияти судӣ тибқи Консти- 
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке 
аз рукнҳои мустақили ҳокимияти 
давлатӣ эътироф шуда, адолати 
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НАҚШИ ҲАМКОРИҲОИ 
ҲОКИМИЯТИ СУДИ ВА 

МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРА 
ДАР ТАЪМИНИ АДОЛАТИ 

СУДИЮ ИҶТИМОИ ВА 
ТАЪМИНИ волоияти 

ҚОНУН ДАР ҶОМЕА

судиро аз номи давлат амалӣ наму- 
да, ҳуқуқ, озодиҳои инсону шаҳр- 
ванд, манфиати давлат, ташкилогу 
муассисаҳо. қонунияту адолатро 
ҳифз менамояд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ 
гувоҳи он аст, ки яке аз муассир- 
тарин василаҳои ҳимояи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд ин 
ҳифзи судӣ маҳсуб меёбад.

Бо эълон гардидани истиқло- 
лияти давлатӣ ва қабули Консти- 
тутсия дар мамлакатамон замина- 
ҳои боэътимоди ҳуқуқиву ташкилӣ 
дар самти тақвият ва густариши 
минбаъдаи ҳокимияти судӣ, сохтори 
он ва таъмини адолати судӣ рӯйи 
кор омаданд. Аз ҷумла. дар натиҷаи 
татбиқи мақсаднок ва бомароми 
барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ 
дар кишвар шароити муносиб ва 
арзанда барои фаъолияти судҳо дар 
самти ба амал баровардани адолати 
судӣ фароҳам оварда шуданд. Айни 
замон қонунҳои амалкунандаи киттт- 
вар, ки бо санадҳои ҳуқуқии бай- 
налмилалӣ асос ёфтаанд, фаъоли-



яти боадолатонаи низоми судии 
беғараз ва мустақилро кафолат 
медиҳанд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки 
прокуратура аз рӯи ваколатҳои 
конститутсионии худ низ дар 
низоми ҳокимияти давлатӣ ва баху- 
сус мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавқеи 
хоса дорад. Дар боби алоҳидаи 
Конститутсия (боби пухум. модда- 
ҳои 93-97) мустаҳкам намудани 
ҳолати ҳуқуқии прокуратура шаҳо- 
дати гуфтаҳои боло мебошад. Дар 
моддаи 93-и Конститутсия муқаррар 
гардидааст, ки назорати риояи 
дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро 
дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Прокурори генералӣ ва ггрокурор- 
ҳои тобеи он дар доираи ваколати 
худ татбиқ менамоянд.

Ба мавқеи прокуратура дар 
низоми мақомоти давлатӣ 
Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо 
кормадони мақомоти ҳифзи ҳукуқ 
бахшида ба ҷашни 80-солагии ин 
ниҳод чунин баҳои арзанда дода 
буданд: «Прокуратура яке аз
сохторҳои муҳимтарини низоми 
давлатдорӣ буда, ба ягон шохаи 
ҳокимият тааллуқ надорад ва иҷрои 
ҳатмии қонунҳоро аз ҷониби 
тамоми шохаҳои ҳокимият, корхо- 
паҳо. ташкилогу муассисаҳо ва 
шаҳрвандон назорат намуда, дар 
мамлакат фазои ягонаи ҳуқуқиро 
фароҳам меорад».

Дар шароити бунёди давлати 
демократӣ ва ҳукуқбунёд дар 
Тоҷикистон беш аз пеш таъмин 
намудани реҷаи ягонаи қонуният ва

таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд аҳамияти муҳим дорад. 
Бояд иброз дшшу ки ҳамкориҳои 
ҳокимияти судӣ ва мақомоти проку- 
ратура дар қатори дигар механизм- 
ҳои миллӣ, дар ҷодаи таъмини 
низоми қонуният ва волоияти қонун 
дар кишвар нақши муҳим мебозанд.

Пояҳои ҳуқуқии ҳамкориҳои 
ҳокимияти судӣ ва прокуратураро 
дар Тоҷикистон пеш аз ҳама 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон, Қонунҳои конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистоп». «Дар 
бораи мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», кодексҳои 
мурофиавӣ ва чандин санадҳои 
дигари меъёрии ҳуқуқӣ ташкил 
медиҳанд. Мувофиқи Қонун «Дар 
бораи мақомоти прокурагураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳифзи ҳуқу- 
қу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
манфиатҳои давлат, шаклҳои гуно- 
гуни моликияти давлатӣ ва ғайри- 
давлатӣ дар мурофиаи судӣ; 
иштирок дар баррасии парвандаҳо 
аз ҷониби судҳо; овардани эътироз, 
шикоят ва ариза нисбати фармон, 
ҳалнома, ҳукм, таъинот ва қарорҳои 
судҳо. ки хилофи қонун мебошанд 
яке аз самтҳои асосӣ ва афзалият- 
ноки фаъолияти прокуратура ба 
ҳисоб мераванд.

Асосҳои ҳуқуқии иштироки 
прокурорро кодексҳои мурофиавии 
ҷиноягӣ. мурофиавии гражданӣ, 
мурофиавии иқтисодӣ ва мурофиаи 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳангоми 
баррасии парвандаҳо дар суд муайян 
намудаанд. Прокурор ҳуқуқ дорад 
бо асосҳои дар қонун пешбинишуда 
дар мурофиаҳои судӣ иштирок
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намуда, барои таъмини ҳуқуқҳои 
иштирокчиёни мурофиа ва қабули 
санадҳои қонунӣ, асоснок ва 
одилопаи судӣ мусоидат намояд. 
Кодексҳои мурофиавии ҷиноятӣ ва 
гражданӣ иштироки прокурорро 
ҳангоми баррасии парвандаҳо дар 
суди марҳилаи аввал, пешбурд дар 
суди марҳилаҳои кассатсиопӣ. назо- 
ратӣ ва аз нав cap кардани пешбурди 
парвандаҳо бинобар ҳолатҳои нав 
ошкоршуда пешбинӣ намудаанд. 
Гузашта аз ип. Қонуни конститут- 
сионӣ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикисгон» иштироки Прокурори 
генералиро дар ҷаласаҳои Пленуми 
Суди Олй ва Судии Олии иқтисодии 
кишвар муқаррар кардааст.

Дар асоси моддаи 47-и Кодекси 
мурофиавии граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон прокурор ҳуқуқ дорад 
ба суд ҷиҳати ҳифзи ҳуқук, озодӣ ва 
манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, 
гуруҳи номуайяни шахсон ё ба 
манфиати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
ариза муроҷиат кунад. Аризаро 
ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва 
манфиатҳои қонунии шаҳрвандон 
прокурор метавонад танҳо дар 
ҳолате пешниҳод намояд, ки агар 
шаҳрванд вобаста ба вазъи 
саломатӣ, синну сол, ғайри қобили 
амал будан ва дигар сабабҳои 
узрнок натавонад худаш ба суд 
муроҷиат кунад. Иштироки проку- 
рор дар суд оид ба парвандаҳои 
гражданӣ яке аз кафолатҳои муҳими 
таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд ва таъмини 
адолати иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад.

Бояд қайд кард, ки яке аз 
бахшҳои муҳими Паёми ҳамасолаи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
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Мачдиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 22 декабри соли гузашта ба ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
таъмини волоият қонуну тартибоги 
ҳуқуқӣ бахшида шудааст. Дар 
робита ба ин масъала ба хотири 
рушди минбаъдаи қонунгузорӣ Суди 
Олӣ ва Прокуратураи генералӣ 
барои гаҳияи лоиҳаи Консепсияи 
сиёсати ҳуқуқӣ, таъмини самарано- 
ки механизми иҷрои санадҳои судӣ, 
баланд бардоштани маърифати 
ҳуқуқии шаҳрвандон ва вусъати 
корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ 
масъул дониста шудаанд.

Дарвоқеъ, ба таври васеъ ба 
роҳ мондани корҳои тарғиботиву 
ташвиқотӣ дар байни аҳолӣ яке аз 
омилҳои асосии паст кардани шид- 
дати ҳуқуқвайронкуниҳо ва пешги- 
рии содиршавии қонуншиканиҳо ба 
ҳисоб меравад.

Боварии комил дорсм. ки бо 
назардошти муҳимияти масъалаҳои 
ишорашуда ҳамкориҳои ҳокимияти 
судӣ ва прокуратура дар самти ба 
роҳ мондани корҳои тарғиботиву 
ташвиқотӣ бо мақсади баланд бар- 
доштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ 
сатҳу сифати навро касб менамоянд.

Фикр мекунам, ки ҳангоми 
суҳбату вохӯриҳо таваҷҷуҳи аҳли 
ҷомса. бахусус наврасону ҷавононро 
ба ҳифзи арзишҳои миллӣ ва 
умумибашарӣ, сулҳу субот, ватан- 
парастӣ, хештаншиносӣ, ҳимояи 
амнияти давлатию ҷамъиятӣ ва 
таҳкими ваҳдати миллӣ ҳидоят 
намудан, ба баланд бардоштани 
маърифати ҳуқуқӣ ва қавӣ гардо- 
нидани ҳисси масъулиятшиносии 
шаҳрвандон ҷалб намудан хеле 
муҳим аст.

Итминони комил дорам, ки 
кормандони ҳокимияти судӣ ва



мақомоти прокуратураи Тоҷикис- 
тон имсол, ки Соли ҷавонон эълон 
шудааст, ҳамзамон ба таҷлили 
ҷашни 20-солагии Рӯзи Ваҳдати 
миллӣ ва 26-солагии Истиқлолияти 
давлатӣ рост меояд, дар самти 
амалӣ намудани адолати судию 
иҷтимоӣ, таҳкими қонуният ва 
волоияти копуп. ҳифзи ҳуқуқу 030- 
диҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати 
давлат, ташкилоту муассисаҳо кор- 
ҳои зиёдеро ба роҳ монда, баҳри 
баланд бардоштани маърифати

ҳуқуқии аҳолӣ, пешгирии қонунши- 
каниҳо ва пешрафти Ватани маҳбу- 
бамон тамоми чораҳоро меандешанд.

Ҳоло, ки мо дар остонаи ҷашни 
25-солагии мақомоти прокуратураи 
Тоҷикистон қарор дорсм. ба кор- 
мавдони ин сохтори муҳими 
давлатӣ дар фаъолияти пурмасъулу 
бошарафонаашон комёбиҳои бена- 
зир. сарбаландӣ, тансиҳатӣ, хона- 
ободӣ ва тинҷию осоиштагии 
кишварамонро орзу менамоям.
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Раҳимзода Рамазон Ҳамро -
Вазири корҳои дохилӣ, генерал- 
лейтенанти милитсия, номзади 
илмҳои ҳуқуқ, ҳуқуқшиноси 
шоистаи Тоҷикистон, барандаи 
ҷоизаи Муҳаммад Осимӣ дар 
соҳаи илмҳои ҷомеашиносӣ, аъзои 
ҳақиқии Академияи илмҳои умуми- 
ҷаҳонии амнияти дастаҷамъӣ.

АҲАМИЯТИ ҲАМКОРИҲОИ МУТАҚОБИЛАИ МАҚОМОТИ 
КОРҲОИ ДОХИЛИ БО МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРА

«Халқ дар симои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ва сохторҳои низомӣ имрӯз ҳомии адолату бехатарӣ 
ва волоияти қонунро мебинад».

Эмомалӣ Рахрлон

Мақомоти корҳои дохилӣ дар 
партави сиёсати пешгирифтаи 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар низоми мақо- 
моти ҳифзи ҳуқуқ саҳми беандоза 
зиёдро бар зидди ҷинояткорӣ, 
таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва 
амнияти давлату ҷомеа соҳиб буда. бо 
дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз 
ҷумла. мақомоти прокуратура раво- 
бити густурдаро ба роҳ мондааст.

Мавҷудияти ҳамкориҳои мақо- 
моти корҳои дохилӣ бо мақомоти 
прокуратура решаҳои таърихӣ 
дорад. Ҳанӯз аз даврони пайдоиши 
Иттиҳоди Шӯравӣ ва таъсиси 
мақомоти корҳои дохилӣ дар низо-
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ми мақомоти давлатӣ ин ҳамко- 
риҳо вуҷуд доштанд. Дар он давра- 
ҳо, ки ба вижа ҷиноятҳо бар муқо- 
били амнияти давлатӣ ва талаву 
тороҷи моликияти ҷамъиятиву дав- 
латӣ хеле боло рафта буд, маҳз бо 
ҳамкорӣ ва ҳамдастии ин ду мақо- 
моти қудратманд ин ҷипоятҳо 
ошкор ва пешгирӣ шудаанд. Барпо- 
шавии ҳокимияти Шӯроҳо, ки асоси 
онро синфи коргару деҳқон ташкил 
мекард, бо пуштибонии мақомоти 
корҳои дохилӣ ва мақомоти проку- 
ратура амалӣ мегардид.

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар 
баробари ба даст овардани истиқло- 
лияти давлатӣ низ замони нооро- 
миҳо, чангу хунрезиҳо, гурезаву 
бесарпаноҳ шудани одамон, хурӯҷи



гурӯҳҳои мусаллаҳи муташаккили 
ҷиноятӣ ва боло рафтани ҷинояту 
ҷинояткорӣ ба вуҷуд омад. Дар 
рӯзҳои аввали истиқлолият бархе аз 
мақомоти давлатӣ фалаҷ шуда, 
вазифаҳои худро иҷро карда намета- 
вонистанд. Мардум на ба мақомоти 
давлатӣ ва на ба шахсони мансаб- 
дор боварӣ ва умед надоштанд. Дар 
ин рӯзҳои вазнину нангин мақомоти 
корҳои дохилӣ ва мақомоти проку- 
ратура дар сафи пеши мубориза бо 
ҷинояту ҷинояткорӣ қарор доштанд.

Дар солҳои минбаъда мубори- 
заро дар ин самт ин мақомот ба 
таври густурда давом дода. гурӯҳҳои 
мусаллаҳи муташаккили ҷиноятй, ки 
дар баъзе манотиқи кишвар то 
солҳои наздик вуҷуд доштанд ва 
рӯзгори мардумро талх мегардон- 
данд, решакан, пеши содиршавии 
ҷиноятҳои вазнин ва махсусан 
вазнинро гирифта, ҳаёти осоиштаи 
мардумро таъмин намуданд. Бояд 
махсус қайд намуд, ки сол аз сол бо 
туфайли тадбирҳои андешидаи мақо- 
моти прокуратура ва корҳои дохилӣ 
бо ҳамдастии дигар мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ нишондиҳандаҳои мубориза 
бар зидди ҷинояткорӣ ба таври 
назаррас беҳтар гардиданд.

Асосҳои ҳуқуқии ҳамкориҳои 
байни мақомоти корҳои дохилӣ 
ва прокуратураро Конститутсияи 
Ҷумҳурии Т оҷикистон, Кодекси 
мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни конститутси- 
онии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи мақомоти прокуратура», 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи милитсия», Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ» ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкил 
медиҳанд. Тибқи моддаи 93 Консти-

тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назо- 
рати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи 
қонунҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон 
ГТрокурори генералӣ ва прокурор- 
ҳои тобеи он дар доираи ваколати 
худ татбиқ менамоянд. Дар асоси ин 
меъёри конститутсионӣ фаъолияти 
мақомоти корҳои дохилӣ низ яке аз 
предметҳои назорати прокурорӣ 
маҳсуб меёбад.

Самтҳои фаъолияти милитсия 
хеле васеъ буда. он аз ҳимояи ҳаёт ва 
саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд аз кирдорҳои ғайриқо- 
пупӣ. пешгирӣ, рафъи ҷиноят ва 
дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳимояи 
манфиатҳои ҷамъиятию Давлатӣ, 
таъмини тартибот ва бехатарии 
ҷамъиятӣ. ошкор памудап. таҳқиқ 
ва тафтиши ҷииоятҳо. ҷустуҷӯи 
шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд, 
ҳимояи ҳама гуна шакли моликияг 
аз кирдорҳои ғайриқонунӣ, гузаро- 
нидани таблиготи ҳуқуқӣ дар байни 
шаҳрвандон, шахсони мансабдор, 
дар корхонаҳо, муассисаю ташки- 
лотҳо, сарфи назар аз шакли моли- 
кия1. таъмини бехатарии ҳаракат 
дар роҳ, татбиқ ва иҷрои ҷазои 
маъмурӣ. амалӣ намудани назорати 
муҳоҷират дар доираи салоҳияти 
худ> танзими масъалаҳои буду боши 
гурезаҳо ва шахсоне, ки паноҳгоҳ 
меҷӯянд, иборат буда, он дар як 
вақт самтҳои ҳамкориҳои байни 
мақомоти прокуратура ва корҳои 
дохилӣ ба ҳисоб меравад.

Яке аз самтҳои асосии ҳамко- 
рии байни ин ду мақомот ҳимояи 
ҳаёт ва саломатй, ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд аз кирдорҳои 
ғайриқонунӣ, пспп ирӣ. рафьи ҷиноят 
ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳимояи 
манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ, 
таъмини таргибот ва бехатарии 
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ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Бо 
мақсади амалӣ намудани ин 
самти ҳамкорӣ ҳар сод дар асоси 
Нақша-чорабиниҳои якҷояи ВКД ва 
Прокуратураи генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳайати гурӯҳи корӣ 
иборат аз кормандони ин ниҳод 
чорабиниҳои мақсаднок, рейдҳои 
муштарак ва амалиёту вохӯриҳо 
мегузаронанд.

Дар давоми соли 2016,180 нафар 
кормандони мақомоти прокуратура 
дар якҷоягӣ бо кормандони мақо- 
моти корҳои дохилӣ ва дигар 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар таъмини 
тартиботи ҷамъиятӣ ҳангоми 
баргузориҳои 9 маъракаи сиёсӣ 
бо иштироки Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолона 
иштирок намуданд

Ҳамкории зич ва судманд 
бахусус дар рафти таъқиби ҷиноятӣ 
баръало ба назар мерасад. Тибқи 
сархати 13 моддаи 6 КМҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон - таъқиби ҷиноятӣ - 
фаъолияти мурофиавиест, ки проку- 
рор, муфаттиш, таҳқиқбаранда бо 
мақсади муайян кардани кирдори бо 
қонуни ҷиноятӣ манъшуда ва шахсе, 
ки онро содир кардааст, ба сифати 
айбдоршаванда ҷалб кардани ӯ, 
ҳамчунин барои таъмин намудани 
татбиқи ҷазо ва ё дигар чораҳои 
маҷбурӣ нисбат ба чунин шахс 
анҷом медиҳад. Давраҳои аввали 
мурофиаи ҷиноятӣ, ки оғози парван- 
даи ҷиноятӣ ва тафтишоти пешаки- 
ро дарбар мегирад, пурра ба 
ҳамкориҳои байни мақомоти таҳқи- 
қу тафтиши пешакӣ ва мақомоти 
прокуратура бахшида шудаанд.

Дар бисёр мавридҳо ҷиноятҳо 
аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ 
муайян ва ошкор карда шуда, аз 
ҷониби мақомоти прокуратура пар- 
вандаи ҷиноятӣ отоз ва тафтиш 
карда мешавад. Пас аз огоз наму- 
дани парвандаи ҷиноятӣ дар давраи 
тафтишоти пешакӣ дар асоси 
супоришу дастури хаттӣ амалҳои 
таҳқиқ ва чорабиниҳои оперативӣ- 
ҷустуҷӯӣ аз чониби мақомоти кор- 
ҳои дохилӣ гузаронида мешавад. 
Зеро тибқи сархаги 16 моддаи 168 
КМҶ Ҷумҳурии Точикистон ва 
сархати 3 қисми 1 моддаи 7 Қонуни 
Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ» супо- 
риши прокурор аз рӯи парвандаҳои 
чиноятии дар пешбурдаш қарор- 
дошта яке аз асосҳои гузаронидани 
чорабиниҳои оперативӣ-чустуҷӯӣ ба 
ҳисоб меравад.

Бо назардошти он, ки чораби- 
ниҳои оперативӣ-чустучӯӣ асосан 
гайриошкоро амалӣ карда мешавад 
ва хусусияти махфию пинҳонӣ 
дорад, он дар баъзе мавридҳо маҳ- 
дудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои консти- 
тутсионии шаҳрвандонро имкон- 
пазир мегардонад. Бинобар ин, назо- 
рати қонуният нисбати фаъолияти 
оперативӣ-чустучӯӣ дар амал нақши 
худро дорад. Назорати прокурорӣ 
ҷиҳати амалигардонии фаьолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ имконият меди- 
ҳад, ки ин самт хусусияти нақшавӣ 
пайдо намуда, қонуншиканиҳои 
чойдошта ошкор гарданд, такрор- 
шавии онҳо пешгирӣ карда шуда, 
натичаҳои чорабиниҳои оперативӣ- 
чустучӯӣ, донишҳои касбӣ, маҳо- 
рату малакаи кормандони амали- 
кунандаи фаъолияти оперативӣ- 
чустучӯӣ дуруст арзёбӣ карда шавад.
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Тибқи маълумоги СМИТ ВКД 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 
12 моҳи соли 2016 аз ҷониби 
кормандони Раёсати кофтукови 
ҷиноятии ВКД 519 адад (дар соли 
2015 - 592) ҷиноятҳо, ки тобеияти 
тафтишотии мақомоти прокуратура 
мебошад, ошкор гардидаанд, ки 
вобаста ба 31 ҷиноят аз ҳисоби 
кормандони прокуратура ва мақо- 
моти корҳои дохилӣ 31 гурӯҳҳои 
оперативӣ-тафтишотӣ созмон дода 
шудаанд. Дар натиҷаи ҳамкории ин 
ду ниҳоди бонуфуз дар соли 2016 аз 
ҷинояткорони дар ҷустуҷӯи байни- 
давлатӣ қарордошта 143 нафар 
(соли 2015 - 79. соли 2014 - 41) дар 
ҳудуди ИДМ дастгир карда шуда, аз 
онҳо 65 (соли 2015 - 58, соли 2014 - 
30) нафар ба ҷумҳурӣ баргардонида 
оварда шудаанд. Нишондодҳои 
ҳамкорӣ дар самти дастгир наму- 
дани ҷинояткорони дар кофтуков- 
будаи дигар давлатҳо сол аз сол 
боло рафта истодааст. Ин нишондод 
дар соли 2014 - 94 нафар, дар соли 
2015 -134 ва дар соли 2016 -206 
нафарро ташкил медиҳад.

Дар давраи тафтиши пешакӣ 
прокурор ба таҳқиқбаранда ва муфат- 
титтти мақомоги корҳои дохилӣ барои 
ба суд дархост пешниҳод намудан дар 
бораи татбиқи чораи пешгирӣ дар 
намуди ба ҳабс гирифтан, ба ҳабси 
хонагӣ гирифтан, дар бораи тағйир 
додан ва бекор кардани онҳо иҷозат 
медиҳад. Ҳамзамон, мӯҳлати таҳ- 
қиқ ва тафтиши пешакиро дароз 
намуда, ҳангоми ба охир расидани 
тафтиши пешакӣ фикри айбдоркунии 
тартибдодаи муфаттишро тасдиқ 
намуда, парвандаи ҷиноятиро барои 
моҳиятан баррасӣ намудан ба суд 
равоы менамояд.

Ҳамчунин, прокурори ваколат- 
дор барои гузаронидани чорабини- 
ҳои оперативӣ-ҷустучӯӣ, ки ҳуқуқ- 
ҳои конститутсионии инсон ва 
шаҳрвандро ба маҳрамияти мукоти- 
ба, гуфтугӯҳои телефонӣ, муросило- 
ти почта, хабарҳои телеграфӣ ва 
хабарҳои дигаре, ки тавассути шаба- 
каҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи почта 
интиқол мешаванд, ҳамчунин ҳуқу- 
қи дахлнопазирии манзилро маҳдуд 
мекунанд, розигӣ медиҳад.

Тибки банди 18 моддаи 11 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
милитсия» корманди милитсия 
ҳуқуқ дорад ҳангоми пешгирии 
бевоситаи ҷиноят, таъқиби шахси 
дар содир намудани ҷиноят гумон- 
бар ва вазъиятҳои фавқулоддаи ба 
бехатарии ҷамъиятӣ тахдидкунанда 
ба хонаҳои истиқоматӣ, ҳудуд ва 
бинои корхона, муассиса, ташкилот, 
қитъаҳои замини шахсони алоҳида 
(ба истиснои намояндагии дипло- 
матй, муассисаи консулгарӣ ва 
намояндагии ташкилотҳои байнал- 
милалии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аккредитатсияшуда) дохил шавад ва 
чорабиниҳои оперативӣ -  тафтишотӣ 
гузаронад. Бо тартиби муқарраргар- 
дидаи қонун дар муддати 24 соат 
дар бораи ворид шудан ба манзил, 
биноҳои корхона, муассиса, ташки- 
лот, қитъаи замини шахсони алоҳи- 
да бидуни иҷозати соҳибони онҳо ба 
прокурор хабар диҳад.

Мугобиқи моддаи 10 Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон «Дар бораи мақомоти проку- 
ратура» ГТрокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистоы ва прокурор- 
ҳои тобеи он фаъолияти мақомоти 
корҳои дохилӣ, мақомоти амният, 
мақомоти андоз, мақомоти гумрук
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ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқро 
оид ба мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ ҳамоҳанг месозад. Ин 
ҳамоҳангсозӣ дар мубориза бо 
ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва 
террористидошта баръало дида 
мешавад. Бояд махсус қайд намуд, 
ки дар давраи гузариш аз асри 20 ба 
асри 21 то имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро 
хатари паҳншавӣ ва болоравии 
ҷиноятҳои хусусияги экстремистӣ ва 
террористидошта таҳдид менамояд. 
Дар баробари мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ мақо- 
моти корҳои дохилӣ ва прокуратура 
дар муқовимат ба ин хатарҳои 
глобалӣ нақши аввалиндараҷа 
доранд. Омилҳои хавфнок ва проб- 
леммаҳои глобалӣ, ки имрӯз дар 
ҷомеа ҷой доранд, танҳо муборизаи 
дастҷамъонаи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ бар зидди терроризм ва 
эстремизм метавонад барои реша- 
кан ва аз байн бурдани ин зуҳуроти 
номатлуб замина гузорад. Вобаста 
ба ин байни мақомоти Прокуратура 
ва Вазорати корҳои дохилӣ оид ба 
ҳар як ҷинояти мудҳиш, ки дар 
ҷомеа боиси изтироб аст, саривақт 
гурӯҳҳои фаврӣ-тафтишогӣ созмон 
дода мешавад.

Дар давоми соли 2015 бо мақ- 
сади пешгирӣ ва ошкор намуда- 
ни ҷиноятҳои раванди экстремистӣ ва 
террористидошта, мубориза бар 
зидди равияҳои экстремистӣ-терро- 
ристӣ ва сиёсидошта, пешгирӣ ва 
ошкор намудани мақсади тахриб- 
коронаи онҳо дар дохили кишвар, 
ҷиноятҳои муқобили ҳокимияти 
давлатӣ, ҳолатҳои ҷосусӣ ва хиёнат- 
корӣ ҳамчунин муайян ва дастгир 
намудани шахсоне, ки дар амалиёт- 
ҳои ҷангии дигар давлатҳо ишгирок 
мекунанд ё ба ҷалби шаҳрвандони 
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Ҷумҳурии Т оҷикистон ҷиҳати 
иштирок дар ин амалиётҳо машғул 
мебошанд, шомилшавии ҷавонон ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунии 
«Давлати исломии Ироқу Шом», 
«Ҷабҳату-н-Нусра», «Ҳизб-ут-Таҳрир». 
«Ҳаракати Исломии Узбекистон», 
«Ансоруллоҳ» ва ғайраҳо дар ҳам- 
бастагӣ бо муфаттишони Прокура- 
тура ва кормандони мақомоти 
корҳои дохилӣ гурӯҳҳои операгивӣ- 
тафтишотӣ созмон дода шудаанд. 
Аз тарафи ин гурӯҳҳо дар як 
муддати кӯгоҳ шумораи зиёди 
шахсони дар ин ҷиноятҳо дастдошта 
ошкор ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида шудаанд. Созмон додани 
чунин гурӯҳҳо саривақтӣ буда, 
натиҷаи пурсамари ҳамкориҳо боиси 
пешгирии гаравидани ҷавонон аз 
шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои 
дорои хусусияти террористию 
экстремистӣ гардид.

Дар соли 2016 аз ҷониби ҳама 
субъектони Раёсати кофтукови 
ҷиноятии ВКД 536 ҷиноятҳои 
хусусияти террористию экстремис- 
тидошта ошкор карда шудааст, ки 
қисмати муайяни он аз ҷониби 
мақомоги прокуратура оғоз ва 
тафгиш карда шудааст. Дар соли 
2015 ин нишондод 331 ададро 
ташкил медод.

Бинобар аз тарафи кормандони 
милитсия ошкор намудани як қатор 
ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва 
террористидошта дар давоми сол- 
ҳои 2015-2017 аз ҳисоби муфатти- 
шони мақомоти корҳои дохилӣ ва 
прокуратура аз моҳи апрели соли 
2015 Ситоди ягонаи ҷумҳуриявӣ 
ташкил карда шуда, ба ошкор ва 
тафтиши ин намуд ҷиноятҳо машғул 
мебошанд.



Инчунин, барои ошкор кардани 
ҷиноятҳои солҳои пешин гурӯҳҳои 
тафтишотӣ-оперативии муштарак аз 
ҳисоби муфаттишони мақомоти кор- 
ҳои дохилӣ ва прокуратура таъсис 
дода шуда, фаьолият карда истода- 
анд, ки аз ҷониби онҳо дар соли 
2016 -  724 ҷиноят ошкор карда 
шудааст.

Дар раванди ошкор ва тафтиши 
ҷиноятҳои вазнин ва махсусан 
вазнин нақши экспертизаҳо хеле 
зиёд аст. Дар байни Раёсати таш- 
хисӣ-криминалистии ВКД ва мақо- 
моти прокуратура дар гузаронидани 
экспертизаҳои гуногун ҳамкории 
хуб ба роҳ монда шудааст. Дар 
давоми соли 2016 вобаста ба 
қарорҳои қабулнамудаи корман- 
дони ГТрокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ин 
мақоми ташхисӣ ҳамагӣ 49 адад 
экспертизаҳо гузаронида шудаанд. 
Ҳамзамон бо дархости ГТрокура- 
тураи генералӣ санаи 14 октябри 
соли 2016 аз тарафи мутахассисони 
Раёсати ташхисӣ-криминалистӣ семи- 
нар-машварат дар мавзӯи «Моҳияти 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи Маркази бақайдгирии давла- 
тии дактилоскопӣ» гузаронида шуд.

Ҳамчунин аз соли 2013 ин 
ҷониб кормандони ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба гурӯҳҳои кории 
дар назди Прокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Доир ба 
муайян намудани фурӯши ғайриқо- 
нунии заминҳои обӣ», «Баргардони- 
дани маблағҳои қарзии бонкӣ аз 
ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, 
мусоидат намудан ба мӯтадил 
гардонидани фаъолияти низоми 
бопкӣ. солимгардонии вазъи молия- 
вии бонкҳои саҳҳомӣ, таъмини 
пардохтпазирии бонкҳо ва саривақт

баргардонидани пасандозҳои аҳолӣ» 
ва «Муомилоти ғайриқонунӣ бо 
асъори хориҷӣ» шомил буда, дар ин 
самтҳо ба натиҷаҳои назаррас ноил 
гардқдаанд,

Яке аз самтҳои фаъолияти 
милитсия ҳимояи ҳама гуна шакли 
моликият аз кирдорҳои ғайриқону- 
нӣмебошад. Дар алоқамандӣ ба ин 
самти фаъолият дар моддаи 65 
Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 
прокуратура» меъёре ҷой дода 
шудааст, ки тибқи он муҳофизати 
биноҳо ва амволи прокуратура ба 
зиммаи мақомоти корҳои дохи- 
лӣ гузошта мешавад.

Ҳамасола бо мақсади гузарони- 
дани таблиғоги ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳу- 
қуқӣдар байни шаҳрвандон, шах- 
сони мансабдор, дар корхонаҳо, 
муассисаю ташкилотҳо, сарфи назар 
аз шакли моликият гурӯҳҳои корӣ 
иборат аз кормавдони мақомоти 
корҳои дохилӣ ва прокуратура 
созмон дода шуда, чорабиниҳои 
мақсаднок гузаронида мешаванд. 
Масалан, дар асоси Нақша-чора- 
бинии таҳти №847 аз 24 сентябри 
соли 2016 дар мактабҳои таҳсилоти 
миёнаи умумии №№ 8, 42, 49, 58, 72, 
87 ва 90 шаҳри Душанбе оид 
ба иҷроиши талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» ва дар 
асоси Нақша-чорабиниҳои № 18/1- 
827 аз 20 сентябри соли 2016 
Хадамоти пешгирии ҳуқуқвайрон- 
куниҳо дар байни ноболиғон ва 
ҷавонони ВКД Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон дар якҷоягӣ бо намоян- 
дагони Прокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мактаб- 
ҳои таҳсилоти олии ҳудуди шаҳри 
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Душанбе вохӯриву сӯҳбатҳои 
судманд гузаронида шуданд.

Дар самти амалӣ намудани назо- 
рати муҳоҷират, танзими масъала- 
ҳои буду боши гурезаҳо ва шахеонс. 
ки паноҳгоҳ меҷӯянд, мукогиботи 
Хадамоги шиносномавию бақайдги- 
рии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соли 2016 бо мақомоти прокуратура 
31 ададро ташкил додааст, ки онҳо 
равона шудаанд ба:

- пешниҳоди маълумотномаҳо 
оид ба тасдиқи шаҳрвандӣ;

- маълумотҳо оид ба вазъи 
ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ;

- бақайдгирии шаҳрвандони 
хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд;

- шахсони гуреза ва паноҳ- 
ҷӯянда;

- гирифтани шиносномаҳои 
дохилӣ ва хориҷӣ.

Дар соли 2015 кормандони мақо- 
моги корҳои дохилӣдар якҷоягӣ бо 
кормандони мақомоти Прокуратураи 
генералӣ ва Кумитаи занон ва оилаи 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон бо мақсади пешгирӣ намуда- 
ни ҳуқуқвайронкуниҳо вобаста ба 
ахлоқ, буду боши шаҳрвандони 
хориҷӣ ва муҳоҷирони меҳнатӣ, 
инчунин муайян намудани шахсони 
бетабаа амалиётҳо бо номгӯи

шартии “Ахлоқ” ва “Тозакунӣ” 
гузаронида шуд. Дар соли 2016 
бошад гурӯҳҳои корӣ оид ба 
шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои 
осебпазири гомосексуалистон, лес- 
биянкаҳо, бисексуалҳо ва трансек- 
суалҳо созмон дода шуда, дар 
натиҷаи ҳамкориҳои дуҷониба 367 
нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ, ки ба 
гурӯҳҳои осебпазир шомщганд, 
дастрас карда шудаанд, ки аз ин 
миқдор 319 нафар ба ҳамҷинсгароии 
мард бо мард ва 48 нафари 
дигараш бо ҷимои зан бо зан 
мебошанд, ки онҳо дар қайдҳои 
махсуси оггеративӣ гузошта шудаанд.

Ҳамкориҳои мақомоти корҳои 
дохилӣ бо мақомоти прокуратура 
ҳамчунин дар гузаронидани конфе- 
ренсияҳои илмӣ-амалӣ, семинарҳои 
таълимӣ-методии муштарак ифодаи 
худро ёфта истодаанд.

Дар умум бояд тазаккур дод, ки 
ҳамкории байни мақомоги корҳои 
дохилӣ ва прокуратура сол аз сол 
беҳтару хубтар гардқда, аҳамияти 
он дар бунёди ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунёду дунявӣ, эҳтироми ҳуқуқ 
ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
риояи копупият. таъмини амният ва 
тартиботи ҳуқуқӣ хеле назаррас 
мебошад.
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Ятимов Саймумин Сатторович
Раиси Кумитаи давлатии амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
генерал лейтенант

ҲАМКОРИИ МАҚОМОТИ 
АМНИЯТ ВА

ПРОКУРАТУРАИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН ДАР РОҲИ 

ТАЪМИНИҲИФЗИ 
ДАСТОВАРДҲОИ

истиқлолияти милли
Баъди ба истиқлолияти давлатӣ 

расидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҳифзи ин арзиши муқаддас, мустаҳ- 
кам намудани пояҳои сохти консти- 
тутсионӣ ва давлатдории миллӣ, 
бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқ- 
бунёд, дунявӣ ва ягона аз вазифаҳои 
мушкилтарине буданд, ки таърихи 
навини миллатамон бар уҳдаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар 
вогузор намуд. Амалӣ намудани ин 
аҳдофи бузург, қабл аз ҳама, бо 
доштани Роҳнамои оқилу хирад- 
манд, фарзандони фарзонаи ба 
миллату Ватан содиқ, ҳусни 
гафоҳум. ҳамоҳангӣ ва муносибати 
устувор дар байни ниҳодҳои қуд- 
ратӣ вобаста буд.

Дар қадамҳои нахустини муста- 
қилияташ, миллати тоҷик бо сан- 
ҷишҳои сангину ҷиддии таърихӣ рӯ 
ба рӯ шуд. Ҷумҳурии тоза ба 
истиқлолият расидаи мо аз падида- 
ҳои навзуҳури сиёсию геополитикӣ, 
ки офаридаи нақшаҳои ғаразноки 
давлатҳои абарқудрат дар марҳилаи

кунунӣ ҳастанд, аз қабили муноқи- 
шаҳои мусаллаҳонаи лафзию ҷангии 
байнидавлатӣ, миллӣ, қавмӣ-қаби- 
лавӣ, динӣ-мазҳабӣ ва монанди 
инҳо, дар канор намонд.

Зери таъсири мафкураи бегона 
неруҳои ифротии аз ҷониби киттт- 
варҳои манфиатҷӯйи хориҷӣ идора- 
шаванда, ба монанди Ҳизби наҳзати 
исломӣ. дар саҳнаи сиёсии ҷумҳурӣ 
арзи вуҷуд карданд, ки ҳадафи 
аслиашон тағйири сохти конститут- 
сионӣ дар кишвари дунявӣ ва 
баргардонидани маҷрои рӯ ба 
рушди миллати куҳанбунёди тоҷик 
ба замони торикию ҷаҳолати 
асримиёнагӣ буд.

Саҳифаи нави ҳамкориҳо байни 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла 
Кумитаи давлатии амнияти миллӣ 
ва Прокуратураи генералии Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон дар ҳамон рӯзҳои 
мудҳишу такдирсоз, бо такя ба 
асосҳои ҳуқуқии Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санад- 
ҳои меъёрии ҳуқуқӣ оғоз мегардад,
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Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои азнав- 
созии сохторҳои таъминкунандаи 
амнияти миллӣ, ҳалли масъалаҳои 
мубрами сиёсӣ. ҳидояти мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ба ҳамбастагӣ дар 
роҳи ҳимояи сохти конститутсионӣ 
нақши ҳалкунанда бозид. Маҳз 
дар ҳамин Иҷлосияи такдирсоз, 
раванди таърих Шахсияти бузургро 
дар симои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон рӯи кору амал 
овард, ки барҳақ наҷотбахши 
миллати тоҷик аз вартаи нобудӣ 
гардид.

Аз рӯзҳои аввали даргирии 
ҷанги шаҳрвандӣ, дар назди мақо- 
моти ҳифзи ҳуқуқ вазифа гузошта 
шуд. ки сохти конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикисюпро бо нерую 
василаи дар ихтиёрашон қарордош- 
та ва бо арзиши ҷони худ нигоҳ 
доранд. Кормандони ин ниҳодҳо ба 
савганди дар назди Вагану миллат 
додаи худ еодиқ монда, дар тамоми 
нуқоги доғи ҷумҳурӣ бо қувваҳои 
зиддиконститутсионӣ ва гумошта- 
гони кишварҳои хориҷӣ муборизаи 
беамон бурданд. Ҳамзамон, дар 
баробари ширкати бевосита дар 
амалиёти ҷашӣ. аз ҷониби ҳайати 
шахсии мақомоти амният ва 
прокуратура ҳуҷҷатгузории муро- 
фиавии кирдорҳои унсурҳои ҷиноят- 
пеша амалӣ карда мешуд.

Тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ 
аз ҷониби гурӯҳҳои муштараки 
оперативӣ-тафтишотии мақомоти 
амният ва прокуратура вобаста ба 
аъзои дастаҳои мусаллаҳи зидди- 
конститутсионӣ дар солҳои 1992
1993, амалҳои террористии солҳои

1994-1996 нисбат ба ходимони 
давлатӣ ва ҷамъиятӣ М. Назаршоев, 
М. Назриев, М. Осимӣ, Ю. Исҳоқӣ, 
М. Ғуломов, О. Латифӣ ва афсарони 
дивизияи 201-уми Федератсияи 
Россия дар Тоҷикистон, далели 
возеҳи ҳамкориҳо мебошанд.

Баъди ба имзо расидани Созиш- 
номаи истиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ, гурӯҳҳои ҷинояткори ифротӣ 
пайваста талош доштанд, ки ба ин 
дастоварди деринтизори миллат 
рахна ворид намоянд.

Зимни гузаронидани чорабини- 
ҳои якҷояи оперативӣ-тафтишотӣ 
доир ба ҷиноятҳои содирнамудаи 
гурӯҳи террористии Ризвон Содиров 
дар соли 1998, як қатор ҷиноятҳои 
вазнин, аз ҷумла қазияи 15 таркиш 
дар шаҳри Душанбе, 3 амали 
террористӣ, 2 амали тахрибкорӣ, 24 
куштор, 7 далели ба гарав гириф- 
тани одамон ва ҷиноятҳои дигар 
ошкор карда шуданд.

Хдмкориҳо ҳангоми амалиёт 
оид ба несту нобуд кардани гурӯҳ- 
ҳои террористии Раҳимов Абдулло 
(«Мулло Абдулло») ва Давлатов 
Аловиддин («Алии Бедакӣ») дар 
минтақаи Рашт, безарар гардони- 
дани гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ 
ва таъмини волоияти қонун дар 
шаҳри Хоруғ, натиҷаҳои мушаххас 
ба бор оварданд.

Ҳодисаи 4-уми сентябри соли 
2015 бори дигар пардаро аз болои 
нақшаю ниятҳои душманонаи ТЭТ 
«ҲН ИТ» дар муқобили миллати 
тоҷик бардошт. Мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи кишвар нерую тавонмандии 
худро собит сохта, сӯиқасди табад- 
дулоти ҳарбиро, ки аз ҷониби 
хадамоти махсуси хориҷӣ тарҳрезӣ 
шуда, бояд тавассути ғуломони
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наҳзатии онҳо амали мегардид, 
пешгирӣ ва хунсо карданд. Аз 
тарафи гурӯҳи оперативӣ-тафги- 
шотии муштарак, дар доираи 
парвандаи ҷиноятӣ, роҳбарони 
хиёнаткор ва иштироккунандагони 
бевоситаи ин ҷинояти сангин даст- 
гир ва бо ҳукми Коллегияи ҳарбии 
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикисгон 
бо моддаҳои 179, қ.З, бандҳои «а», 
«г», 187 қ.1, 189, 313 ба муҳлатҳои 
гуногун аз озодӣ маҳрум карда 
шуданд.

Авзои зудтагйирёбандаи минтақа 
ва ҷаҳон шаҳодат медиҳад, ки 
гурӯҳҳон террористиву экстремистӣ 
ва доираҳои пуштибони онҳо аз 
ҳама гуна имкониятҳо истифода 
бурда, бо намоиши зӯроварӣ, ҷой 
намудани тарсу ваҳм дар мафкураи 
инсонҳо, барангехтани кинаву адо- 
вати миллию нажодӣ, бедор кардани 
ҳисси норозигию эътироз дар ҷомеа, 
пояҳои сохти давлатдориро дар 
минтақаҳои гуногуни олам заиф, 
вазъиятро ноором намуда, мақсад- 
ҳои ғаразнок ва манфиатҷӯёнаи 
худро амалӣ месозанд. Дар ин роҳ, 
бархе аз абарқудратҳо, ҳатто аз 
дастгирӣ ва пуштибонии ҳаракату 
ташкилотҳои террористӣ-ифротӣ 
рӯй намегардонанд. Маҳз имконият- 
ҳои фароҳамнамудаи онҳо шароигро 
барои доираҳои зикргардида муҳайё 
сохтааст, ки қишрҳои осебпазири 
домеа, махсусан ҷавонони аз дониш- 
ҳои дунявӣ дурбуда ва зери таъсири 
андешаҳои ифротӣ қароргирифтаро 
ба мухолифатҳои динӣ-мазҳабӣ 
ҷалб намоянд. Ин раванд қисмате аз 
ҷавонони тоҷикро низ фаро гирифт.

Баҳри пешгирӣ ва коҳиш додани 
шомилшавии шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ташкилотҳои байнал-

милалии террористи ва иштироки 
онҳо дар муқовиматҳои мусалла- 
ҳонаи кишварҳои хориҷӣ, дар 
доираи фаъолиятҳои якҷоя миёни 
ҳар ду мақомот, Ситоди ягонаи 
ҷумҳуриявӣ оид ба ташкил ва 
роҳбарии тафтиши парвандаҳои 
ҷиноятӣ дар ин самт, инчунин 
Ситоди ягона ҷиҳати мубориза 
бар зидди равияи динӣ-экстре- 
мистии «Салафия» созмон дода шуд, 
ки айни ҳол фаъолиятро идома 
медиҳанд.

Имрӯз, заминаи ҳуқуқии фаъоли- 
яти муштараки мақомоти амнияти 
миллӣ ва прокуратура дар самти 
мубориза бар зидди терроризму 
экстремизм, ҷинояткории муташак- 
кили байналмилалӣ ва фаромарзӣ, 
аз қабили қочоқи маводи мухаддир, 
аслиҳа, одамрабоӣ, ҳимояи тамо- 
мияти арзии кишвар, ҳифзи 
дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ 
ва манфиатҳои миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мустаҳкам аст. Дар ин 
росто, саҳми ду мақомотро дар 
таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва санадҳои 
меъёрии мансуб ба масъалаҳои 
амнияти давлатӣ, аз ҷумла «Консеп- 
сияи амнияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи амният», 
«Дар бораи мақомоти амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
«Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм», «Дар бораи мубориза 
бар зидди экстремизм (ифроттароӣ)» 
ва гайра қайд кардан бамаврид аст. 
Санадҳои мазкур танзими ҳуқуқии 
муборизаро бо ин зуҳуроти 
хатарноки ҷаҳони муосир таҳким 
бахшиданд.

Мақомоти амнияти миллӣ ва 
прокуратура дар ҳамоҳангӣ бо 
дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва
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сохторҳои кудратӣ. бо пешниҳод 
кардани мавод ва далелҳои радно- 
пазир ташкилоти эксгремистӣ-терро- 
ристӣ будани созмонҳои «ал-Қоида». 
«Ҳаракати иеломии Туркисгони 
Шаркӣ». «Ҳизби исломии Туркисюп». 
«Ҳаракати Толибон», «Бародарони 
мусулмон», «Лашкар-ут-Тайиба», 
«Ҳизб-ут-Таҳрир», «Ҷамъият-ут- 
Таблиғ», Ташкилоти динӣ-миссионе- 
рии «Созмони Таблиғот», ҷараёни 
«Салафия», «Гурӯҳи24» ва «ҲНИТ»- 
ро исбот намуданд. Тибқи қарорҳои 
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фаъолияти ташкилотҳои мазкур дар 
ҲУДУДИ ҷумҳурӣ манъ карда шуд.

Аз ҷониби Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои мидлат. 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмоы ба 
фаъолияти прокуратура ҷиҳати 
ташкили ҳамкориҳо миёни мақо- 
моти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 
қудратии ҷумҳурӣ дар таъмини 
волоияги копуп. таҳкими давлатдо- 
рӣ, тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза 
бо ҷиноятҳои муташаккил баҳои 
баланд дода шудааст: «Кормандони 
мақомоти прокуратураи Тоҷикистон 
ҳанӯз аз ибгидои таъсисёбии ин 
сохтор бо вуҷуди шароити казнини

сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии он 
солҳо вазифахои хизматии худро бо 
ҳисси баланди масъулият, кордонӣ 
ва садоқат ба халқу Ватан иҷро 
мекарданд. Дар даврахои минбаъдаи 
инкишофи худ низ мақомоти 
прокуратураи ҷумҳурй барои беҳтару 
хубтар ба роҳ мондани мубориза ба 
муқобили ҷинояткорӣ, боз ҳам 
пойдор гардонидани қонуният ва 
тарбияи хуқуқии шаҳрвандон корхои 
назаррасро ба анҷом расониданд».

Ҳамин тариқ, нақши прокурату- 
ра, ки 25-умин солгарди таъсисёбии 
ин мақомотро ҷашн мегирем, муво- 
фиқи моддаи 93-и Конститутсияи 
ҷумҳурӣ. ҳамчун кафили асосию 
муҳимтарини риояи дақиқ ва иҷрои 
якхелаи қонунҳо дар қаламрави 
Ҷумҳурии соҳибистикдоли Тоҷи- 
кистон, дар ҳамоҳанг сохтани 
фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
ниҳодҳои қудратии ҷумҳурӣ баҳри 
таъмини меъёрҳои копститутсиопӣ. 
таҳкими дастовардҳои истиқлолият, 
пойдории низоми копупсолорӣ. 
ҳимояи тамомияти арзӣ, арзишҳои 
демократӣ ва дунявӣ меҳварӣ 
мебошад.
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Коррупсия яке аз зуҳуроти хавф- 
ноки ҷомеа буда, дар миқёси ҷаҳонӣ 
ҳамчун ҷинояти вазнин ва яке аз 
унсурҳои тахдидкунанда ба амнияти 
миллӣ ва халалдоркунандаи рушду 
суботи иҷтимоию иқтисодии давлат 
эътироф гаштааст.

Мавҷудияти коррупсия. паҳнша- 
вӣ ва афзудани он сутуни давлат- 
дориро заиф гардонида, обрую 
нуфузи давлатро дар арсаи байнал- 
милалӣ коста мегардонад.

Дар замони муосир бо рушд 
ёфтани муносибатҳои ҷамъиягӣ 
мураккаб гаштани сохти давлатдорӣ 
ва ҳамкории байни давлатҳо инсо- 
ният ба хатарҳои нави глобалӣ ба 
мисли терроризм, экстремизм, пахна- 
шавии маводи мухаддир ва дигар 
хатарҳои нав ба нав рубарӯ шуда 
истодааст.

Ҳамчунин ба ҳамаи ин ҳодисаҳо 
бӯҳрони шадиди молиявии ҷаҳонӣ 
низ зам шудааст.

Дар қатори ин хатарҳо корруп- 
сия низ мавқеи мустаҳкамеро аз худ

Султонзода Сулаймон Саид 
Директори Агентии назорати 
давлатии молиявӣ ва мубориза бо 
коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҲАМКОРИИ МУТАҚОБИЛА 
ОМИЛИ АСОСИИ ПАСТ 

НАМУДАНИ САТҲИ 
КОРРУПСИЯ

кардааст, ки зарари он нисбат ба 
хатарҳои дар боло зикршуда камтар 
намебошад.

Бинобар ин бо дарки хатари 
коррупсия ва оқибати манфӣ дош- 
тани он, ҷомеаи ҷаҳониро зарур 
омад, ки санади байналмилалй 
вобаста ба муқовимат ба корруп- 
сияро қабул намояд, то ки он тавонад 
муносибатҳои давлатҳоро дар самти 
мубориза ба коррупсия пурра ба 
танзим дарорад.

Дар ин замина аввалин санади 
ҳуқуқии байналмилалӣ зидди кор- 
рупсия. дар ҷаласаи умумии иҷло- 
сияи 58-уми Ассамблеяи Генералии 
Созмони Миллали Муттаҳқд 31 
октябри соли 2003 қабул гардид, ки 
он 9 декабри соли 2003 дар шаҳри 
Меридаи давлати Мексика дар 
ҳамоиши баландпояи сиёсӣ бо шир- 
кати намояндагони зиёда аз сад 
давлати ҷаҳон мавриди муҳокима 
қарор дода шуд.

Конвенсияи мазкур аз ҷониби 
намояндагони давлатҳои иштирок- 
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дошта зиёда аз се рӯз мавриди 
муҳокима қарор дода шуд, ки дар 
натиҷа намояндагони давлатҳои 
иштирокчӣ бо тарафдорӣ ба он 
имзо гузоштанд.

Ҳамин тариқ, 14 декабри соли
2005 Конвенсияи СММ бар зидди 
коррупсия мавриди амал қарор 
гирифг, ки он аз 8 боб ва 71 модда 
иборат аст.

Айни замон зиёда аз 172 дав- 
лати дунё, ки аъзои Конвенсияи 
мазкур мебошанд, ухдадор гарди- 
даанд, ки дар қонунгузории миллии 
худ чораҳои зиддикоррупсиониро 
татбиқ намоянд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
узви комилҳуқуқи ҷомеаи чаҳонӣ ба 
Конвенсияи мазкур 25 сентябри соли
2006 имзо гузошт.

16 апрели соли 2008 Маҷлиси 
Намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ин Конвенсия- 
ро тасдиқ (ратификатсия) кард, ки 
минбаъд қисми таркибии системаи 
ҳуқуқии давлатии мо ба шумор 
рафта, қонунгузории амалкунанда 
дар ин самт бо дарназардошти 
меъёрҳои он таҳия ва қабул шуда 
истодаанд.

Бо максади вусъат бахшидани 
низоми мубориза бар зидди ҳуқуқ- 
вайронкуниҳо ва ҷипоятхои хусу- 
сияти коррупсионидошта, бартараф 
намудани такроршавии функсия ва 
ваколатҳои мақомоти идоракунии 
давлатӣ, таъмини шаффофият ва 
таҳкими фаъолияти назоратию 
ревизионӣ бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 январи 
соли 2007, таҳти №143 Агентии 
назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсис дода шуд.
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Ҷиҳати ба танзим даровардани 
фаъолияти Агентӣ 20 марти соли 
2008, таҳти №374 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Агентии 
назорати давлатаи молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва бо Қарори Ҳукума- 
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 
сентябри соли 2007, таҳти №414 
«Дастурамали баҳисобгирии омории 
ҷиыоятҳои хусусияти коррупсиони- 
дошта ва феҳристи чунин чиноятҳо» 
кабул гардид.

Минбаъд бо мақсади мутобиқ 
гардонидани қонунгузорӣ дар ин 
самт ба як қатор санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии амалкунанда тағйироту 
иловаҳои дахлдор ворид карда 
шуданд.

Дар баробари ин барномаҳои 
кутоҳ ва миёнамуҳлати давлатӣ аз 
ҷумла "Cipaici ияи муқовимат ба 
коррупсия барои солҳои 2008-2012” 
қабул гардида, дар асоси нақша- 
чорабиниҳои он вазорату кумитаҳо, 
ташкилоту муассисаҳои давлатӣ 
вазифадор карда шуданд, ки бахри 
тақвияти раванди муқовимат ба 
коррупсия дар зерсохторҳои худ 
чораҳои зарурӣ андешанд.

Инчунин, Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели 
соли 2010, таҳти № 864 «Дар бораи 
тадбирҳои иловагии тақвияти муқо- 
вимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии 
Т оҷикистон», Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02 сен- 
тябри соли 2010, таҳти №431 «Дар 
бораи тасдиқи Нақшаи чорабиниҳо 
оид ба таъмини иҷрои тадбирҳои 
иловагии тақвияти муқовимат ба 
коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон барои солҳои 2010-2012» ҳамчун 
хуҷҷати кутоҳмуҳлати давлатӣ дар



радифи Стратегия ва идомаи манти- 
қии муқаррароти асосии он, ҷиҳати 
мукаммалгардонии сиёсати зидди- 
коррупсионӣ заминаи устувор барпо 
намуд.

Баъди ба итмом расидани муҳ- 
лати амали "Стратсгияи муқовимат 
ба коррупсия барои солҳои 2008
2012”, бо дарки зарурияти идома 
бахшидани раванди муқовимат ба 
коррупсия ва паст кардани шиддати 
он дар кишвар бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 августа соли 2013 таҳти №1504 
“Стратегияи муқовимат ба корруп- 
сия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013-2020“, тасдиқ 
карда шуд. Стратегияи мазкур 
ҳамчун санади барномавии дурна- 
мои миёнамуҳлати сиёсати миллии 
зиддикоррупсионии Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон дар самти муқовимат ба 
коррупсия буда, баҳри паст кардани 
шиддат ва сатҳи коррупсия дар 
кишвар равона гардида, дар хам- 
кории зич байни макомоти давлатӣ 
ва ҷомеаи шахрвандӣ мутобиқ ба 
стандартҳои байналмилалӣ ва хам- 
корӣ бо созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ 
ва минтақавӣ амалӣ карда мешавад.

Дар назар аст, ки то ба анҷом 
расидани муҳлати пешбинишудаи 
санади барномавии миёнамуҳла- 
ти зиддикоррупсионӣ сатҳи корруп- 
сия дар кишвар паст гардида, 
шароит барои рушди иқтисодӣ, 
инкишофи арзишҳои демократӣ ва 
баланд бардоштани некуаҳволии 
мардум фароҳам оварда шавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол- 
ҳои охир вобаста ба масоили 
коррупсия чун падидаи номатлуби 
ҷомеаи муосир, ки аъзоёни солим ва

қувваҳои пешқадами ҷамъиятро ба 
ташвиш овардааст, дар асоси ама- 
лияи мақомоти идоракунии давлатӣ, 
ҷамъбасткунӣ ва таҳлили фаъолияти 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тадқиқотҳои 
илмӣ, дар ҳол ба як низоми 
мониторинг, яъне таҳлили донишҳо 
ва таҷрибаи муборизаи шадид бо 
коррупсия ва пешгирии омилҳои 
коррупсионӣ табдил ёфтааст.

Ба андешаи Асосгузори сулҳу 
Вахдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Муш- 
килоти дигаре, ки рутттди босуботи 
иқтисодиву иҷтимоии кишварро 
халалдор намуда, боиси нигаронии 
шаҳрвандон шудааст, содир гарди- 
дани кирдорҳои коррупсионӣ мебо- 
шад. Зеро ҳанӯз ҳам ҳолатҳои аз 
тарафи баъзе кормандони мақомоти 
давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо 
содир гардидани ҷиноятҳои корруп- 
сионӣ ҷой доранд».

Аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон эътироф гардидани санадҳои 
меъёрии байналмилалӣ вобаста ба 
коррупсия, дар қонунгузории киш- 
вар ҷорӣ намудан ва дар амал 
татбиқ намудани талаботи он баҳри 
ҳамкории мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, 
аз ҷумла Агентии назорати давла- 
тии молиявӣ ва мубориза бо 
коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистоп 
ва мақомоти прокуратура дар самти 
мубориза бо коррупсия заминаи 
мустаҳками ҳуқуқӣ гузошт.

Аз ҷумла, тибқи талаботи қисми 
1-и моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза 
бо коррупсия» мақомоти прокура- 
тура яке аз мақомоти мубориза- 
баранда бар зидди коррупсия 
эътироф гардидааст.
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Тибқи талаботи қисми 2-и 
моддаи зикршудаи ин Қонун бошад 
мониторинги омории вазъи мубо- 
риза бар зидди коррупсия ба зиммаи 
мақомоти прокуратура гузошта 
шудааст, ки дар қатори Агентии 
назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нақши мақомоти маз- 
курро дар байни мақомотқои ҳоки- 
мияти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ 
вобаста ба муқовимат ба коррупсия 
ва паст намудани шиддати он дар 
ҷомеа баланд мебардорад.

Ҳамчунин бо мақсади иҷрои 
ухдадориҳои байналмилалӣ ва дар 
амал татбиқ намудани меъёрҳои 
Ковенсияи СММ зидди коррупсия 
дар Прокуратураи генералии Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон Раёсати назорати 
иҷрои қонунҳо дар мақомоти назо- 
рати давлатии молиявӣ ва мубориза 
бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон таъсис дода шуд, ки назорати 
иҷрои дақиқ ва якхелаи қонунҳоро 
аз ҷониби кормандони Агентӣ 
вобаста ба баррасӣ намудани арзу 
муроҷиатҳои шахсони воқеъӣ ва 
ҳуқуқӣ, тафтиши пешакии парван- 
даҳои ҷиноятӣ ва дигар амалҳоеро, 
ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон муқарар намудаанд амалӣ 
менамояд. Ба роҳ мондани чунин 
тарзи кор ҳамкориҳои дуҷонибаи 
мақомоти прокуратура ва Агентиро 
густариш дода, дар раванди 
муқовимат ба коррупсия нақши 
арзанда мегузорад.

Умуман мақомотҳои ҳифзи 
ҳуқуқро зарур аст, ки баҳри пеш- 
рафту шукуфоии ватани азизамон ва 
пойдории давлати ҳуқуқбунёд, 
ҳамкориҳоро бо ҳамдигар боз ҳам

густариш дода, дар заминаи он ба 
натиҷаҳои назаррас ноил гарданд.

Бе ҳамкории мутақобилаи мақо- 
мотҳои бо коррупсия муборизаба- 
ранда, аз ҷумла Агентӣ ва мақомоти 
прокуратура хотима бахшидан бо 
кирдорҳои коррупсионӣ ва рушди 
устувори иқтисодиёти давлат ғайри- 
имкон мегардад. Зеро назорати 
иҷроиши якхелаи қонунҳо, аз ҷумла 
қонунҳои вобаста ба коррупсия оид 
ба сари вақт иҷро намудани 
меъёрҳои қонун дар самти мубориза 
ба коррупсия аз ҷопиби мақомотҳои 
маҳаллӣ, вазоратҳо, кумитаҳо ва 
ташкилоту муассисаҳо яке аз 
хусусиятқои асосии фаъолияти 
мақомоти прокуратураро дар ин 
нуқтаҳо зоҳир мегардонад,

Дар зери мафҳуми ҳамкорӣ ин 
ба як ҳадафи муайян расидани 
мақсадҳои ду ва зиёда мақомот 
фаҳмида мешавад, ки дар якҷоягӣ 
ба таври ба худ хос фаъолият 
намуда, дар баробари ин ба 
фаъолияти ҳамдигар монеъа намеку- 
нанд. Ҳадафи асосии Агентӣ ва 
мақомоти прокуратура ин дар зами- 
наи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба роҳ 
мондани ҳамкории дуҷониба ва 
судманд, ки ҳамчун воситаи муассир 
барои пешгирӣ, ошкор, мубориза 
бар зидди коррупсия ва ба ҷавоб- 
гарӣ кашидани ҷинояткорон арзёбӣ 
мегардад.

Агентӣ бо мақомоти прокура- 
тура бештар вобаста ба таҳқиқу таф- 
титтти пешакии парвандаҳои ҷиноятӣ, 
пешбурди мубориза бо омилҳои 
коррупсионӣ бо истифода аз усул- 
ҳои пешбиникардаи қонунгузории 
амалкунанда, андешидани тадбирҳо 
баҳри пешгирии ҷиноятҳои корруп-
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сиопӣ. иқтисодии хусусияти корруп- 
сионидошта ва ба андоз алоқаманд, 
дигар ҳуқуқвайронкуниҳои хусу- 
сияти коррупсионидошта, бартараф 
намудани сабабу шароитҳое, ки ба 
содиршавии онҳо мусоидат мена- 
моянд, ҳамкориро ба роҳ монда, дар 
доираи ин ҳамкорӣ таҳлили якҷояи 
вазъи ҷинояткорӣ дар ин самт, 
муайян намудани ҷараёни инки- 
шофи онҳо, омӯзиш, мураттаб ва 
паҳн намудани таҷрибаи пешқадами 
пешгирӣ, ошкор, таҳқиқу тафтиш 
намудани ин гуна ҷиноятҳо, 
ҳамчунин рафъи сабабу шароитҳои 
ба онҳо мусоидаткунанда, таъмини 
иҷрои “Стратегияи муқовимат ба 
коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон барои солҳои 2013-2020” ва 
дигар чорабиниҳои давлатӣ оид ба 
мубориза бар зидди ҷиноятҳои 
коррупсиопӣ. иқтисодии хусусияти 
коррупсионидошта ва ба андоз 
алоқамавдро амалӣ менамоянд.

Бояд қайд кард, ки бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 25 ноябри соли 2015 таҳти №587 
Низомномаи ҳамоҳангсозии фаъ- 
олияти мақомоти мубориза бар 
зидди коррупсия тасдиқ карда 
шудааст, ки ҳамоҳангсозии фаъ- 
олияти мақомоти мубориза бар 
зидди коррупсия баланд бардош- 
тани самаранокии фаъолият ҷиҳати 
огоҳсозӣ, пспи ирӣ. ошкорсозӣ ва 
рафъи ҳуқуқвайронкуниҳои корруп- 
сионӣ, фошнамоӣ, таҳқиқ ва тафти- 
ттти пешакии ҷиноятҳои корруп- 
сиопӣ. иқтисодии хусусияти корруп- 
сионидошта ва ҷиноятҳои ба андоз 
алоқамандро ба танзим медароранд.

Дар Паёми навбатии Асосгузори 
сулҳу вахдати миллӣ. Пешвои

миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016 
ба масъалаи мубориза бар зидди 
коррупсия диққати ҷиддӣ дода 
шудааст. Аз ҷумла қайд гардидааст, 
ки: «Фаромӯш набояд кард, ки
мубориза ба муқобили коррупсия 
фақат вазифаи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ нест. Дар ин мубориза тамоми 
аҳли ҷомеа, ҳар як шаҳрванд ва 
ҷомеаи шаҳрвандӣ низ бояд бетараф 
набошад. Танҳо дар ҳамин сурат мо 
метавонем сатҳи коррупсияро дар 
мамлакат коҳиш диҳем».

Дар ҳақиқат муқовимат ба 
коррупсия кори дастаҷамъона буда, 
дар он мақомоти давлатӣ дар 
ҳамбастагӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
бо иштироки ҳар як фарди ҷомеа 
метавонад натиҷаҳои дилхоҳро ба 
даст оварда, болоравии сатҳи кор- 
рупсияро коҳиш диҳад. Зеро паст 
кардани сатҳи коррупсия аз бисёр 
омилҳо ба мисли дастаҷамъӣ, ҳам- 
дигарфаҳмӣ, савияи балавди маъри- 
фати ҳуқуқии зиддикоррупсионӣ, 
шуурнокӣ ва фаъолнокии ҳар як 
фарди чомса. сатҳи воқеъии зиндагӣ 
вобастагӣ дорад. Танҳо дар сурати 
паст шудани шиддати коррупсия 
дар ҷумҳурӣ болоравии сатҳи 
зиндагии аҳолӣ, иқтисодиёти миллӣ, 
вазъи машғул шудан ба соҳибкорӣ, 
дониши шаҳрвандон, вазъи иҷти- 
моии онҳо ва соҳаи тандурустӣ 
рушд меёбад.

Ташкили муборизаи беамон бо 
коррупсия дар ҳар як давлат тибқи 
стандартҳои байналмилалӣ, дар 
амал татбиқ намудани санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии байналмилалии

№ 1 -  2017 / ҚОНУНИЯТ 33



муқовимат ба коррупсия, идораку- 
нии дуруст ва шаффофи давлатӣ, 
таъмини шаффофияти фаъолияти 
мақомоти давлатӣ, ҳисоботи мақо- 
моти давлатӣ дар назди ҷомеаи 
шаҳрвандй, ҳамкории зичи давлат, 
ташкилотҳои давлатӣ бо ҷомеаи 
шаҳрвандӣ бошад, обрую нуфузи 
давлатро дар арсаи байналмилалӣ 
баланд бардошта, боварии ташки- 
лотҳои байналмилалӣ ва дигар 
давлатҳоро ба он афзун мегардонад.

Бинобар ин моро зарур аст, ки 
дастуру супоришҳои Асосгузори

сулҳу вахдати миллӣ - ТТетттвои 
миллат. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро сармашқи кори худ 
намуда, баҳри паст кардани шидда- 
ти коррупсия дар кишвар ва 
мунтаззам аз байн бурдани он дар 
якҷоягӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ 
муборизаи беамон бурда, ватани худ 
Тоҷикистонро дар арсаи байнал- 
милалй ҳамчун яке аз кишварҳои 
пешрафта ва озод аз коррупсия 
муаррифӣ намоем.
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Салимзода Шерхон Одина 
Директори Агентии назорати 
маводи нашъаовари назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
генерал-лейтенанти адлия

ДАСТОВАРДҲО ДАР МУБОРИЗА БО 
МУОМИЛОТИ ҒАЙРИҚОНУНИИ МАВОДИ 
НАШЪАОВАР -  НАТИҶАИ ҲАМКОРИҲО

Мушкилоти маводи нашъаовар 
яке аз масъалаҳои мубрами ҷаҳони 
муосир буда. тақвияти мубориза бо 
муомилоти ғайриқонунии он дар 
меҳвари сиёсати роҳбарияти Ҳукума- 
ти Ҷумҳурии Тоҷикистоп. бахусус 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон қарор доранд.

Дар ин ҷода бо мақсади ба 
эътидол овардани вазъи нашъаман- 
дӣ дар ҷумҳурӣ ва паст кардани 
шиддати он аз тарафи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз 
солҳои аввали соҳибистиқлолӣ тад- 
бирҳои саривақтӣ ва судманд 
андешида мешаванд.

Аз ҷумла, аз соли 1996 то соли 
2013 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чор 
Барномаҳои мақсадноки давлатӣ 
оид ба пешгирии нашъамандӣ ва 
муқобилият бо муомилоти ғайриқо- 
нунии маводи нашъаовар қабул ва 
амалӣ карда шуданд.

Дар ҳамин раванд, 13 феврали 
соли 2013 аз ҷониби Пешвои 
миддат. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон “Стратегияи миллии мубо- 
риза бар зидди гардиши ғайриқо- 
нунии маводи мухаддир дар Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон барои солҳои 2013
2020” ба имзо расонида шудааст, ки 
мақсади асосии он коҳиш додани 
паҳншавии вайриқонунини маводи 
нашъаовар, пешгирии нашъамандӣ 
ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ 
дар ин самт мебошад.

Бо мақсади такмили заминаҳои 
ниҳодии назорати маводи нашъаовар 
27 апрели соли 1999 аз Ҷониби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва муовини Котиби Генералии 
Созмони Милали Муттаҳид-Дирек- 
тори иҷроияи Раёсати СММ оид ба 
маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ 
Протокол дар бораи таъсис додани 
Агентии назорати маводи нашъаова- 
ри назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба имзо расида, ин
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мақомот бо Фармони Президенти 
мамлакат аз 1 июни соли 1999 
таъсис ёфт.

Агентӣ дар заминаи Комиссияи 
давлатӣ оид ба назорати маводи 
нашъаовар, ки бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 12 апрели соли 1996 «Дар бораи 
чораҳои таъхирнопазир оид ба 
пурзӯр намудани мубориза бо 
муомилоти ғайриқонунии маводи 
нашъаовар» амал мекард, таъсис 
дода шудааст.

Заминаи ҳуқуқии фаъолияти 
Агентиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон “Дар бораи воситаҳои 
нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорҳо” аз 10 декабри соли 
1999 ва Низомномаи Агентӣ, ки бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 январи соли 2007, 
№156 тасдиқ шудааст, ташкил 
медиҳанд.

Тибқи ин санадҳо Агентӣ мақо- 
моти ҳифзи ҳуқуқ буда, сиёсати 
давлатиро дар соҳаи мубориза бо 
муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор, моддаҳои психотропӣ, 
прекурсорҳои онҳо ва назорати 
муомилоти онҳо амалӣ ва дар 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тат- 
биқи онро назорат менамояд.

Агентӣ аз Дастгоҳи марказӣ, ки 
ба он Ситод, се раёсати оперативӣ 
ва нуҳ шуъбаҳои мустақил дохил 
мешаванд, инчунин, Раёсат дар 
ВМКБ бо шуъбаҳо дар ноҳияҳои 
Дарвоз, Ишкошим ва Мурғоб, 
Раёсат дар вилояти Суғд бо Шуъбаи 
байниноҳиявӣ дар шаҳри Панҷакент 
ва Шуъба дар шаҳри Исфара, Раёсат 
дар вилояти Хатлон бо Шуъбаи 
байниноҳиявӣ дар шаҳри Кӯлоб ва 
шуъбаҳои байниноҳиявӣ дар шаҳри 
Турсуизода ва ноҳияи Лахш иборат 
мебошад.
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Самтҳои асосии фаъолияти Аген- 
тӣ инҳо мебошанд:

а) пешгирӣ ва мубориза бо 
муомилоти гайриқонунии маводи 
нашъаовар дар ҳудуди ҷумҳурӣ:

б) пешгирӣ ва мубориза ба 
қочоқи маводи нашъаовар аз 
Афғонистон ба Тоҷикистон ва мин- 
баъд ба дигар давлатҳо;

в) мубориза бо саркардагон ва 
роҳбарони гурӯҳҳои муташаккили 
ҷинояткор, ки ба муомилоти ғайри- 
қонунии маводи нашъаовар маш- 
ғуланд;

г) пешгирӣ ва мубориза бо паҳн 
гардидани нашъамандй дар байни 
аҳолии ҷумҳурӣ;

д) мубориза бо муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои сахттаъси- 
ри психотропӣ.

Дар доираи ваколатҳои бо қо- 
нунгузорӣ пешбинигардида Агентӣ:

- ҳамчун субъект дар доираи 
ваколатҳои худ бо терроризм, экстре- 
мизм, ҷинояткории муташаккил, 
муомилоти ғайриқонунии маводи 
нашъаовар, коррупсия, қонунигар- 
донии даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва савдои одамон 
мубориза мебарад;

- ҳангоми пешбурди фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои 
тафтишотӣ ваколат дорад, ки 
ҷиноятҳо ва дигар қонуншиканиҳо- 
ро дар доираи салоҳияти худ муайян 
ва ошкор намояд, парвандаҳои 
ҷиноятӣ ва маъмурӣ оғоз намояд, 
тафтиши онҳоро анҷом диҳад, оиди 
ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ қаро- 
ри ниҳоӣ қабул намояд.

Дар баробари ташкил ва амалӣ 
намудани мубориза бо муомилоти 
ғайриқонунии маводи нашъадор ва 
пешгирии нашъамандӣ, назорати 
муомилоти қонунии воситаҳои



папгьадор. моддаҳои психотропӣ 
ва прекурсорҳои онҳо яке аз самти 
афзалиятноки сиёсати зиддимухад- 
диротии кишвар ба шумор меравад. 
Дар ин самт ба Агентӣ ҳуқуқ дода 
шудааст, ки муомилоти қонунии до- 
руворӣ ва дигар маводҳои нашъадор- 
ро назорат намояд.

Хушбахтона дар ҳудуди Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон истеҳсоли восита- 
ҳои нашъадор, моддаҳои психотро- 
пӣ ва прекурсорҳои онҳо ҷой надо- 
рад. Барои таъмини эҳгиёҷоти 
аҳолии кишвар бо дорувории 
нашъадор ва психотропӣ тибқи 
Квотаи давлатӣ ба ин моддаҳо, 
инчунин барои талаботи корхона- 
ҳои саноатӣ Тоҷикистон прекурсор- 
ҳоро аз дигар мамлакатҳо ворид 
менамояд.

Бо мақсади риояи муомилоти 
қонунии воситаҳои нашъадор, мод- 
даҳои психотропӣ ва прекурсорҳои 
опҳо. соли 2016 кормандони Агентӣ 
дар муассисаҳои тандурустӣ, дору- 
хонаҳо 131 ва дар корхонаҳои 
саноатӣ бошад, 29 санҷиш гузарони- 
да, барои рафъи камбудиҳои ҷой- 
дошта 17 дастур дода шуд. Санҷиш- 
ҳо ҳодисаҳои фурӯши ғайриқонунии 
воситаҳои мазкурро ошкор накарданд,

Т ибқи қонунгузории Тоҷикис- 
тон Агентӣ ҳамчун мақоми иҷозат- 
номадиҳанда дар соҳаи муомилоти 
прекурсорҳои саноатӣ муайян гар- 
дида, соли 2016 дар 8 ҷаласаи 
Комиссияи иҷозатномадиҳии Агентӣ 
30 ариза баррасӣ гардида, барои 
фаъолияти вобаста ба муомилоти 
прекурсорҳо 10 иҷозатнома ва 
барои воридоти прекурсорҳо 14 
шаҳодатнома дода шудааст.

Фаъолият оид ба пешгирии 
нашъамандӣ дар кишвар дар асоси 
нақшаҳои идоравӣ ва байниидоравӣ

ба роҳ монда шуда, дар ин раванд 
мониторинги самаранокии табли- 
ғоти зиддинашъамандӣ гузаронида 
мешавад.

Ба ҳолаги 1 январи соли 2017 
дар ҷумҳурӣ 7067 нашъаманд (175 -  
зан) расман дар қайди муассисаҳои 
тандурустӣ қарор дошта, ба ҳар сад 
ҳазор нафар аҳолй дар ҷумҳурӣ 83 
шахси нашъаманд рост меояд. Ин 
нишондод дар шаҳри Душанбе -265, 
ВМКБ -  403, вилояти Суғд -  57 ва 
вилояти Хатлон 49 нафар мебошад. 
Ин нишондодҳо назар ба дигар 
давлатҳо хело паст бошанд ҳам, ба 
ҷомеъа хатари ҷиддӣ эҷод менамояд.

Дар Тоҷикистон воситаҳои 
нашъадор кишт ва истеҳсол карда 
нашуда, он ҳамчун кишвари тран- 
зитӣ дар роҳи интиқоли ғайриқо- 
нунии маводи нашъаовар аз 
Афғонистон ба давлатҳои Осиёи 
Марказӣ ва Федератсияи Россия 
(масири шимол) ҷойгир шудааст.

Дарёфт ва мусодираи маводи 
нашаъовар самаранок ба роҳ монда 
шуда, ҳар сол дар ҷумҳурӣ аз 3,5 то 
7 тонна маводи нашъаовар мусо- 
дира мешавад.

Соли 2016 дар муқоиса бо соли
2015 шумораи ҷиноятҳои мухадди- 
рогии бақайдгирифташуда ба 11,2 
фоиз ё 109 ҷиноят (аз 965 то 856) 
коҳиш ёфта, ҳиссаи ҷиноятҳои 
мухаддиротӣ аз шумораи ҷиноятҳои 
умумӣ аз 4,5 фоиз то 4 фоиз паст 
фаромад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли
2016 барои содир намудани 
ҷиноятҳои мухаддиротӣ 1119 нафар 
дастгир гардиданд, ки ин нишон- 
доди баландтарин дар 5 соли охир 
мебошад. Шумораи шахсони даст- 
гиршуда дар соли 2016 нисбат ба 
соли2010 ба 32 фоиз афзудааст.
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Соли 2016 аз муомилоти ғайри- 
қонунӣ 3 тоннаю 426 кг мавод мусо- 
дира гардидааст, ки ин назар ба 
соли 2015-ум 1 тоннаю 250 кг ё 26 
фоиз кам мебошад. Омилҳои зерин 
сабаби кам мусодира шудани воси- 
таҳои нашъадор дар Тоҷикистон 
дар соли 2016 гардидаанд:

- коҳиш ёфтани кишт ва истеҳ- 
соли афюн дар Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон (соли 2015 нисбат ба 
соли пешин майдони кишти кӯкнор 
дар Афғонистон ба андозаи 41 000 
га ва истеҳсоли афюн 3 100 гонна ё 
48 фоиз кам гардида буд);

- пурзӯр гардидани ҳимояи 
Сарҳади давлатӣ бо Афғонистон;

- андешқдани чораҳои қатъи 
нисбати гурӯҳҳои нашъаҷаллоби 
мусаллаҳ (вақтҳои охир дар натиҷаи 
задухӯрдҳои мусаллаҳона якчанд 
нафар аъзоёни фаъоли ГМҶ безарар 
гардонида шуданд) ва бо ин сабаб 
тагйир ёфтани масири интиқоли 
маводи нашъаовар.

Ҷиҳати пурзӯр намудани мубо- 
риза бар зидди гурӯҳҳои муташак- 
кили ҷиноятпеша, аз ҷониби Агентӣ 
нисбати саркардагон ва аъзоёни 
онҳо чораҳои мушаххас андешида 
шуда, дар соли 2016 фаъолияти 4 
гурӯҳи муташаккили фаромиллии 
ҷиноягпеша ошкор ва қатъ карда 
шуд. 48 ҷиноят, ки дар ҳайати гурӯҳ 
содир шуда буданд, ошкор карда 
шуда, 105 нафар ба ҷавобгарӣ 
кашида шуданд. Дар соли 2016 
Агентӣ дар 36 ҳолат аз гурӯҳҳои 
нашъаҷаллоб маводи нашъаоварро 
ба микдори махсусан калон аз 1 кг 
то 208 кг дар ҳар як ҳолат мусодира 
памудаасг. ки инро танҳо гурӯҳҳои 
муташаккил содир карда метавонанд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки 
мувофиқи маълумотҳои Маркази 
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минтақавии ҳамоҳангсозии иттило- 
отии Осиёи Марказӣ (ММҲИОМ) 
мусодираи маводи нашъадори гурӯ- 
ҳи афюнӣ, ки дар Афгонистон 
истеҳсол шудааст, дар соли 2016 
дар давлатҳои Осиёи Марказӣ ва 
Федератсияи Россия. ба ғайр аз 
Ӯзбекистон, дар умум 60.8% коҳиш 
ёфтааст.

Мубориза бар зидди муомилоти 
ғайриқонунии моддаҳои психотропӣ 
низ ҷиддан пурзӯр карда шудааст. 
Чунин моддаҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истеҳсол нашуда, аз 
дигар кишварҳо бо роҳи қочоқ 
ворид мешаванд,

Бори аввал дар ҷумҳурӣ соли 
2006 як дона ҳаби моддаи психотро- 
пии навъи МДМА ошкор ва ба 
қайд гирифта шудааст. Одатан дар 
чумҳурӣ ҳаби МДМА дар байни 
истеъмолкунандагон ҳамчун “экстазӣ” 
маъмул буда, зери номҳои дигар 
истифода намешавад.

Соли 2015 бошад, мақомоги 
ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ аз муомилоти 
ғайриқонунӣ 11 233 ҳаби синтетикӣ 
мусодира карда бошанд, пас дар 
соли 2016 ин рақам ба 13 337 ҳаб 
расидааст, ки аз ин шумора 172 
ҳабҳои амфетамин ва 13165 ҳабҳои 
МДМА (экстазӣ) мебошанд.

Пешгирии нашъамандӣ, ошкор 
ва ба қайд гирифтани нашъамандон 
низ аз самтҳои муҳими фаъолияти 
Агентӣ буда. солҳои охир фаъолият 
дар ин самт хеле ҷоннок карда 
шудааст.

Аз ҷониби кормандони Агентӣ 
дар соли 2016 вобаста ба муомилоти 
ғайриқонунии маводи нашъадор 137 
парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъму- 
рӣ оғоз карда, 177 нафарро ба 
ҷавобгарӣ кашидааст, ки он назар 
ба соли 2015 -  2,2 маротиба зиёд



мебошад. Нашъамандони нав ошкор- 
шуда дар муассисаҳои наркологӣ ба 
қайд гирифта шуда, барои табобат 
ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргардон- 
дани онҳо корҳои зарурӣ анҷом 
дода мешаванд,

Агентии назорати маводи нашъа- 
овари назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз замони таъсисёбии 
худ ба тақвияти ҳамкориҳои байнал- 
милалӣ аҳамияти хоса дода, бо ин 
мақсад зиёда аз 40 созишномаҳои 
байниҳукуматию байниидоравӣ ва 
дуҷонибаю бисёрҷонибаро дар сам- 
ти назорати муомилоти маводи 
нашъаовар ба имзо расонидааст.

Аз замони таъсисёбии Агентӣ 
фаъолияти он тавассути Лоиҳаи 
Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва ҷинояткорӣ «Агентии 
назорати маводи нашъаовари Тоҷи- 
кистон» маблағгузорӣ карда мешуд, 
ки дар он маблағҳои давлатҳои 
донор ҷамъ оварда шуда буд. 
Ҳиссаи Ҳукумати Тоҷикистон дар 
маблағгузории фаъолияти Агентӣ 
сол ба сол зиёд шуда, соли 2016 9,2 
млн сомониро ташкил дод,

Дар асоси созишномаҳои дуҷо- 
ниба байни Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҳукумати Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико дар соҳаи 
назорати маводи нашъаовар ва 
ҳамкорӣ дар соҳаи дастгирии мақо- 
моти ҳифзи ҳуқуқ, бо кӯмаки 
молиявии Ҳукумати ИМА, тули 
солҳои охир як қатор биноҳои 
маъмурии шуъбаҳои Агентӣ дар 
ноҳияҳои Мурғоб, Ишкошим, 
Дарвоз ва Ҷиргатол ва бинои нави 
маъмурии Шуъбаи махсуси Раёсати 
оперативӣ-ҷустуҷӯии Агентӣ дар 
шаҳри Душанбе сохта ба истифода 
дода шуд. Биноҳои мазкур ва 
утоқҳои кории онҳо бо техникаи

ҳозиразамон ва махсус муҷаҳҳаз 
гардонида шуда, ба истифода дода 
шуданд. Маврид ба таъкид аст, ки 
аз соли 2007 инҷониб Ҳукумати 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маб- 
лағгузори асосии Лоиҳаи «Агентии 
назорати маводи нашъаовари 
Тоҷикистон» ба шумор меравад.

Ҳамчунин дар доираи созиш- 
номаҳои байниҳукуматию байни- 
идоравӣ аз ҷониби Ҳукумати Феде- 
ратсияи Россия ба Агентӣ дар 
давоми солҳои 2012-2014 ба андозаи 
5 410 800 доллари ИМА кӯмакҳои 
молиявӣ ва моддӣ-техникӣ расонида 
шудааст. Аз ҷумла, дар доираи маб- 
лағҳои ҷудогардида, бинои маъму- 
рии Шуъбаи Агентӣ дар шаҳрҳои 
Исфара ва Турсунзода харидорӣ, 
азнавсозӣ ва ба истифода дода 
шуданд. Ҷиҳати хариди бинои маъ- 
мурӣ барои Шуъбаи Агентӣ дар 
шаҳри Истарафшан маблағҳои зару- 
рӣ ҷудо гардидаанд. Бояд тазаккур 
дод, ки марҳилаи дуюми татбиқи 
Барномаи кӯмакрасонии ҷониби 
Россия барои солҳои 2015-2017 бо 
маблағи 5 млн 400 ҳазор доллари 
ИМА идома дорад.

Ҳамчунин бо дастгирии молия- 
вии Ҷумҳурии Халқии Хитой дар 
асоси Аҳднома байни Агентӣ ва 
Вазорати амнияти Ҷамъиятии ҶХХ 
оид ба расонидани кӯмаки ройгон, 
бинои нави Шуъбаи байниноҳиявии 
Кӯлоби Раёсати Агентӣ дар вилояти 
Хатлон бо тарҳи замонавӣ сохта, 
бо техника ва таҷҳизоти замонавӣ 
таъмин ва ба истифода дода шуд.

Агентӣ фаъолияти худро дар 
ҳамкории зич бо Прокуратураи 
генералии Ҷумҳурии Лоҷикистон ба 
роҳ мондааст.

ГТрокуратураи генералӣ ҳамчун 
ҳамоҳангсози ҳамкориҳои байнал- 
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милалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
ҷумҳурӣ бо мақомоти дахлдори 
кишварҳои хориҷӣ доир ба расони- 
дани ёрии байниҳамдигарии ҳуқуқӣ 
бо парвандаҳои ҷиноятӣ баромад 
намуда, корҳои зиёдеро дар ин самт 
анҷом додааст.

Дар давоми солҳои 2014-2017 ба 
Агентӣ тавассути мақомоти проку- 
ратура 94 адад супоришҳои алоҳида 
аз мақомоти ваколатдори кишвар- 
ҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байнал- 
милалӣ, аз ҷумла Федератсияи 
Россия. Ҷумҳурии Қирғизистон, 
Ҷумҳурии Қазоқистон ва ММҲИ 
ОМ ворид гардида, саривақт иҷро 
шудаанд.

Бо мусоидати мақомоти проку- 
ратура Агентӣ бо мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва сохторҳои низомии давлат- 
ҳои хориҷӣ дар доираи ҳамкориҳои 
байналмилалй, амалиётҳои операти- 
вии муштаракро бо усули “таҳвили 
назоратшаванда’5 ташкил ва баргу- 
зор менамояд.

Тули солҳои 2015-2017 Агентӣ 9 
амалиёти оггеративии муштаракро 
бо усули “таҳвили назоратшаванда” 
бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сох- 
торҳои низомии давлатҳои хориҷӣ 
гузаронидааст.

Ҳамзамон прокуророни вако- 
латдор дар расман несту нобуд 
сохтани маводи нашъаовар, ки бо 
роҳи сӯзонидан дар бухории мах- 
суси Дастгоҳи марказӣ ва раёсатҳои 
ҳудудии Агентӣ аз ҷониби Комис- 
сияи махсус амалӣ карда мешавад, 
иштирок менамоянд. Аз ҷумла, дар 
11 моҳи соли 2016 - 6 маротиба

чунин чорабинӣ (сӯзонидани маводи 
нашъаовар) доир гардидааст, ки дар 
рафти онҳо прокуророни ваколат- 
дор иштирок намуда, рафти кори 
Комиссияи махсусро назорат 
намудаанд.

Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон мақомоги прокура- 
тура назорати риояи дақиқ ва иҷрои 
якхелаи қонунҳоро ба амал баро- 
варда, дар ин росто ба риояи 
қонунгузорӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои 
шаҳрвандон дар раванди баамалба- 
рории фаъолияти маъмурӣ. опера- 
тивӣ- ҷустуҷӯӣ, таҳқиқ ва тафтиши 
ҷиноятҳо аз ҷониби мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, аз ҷумла Агентии назорати 
маводи нашъаовар назорат мебарад.

Дар ин замина аз ҷониби проку- 
ророни ваколатдор ҳолати нигоҳ- 
дории дастгиршудагон дар Тавқиф- 
гоҳи нигоҳдории муваққатии 
Агентӣ пайваста мавриди санҷиш 
қарор дода мешавад. Парвандаҳои 
ҷиноятии тафтишоташон аз ҷониби 
муфаттишони Агентӣ анҷомдода- 
шуда барои омӯзиш ва ирсол 
намудан ба суд ба мақомоти 
прокуратура фиристода мешаванд.

Назорти прокурорӣ ба баланд 
гаштани ҳисси масъулияти корман- 
дони оперативию тафтишотӣ, таҳки- 
ми қонуният ва риояи ҳуқуқҳои 
шаҳрвандон, баланд гардидани сама- 
ранокии ошкоркунӣ ва пешгирии 
ҷиноятҳо ва беҳтар гардидани 
сифати таҳқиқу тафтиш дар Аген- 
тии назорати маводи нашъаовар 
мусоидат менамояд.
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Ҳокимияти давлати дар асоси 
таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгу- 
зор. иҷроия ва судӣ амали мегардад 
(моддаи 9-и Конститутсияи Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон).

Дар сохтори ҳокимияти давла- 
тӣ, мақомоти прокуратура мавқеи 
махсус дорад.

Асосгузори сулҳу Вахдати миллӣ- 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мавқеи мақомоти прокура- 
тураро дар сохтори ҳокимияти дав- 
латӣ чунин муқаррар кардаанд: 
«Прокуратура яке аз сохторхои 
муҳимтарини низоми давлатдорӣ 
буда, ба ягон шохаи ҳокимият 
тааллуқ надорад ва иҷрои ҳатмии 
қонунҳоро аз ҷониби тамоми шоха- 
хои хокимият, корхонахо, ташки- 
логу муассисаҳо ва шаҳрвандон 
назорат намуда, дар мамлакат фазои 
ягонаи ҳуқуқиро фарохам меорад».

Тибқи моддаи 94-и Конститут- 
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон -  низо- 
ми ягонаи марказонидашудаи проку-

Муҳаммадиев Абдуқодир 
Саидалиевич
Директори Донишкадаи омӯзиши 
масъалаҳои қонуният, тартиботи 
ҳуқуқӣ, ҷинояткорӣ ва такмили 
ихтисоси кормандони мақомоти 
прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мушовири давлатии адлияи 
дараҷаи 2

МАҚОМИ ПРОКУРАТУРА 
ДАР СОХТОРИ ДАВЛАТИИ 
ҶУМҲУРИИ тоҷикистон

ратураи Тоҷикистонро Прокурори 
генералӣ сарварӣ мекунад.

Мувофиқи Қонуни конститут- 
сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи мақомоти прокуратураи Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон» прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми яго- 
наи марказонидашуда мебошад, ки 
дар доираи ваколатҳои худ риояи 
дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро 
дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон назорат менамояд.

Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон, инчунин дигар вазифаҳоеро, 
ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷи- 
кисгон, Қонуни конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва дигар қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини кар- 
даанд, иҷро менамояд (моддаи1).

Воқеан ваколатҳои прокурагура. 
мазмуну муҳтавои салоҳиягҳои он 
вобаста ба иҷрои вазифаҳои ба 
зимааш гузошта маҳаки муайян- 
кунандаи мавқею манзалати он дар 
сохтори давлатӣ - ҳуқуқӣ мебошад.
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Қонуни конститутсионии Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақо- 
моти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон» доираи умумии субъектҳое, 
ки нисбати онҳо функсияҳои назо- 
рати прокурорӣ амали карда меша- 
вад, муайян кардааст.

Самтҳои асосии фаьолияти мақо- 
моти прокуратура аз инҳо иборатанд: 

-назорати риояи дақиқ ва иҷрои 
якхелаи қонунҳо аз ҷониби вазорат- 
ҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар 
идораҳои Ҷумҳурии Т оҷикистон, 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти дав- 
латӣ, мақомоти худидоракунии ма- 
ҳаллӣ, мақомоти идораи ҳарбй, ма- 
қомоти назорат, бонкҳо, корхонаҳо, 
муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳо- 
дияҳои дигар, сарфи назар аз 
тобеият, мансубият ва шакли моли- 
кияти онҳо. аз тарафи шахсони 
мансабдори онҳо, инчунин ба қо- 
нунҳо мутобиқ будани санадҳои 
ҳуқуқие, ки онҳо мебароранд;

-назорат ба риояи ҳуқуқу озоди- 
ҳои инсон ва шаҳрванд, ки ҳамчун 
арзиши олӣ эътироф гардидаанд, аз 
тарафи ҳамаи сохторҳо ва шахсони 
мапсабдорс. ки дар сархати якуми 
моддаи м азкур  зикр шудаанд (ҚҶТ 
аз 31.12.14с.,'№1166); ‘

-назорат. ба риоя ва иҷрои қо- 
нунҳо аз тарафи мақомоте, ки бар 
зидди ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайрон- 
куниҳои дигар мубориза мебаранд, 
инчунин мақомоте, ки ба фаъолияти 
оперативию ҷустуҷӯӣ. таҳқиқ ва таф- 
титттоти пешакӣ машғул мебошанд;

-ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон 
ва шаҳрвандон, манфиатҳои давлат, 
шаклҳои гуногуни моликияти дав- 
латӣ ва ғайридавлатӣ дар мурофиаи 
судӣ;
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-назорат ба риоя ва иҷрои қо- 
нунҳо дар ҷойҳои нигоҳдории боз- 
доштшудагон, ҳабси пешакӣ, ҳанго- 
ми иҷрои ҷазо ва дигар чораҳои 
дорои хусусияти маҷбуркупӣ. ки суд 
муқаррар мекунад;

-назорах ба риояи қонунҳо ҳан- 
гоми иҷрои ҳалномаҳои судӣ аз ҷо- 
ниби иҷрочиёни суд ва дигар мақо- 
моти ваколатдор (ҚҶТ аз 31.12,14с., 
№1166);

-тафтишоти ҷиноятҳо;
-таҳияи чораҳои пешгирии ҷи- 

ноятҳо, мубориза бар зидди кор- 
рупсия, терроризм, экстремизм (иф- 
ротгароӣ) ва дигар ҳуқуқвайрон- 
куниҳо якҷоя бо дигар мақомоти 
давлатӣ, иштирок дар кори такмилу 
тавзеҳи қонунҳо;

-ҳамоҳангсозии фаъолияти мақо- 
моти ҳифзи ҳуқуқ оид ба мубориза 
бар звдди ҷинояткорӣ ва пешгирии 
он ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо;

-иштирок дар баррасии парван- 
даҳо аз ҷониби судҳо;

-эътироз, шикоят ва ариза овар- 
дан нисбати фармон, ҳалнома, ҳукм, 
таъинот ва қарорҳои судҳо, ки 
хилофи қонун мебошанд (ҚҶТ аз 
31.12.08c.,№450). ’

Прокуратура мувофиқи қонун- 
гузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
доираи ваколатҳои худ метавонад 
дар дигар самтҳое, ки дахолати 
назорати прокурорӣ зарураст, 
фаъолият намояд.

Вазифаҳои зикргардидаи мақо- 
моти прокуратура ва ваколатҳои он 
ҷиҳати амалисозии ин вазифаҳо, 
доираи субьектҳое, ки нисбаташон 
функсияҳои назоратии прокуратура 
татбиқ карда мешаванд, хусу- 
сиятҳои муносибати прокуратураро 
бо мақомотҳои давлатӣ муқаррар 
мекунад.



ПРОКУРАТУРА BA 
МАҚОМОТҲОИ САНҶИШИ- 
НАЗОРАТИ, МАҚОМОТҲОИ 

ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Назорати прокурорӣ, ки бо ва- 
колатҳои бо қонун муқарраргашта 
асос ёфтааст, хусусияти универсалӣ 
дорад. Бо ин хусусиятҳои хоси худ 
он ба тариқи принсигшали аз дигар 
мақомотҳои санҷишӣ-назоратии ҳо- 
кимияти иҷроия. ки функсияи назо- 
ратии онҳо бо соҳаҳои алоҳидаи 
муносибатҳои ҳуқуқӣ (бопкӣ. мо- 
лиявӣ, экологӣ, зиддисухюрӣ. тан- 
дурустӣ ва ғайраҳо) маҳдуд мегар- 
дад фарқ мекунад. Ва аз ҳама муҳим 
он аст, ки фаьолияти худи мақо- 
мотҳои ҳокимияти иҷроия дар самти 
амали намудани функсияҳои назора- 
тӣ аз ҷониби мақомоти прокуратура 
назорат карда мешавад.

Хусусияти асосии муносибати 
прокуратура бо дигар мақомотҳои 
ҳифзи ҳуқуқ дар он зоҳир мегардад, 
ки прокуророн ҳолати риоя ва 
иҷрои қонунҳоро аз ҷониби ин 
мақомотҳо назорат менамоянд, ҳам- 
чунин фаъолияти тамоми мақомот- 
ҳои ҳифзи ҳуқуқро дар мубориза бо 
ҷинояткорӣ ҳамоҳанг месозанд.

Ҳамаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 
чун мақомотҳои қдоравии назоратӣ 
мақомоти махсусгардонидашудаи 
назоратӣ ҷиҳати таьмини риоя ва 
иҷрои қонунҳо дар самти муайяни 
муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошанд. 
Ваколатҳои прокуратура бошад, ху- 
сусияти умумӣ. универсалӣ дошта ба 
ҳамаи самтҳои муносибатҳои ҳуқу- 
қӣ, ки бо қонуы ба танзим дароварда 
мешаванд, паҳн мегардад.

Дар мавридҳои ҷой доштани

зарурияги андешидани чораҳо ҷиҳа- 
ти ислоҳ ва бартараф намудани 
қонуншикание, ки аз ҷониби мақо- 
моти назоратии идоравӣ ошкор кар- 
да мешаваду аз доираи ваколатҳои 
он берун мебарояд, ин макомот бояд 
маводҳои санҷиширо барои оғози 
парвандаи ҷиноятӣ ё андешидани 
дигар чораҳо ба мақомоти вако- 
латдор ва ё прокуратура пешниҳод 
намояд. Прокурорҳо назоратро аз 
рӯи ба талаботи қонун мутобиқаг 
кардани санадҳои таъсиррасонии ин 
мақомотҳо амалӣ намуда, ҳангоми 
ошкор намудани қонуншиканӣ 
масьалаи масьулияти гунаҳгоронро 
баррасӣ ва ҳаллу фасл менамоянд.

Мақомотҳои назоратӣ вазифа- 
доранд, маводҳои санҷишии худро 
ҷиҳати андешидани чораҳои зарурӣ 
баҳри пешгирӣ ва ислоҳу барта- 
рафсозии конушпиканӣ, аз ҷумла 
оғози парвандаи ҷиноятӣ ба мақо- 
моти прокуратура пешниҳод намоянд. 
Прокуратура дар навбати худ вази- 
фадор аст аз натиҷаи санҷиш 
ва чораҳои андешида шуда ба 
мақомоти дахлдори назоратӣ хабар 
диҳад.

Мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳан- 
гоми тафгиши парвандаҳои ҷи- 
ноятии ба салоҳияти тафтишотии 
онҳо дохилшаванда уҳдадоранд 
ҳамаи супоришҳои покурорро иҷро 
ва пас аз ба итмом расонидани 
тафтишоти пешакӣ парвандаро ба- 
рои омӯзиш ва ба суд ирсол кардан 
ба прокурор пешниҳод намоянд.

Бояд зикр кард, ки мақомоти 
прокуратура дар як вақт метавонад 
бо мақсади муайян кардани вазъи 
воқеии қонуният, интихобан иҷрои 
ваколатҳои дигар мақомотҳои 
назоратии идоравиро (бехатарӣ аз
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сухюр. бехатарии ҳаракат дар роҳ- 
ҳо, назорати санитарӣ- эпидемиоло- 
гӣ ва f айраҳо) амали намояд.

Бо назардошти вазифа ва вако- 
латҳои ба зиммаи прокуратура вогу- 
зошта, вай кафолатҳои таьмини ҳи- 
моя ва мустақилияти худро дорост. 
Аз ҷумла, тартиби муайяни ба 
вазифа таьин намудани прокуророн, 
хусусияти ба худ хоси оғози пар- 
вандаи ҷиноятӣ нисбати прокуророн 
ва ғайраҳо.

ПРОКУРАТУРА ВА СУДИ 
КОНСТИТУТСИОНИИ 

ҶУМҲУРИИ тоҷикистон
Тибқи моддаи 43 Қонуни консти- 

тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи мақомоги прокуратураи 
Ҷумҳурии Точикистон”, Прокурори 
генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳуқуқ дорад ба Суди конститут- 
сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба масъалаи мутобиқи Консти- 
тутсия будани тавзеҳоги дастурии 
Пленумҳои Суди Олӣ ва Суди Олии 
Иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
инчунин оид ба масъалаи санҷиши 
мутобиқи Конститутсия будани са- 
надҳои дорои хусусияти меъёрие, ки 
вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, ди- 
гар мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ 
қабул мекунанд, муроҷиат намояд.

Моддаи 40 Қонуни конститут- 
сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар 
бораи Суди конститусионии Ҷумҳу- 
рии Точикистон” низ ин ҳуқуқи 
Прокурори генералиро муқаррар 
кардааст.

Ҳангоми баррасии парвандаҳо 
аз ҷониби Суди Конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз муови- 
нони Прокурори генералӣ ва дигар 
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кормандони ГТрокуратураи генералӣ 
иштирок ва бо баҳси барраси ша- 
ванда хулосаи асоснок дода, ба суд 
ҷиҳати баровардани қарори қонунӣ 
кӯмак мерасонанд.

Бо Қонуни конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи 
Суди конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикисгон” (моддаи 61) муқаррар 
карда шудааст, ки қарор ва хулосаи 
Суди конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пас аз ба имзо расони- 
дан ба Прокурори генералии Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон низ. ҳамчун роҳ- 
бари мақомоти назораткунандаи 
риояи Конститутсия ва иҷрои қо- 
нунҳо ирсол карда мешавад. Ин 
меъёр бо он мақсад пешбинӣ карда 
шудааст, ки санади ҳуқуқӣ ва ё қис- 
мати ҷудогонаи он, ки ғайриконсти- 
тутсионӣ эътироф карда мешавад, 
қувваи амалӣ худро гум мекунад. 
Зиёда аз ин қарорҳои суд ва ё дигар 
мақомотҳо. ки ба санади ҳуқуқии 
ғайриконститутсионӣ эътироф гашта 
асос ёфтаанд ба иҷро расонида 
намешаванд ва бояд бо тартиби 
қоидаҳои бо қонун пешбинӣ гашта 
аз нав мавриди баррасӣ қарор дода 
шаванд.

ПРОКУРАТУРА ВА СУДҲОИ 
ЮРИСДИКСИЯИ УМУМИЮ 

СУДҲОИ иқтисоди
Тибқи талаботи қонунҳои муро- 

фиавӣ прокурор ҳангоми баррасии 
парвандаҳо дар суд иштирок ва 
ҷиҳати қабули қарори қонунӣ 
мусоидат менамояд. Бо парвандаҳои 
ҷиноятӣ ҳамчун айбдоркунандаи 
давлатӣ баромад менамояд. Бояд аз 
хотир фаромуш накард, ки муро- 
фиаи судӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ



танҳо пас аз ба суд аз ҷониби 
прокурор ирсол иамудани парван- 
даи ҷиноятӣ оғоз мегардад.

Бо парвандаҳои гражданӣ, иқ- 
тисодӣ. Оилавӣ ва маъмурӣ бошад, 
танҳо дар ҳолатҳои бо қонун 
пешбини гашта ишгирок ва хулоса 
медиҳад.

Тибқи талаботи моддаи 47-и 
Кодекси мурофиавии граждании 
Ҷумҳурии Т оҷикистон прокурор 
ҳуқуқ дорад ба суд ҷиҳати ҳифзи 
ҳуқуқ, озодӣ ва манфиати қонунии 
шаҳрвандон, гурӯҳи номуайяни 
шахсон ё ба манфиати Ҷумҳурии 
Тодикистон бо ариза муроҷиат ку- 
над. Мутобиқи моддаи 51-и Кодекси 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
мурофиаи суди иқтисодӣ низ проку- 
рор ҳуқуқ дорад дар мавридҳои 
муқаррар намудаи қонун ба суд бо 
ариза муроҷиат иамояд.

Прокурор ҳуқуқ дорад ба санад- 
ҳои ғайриқонунии судӣ (ҳукм. ҳал- 
нома, таьинот фармон ё қарор) эьти- 
розҳои кассатсиопӣ. хусусӣ ва ё 
назоратӣ биёрад.

ПРОКУРАТУРА ВА 
ҲОКИМИЯТИ ҚОНУНГУЗОР

Алоқамандии прокуратура ҳам- 
чун мақомоти давлатӣ, ки вазифаи 
асосии он аз назорати иҷрои қо- 
нунҳо иборат аст, бо Маҷлиси Олӣ - 
парламенти кишвар дар он зоҳир 
мегардад, ки Маҷлиси Олӣ қонун- 
ҳоро қабул менамояд ва таьмини 
иҷрои онҳо предмети назорати про- 
курорӣ мебошад. Ҳамчунин чи 
тавре, ки дар боло қайд гардқд, 
Прокурори генералӣ дар фаьолияти 
худ ба Маҷлиси миллии Маҷлиси

Олии Ҷумҳурии Тодикистон масьул 
буда, дар бораи ҳолати назорати 
риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи 
қонунҳо дар қаламрави Тоҷикистон 
соле як маротиба ё аз рӯи зарурат 
ҳисобот медиҳад.

Прокурори генералӣ ва муови- 
нони ӯ дар мавридҳои зарурӣ оиди 
масъалаҳои гуногуни қонуният ва 
тартиботи ҳуқуқӣ ба палатаҳои 
Маҷлиси Олӣ ахборот ирсол 
менамоянд.

Тибқи дархости расмии Маҷ- 
лиси Миллӣ ва Маҷлиси намоянда- 
гони Маҷлиси Олӣ Прокуратураи 
генералӣ мунтазам лоиҳаи қонун- 
ҳоро мавриди омӯзиш қарор дода 
ба он хулосаҳои асосноки ҳуқуқӣ 
пешниҳод менамояд.

Аъзои Маҷлиси Миллӣ ва ваки- 
лони Маҷлиси намояндагон тибқи 
регламент метавонанд ба ГТрокура- 
тураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон ҷиҳати маълумотдор шудан бо 
дархост доир ба ҳодисаҳои гуногун, 
қонуни будани оғоз ва тафтиши 
парвандаҳои ҷиноятӣ, баррасии 
парвандаҳои гражданӣ, иқтисодӣ, 
оилавӣ, маъмурӣ ва асоснокии 
санадҳои судии бо онҳо қабул 
кардашуда, санҷиши муроҷиатҳои 
шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ 
муроҷиат намоянд.

ПРОКУРАТУРА ВА 
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ

тоҷикистон
Тибқи як қатор меьёрҳои Консти- 

тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қо- 
нуни конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 
прокурагураи Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон» алоқамандии бевоситаи Про-
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курори генералии Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон бо сарвари давлат муқаррар 
карда шудааст.

Аз ҷумла. Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини 
якум ва муовинони вай аз тарафи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо ризоияти Маҷлиси Миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон ба вазифа таьин ва аз вазифа 
озод карда мешаванд. Тибқи моддаи 
94 - Конститутсия ва моддаи 15-и 
Қонуни конститутсиони Прокурори 
генералӣ дар фаьолияти худ ба 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
масъул буда, дар бораи ҳолати 
назорати риояи дақиқ ва иҷрои 
якхелаи қонунҳо дар қаламрави 
Тоҷикистон соле як марогиба ё аз 
рӯи зарурат ҳисобот медиҳад.

Бояд зикр кард, ки воҳидҳои 
кории кормандони мақомоти проку- 
ратура аз ҷониби роҳбари давлат 
муайян карда шуда, сарфароз гардо- 
нидани кормандони арзандаи мақо- 
мот бо мукофогҳои давлатӣ ва 
рутбаҳои дараҷавии мушовири дав- 
латии адлия ва мушовири ҳақиқии 
давлатии адлия аз ҷониби Президен- 
ти мамлакат амалӣ карда мешавад.

Хусусиятҳои ба худ хоси алоқа- 
мандии мақомоти прокуратура бо 
сохторҳои ҳокимияти президентӣ 
дар он зоҳир мегардад, ки проку- 
ратура ҳамоҳангии фаъолияти тамо- 
ми мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, аз 
ҷумла он мақомотҳое, ки бевосита 
дар назди Президенти мамлакат 
созмон дода шудаанд, дар мубориза 
бо ҷинояткорӣ ба амал мебарорад.
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Прокуратураи вилояти Суғд чун 
ҷузъи таркибии прокуратураи Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон фаъолияти худро 
баҳри таҳкиму таъмини волоияти 
қонун ва тартиботи хукуқӣ. \ифзи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
инчунин мубориза алайҳи ҷиноят- 
корй дар асоси Конститутсия, Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон “Дар бораи мақомоти прокура- 
тураи Ҷумҳурии Тоҷикистон”, амру 
фармонҳои Асосгузори сулҳу вахдати 
миллӣ - Пешвои миллат. Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва дасгуру супо- 
ришҳои Прокурори генералии Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон, генерал -  лейте- 
нанти адлия Раҳмон Ю.А. ба роҳ 
мондааст.

Мақомоги прокуратураи вилояти 
Суғд бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
ҷумҳурӣ фаъолияти худро ҳамоҳанг 
сохта. дар таъмини оромию рушди 
босуботи кишвар, мустаҳкам наму- 
дани пояҳои давлати ҳукуқбунёд.

Воҳидов Ҳабибулло 
Сайдуллоевич
Прокурори вилояти Суғд, 
мушовири давлатии адлияи 
дараҷаи 3

ПРОКУРАТУРА ДАР 
ТАЪМИНИ волоияти 

ҚОНУН ВА ҲИФЗИ 
ШАҲРВАНДОН

пурзӯр намудани таъмину волоияти 
қонун, мубориза алайҳи қонунвай- 
ронкунӣ ва ҷинояткорӣ саҳми 
бевосита мегузорад.

Бо каме ручӯъ аз хронологияи 
рушди ҳодисаҳои таърихӣ мехостам 
ба марҳилаҳои то ин вақт паси cap 
намудаи мақомоги прокуратураи 
кишвар таваччуҳ намоем.

Пас аз ғалабаи инқилоби Октябр 
ва барқарор намудани Ҳукумати 
Шӯравӣ зарурияти таъсис додани 
мақомотҳои нави револютсионӣ ба 
миён омад, аз ҷумла 14 декабри соли 
1924-ум Кумитаи инқилобии ҶХШСТ 
қарор «Дар бораи таъсиси Комис- 
сариати халқии адлия ва прокура- 
тураи давлатии Ҷумҳурии Худмух- 
тори Шӯравии Сотсиалистии Точи- 
кистон»-ро қабул кард. Дар қарори 
мазкур зарурияти дар муддати кӯтоҳ 
таъмин намудани кормандони проку- 
рагура аз ҳисоби мутахассисони ар- 
занда қайд шуда буд.

Дар маҳаллҳо низ сохтори мақо- 
моти прокуратура таьсис ёфг. дар
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ҳудуди вилояти Суғд аз моҳи январи 
соли 1923-ум дар уезди Хуҷанд проку- 
ратура ба фаъолият шурӯъ намуд. 
Прокуратура аз воҳиди кории ёрдам- 
чии прокурори давлатии вилоят, 
когиб ва хаткашон иборат буд.

Дар давоми солҳои 20-ум ва 30- 
юм вазифаҳои асосии мақомоти 
прокуратура аз таъмин намудани 
мубориза бо унсурҳои зиддиин- 
қилобй, муаммоҳои коллективи- 
кунонӣ, назорат бурдан ба фаъолияти 
комиссияҳои обу замин, мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ. таҳқиқу таф- 
тишот ва дастгирии айбдоркунии 
давлатй дар суд иборат буданд.

Соли 1939 вилояти Ленинобод 
таъсис дода шуд ва ба вазифаи 
прокурори вилоят Ахмедеев Амир 
Валиевич таъин шуд.

Прокуратураи вилоят дар сол- 
ҳои давраи ҷанг, барқарорсозии 
хоҷагии халқ низ баҳри таъмини 
волоияти қонун ва мубориза бо 
қонунвайронкуниву ҷинояткорӣ саҳ- 
ми амиқ гузоштааст.

Аз оғози солҳои 70-ум бо аз нав 
таъсис ёфтани вилоят, то замони ба 
даст овардани соҳибистиқлолӣ масъа- 
лаҳои мубориза бар зидди ҷиноятқои 
азонихудкунии моликияти сотси- 
алистӣ. суйистифода аз ваколатҳои 
мапсабй. мубориза бар зидди изофа- 
нависӣ, назорати иҷрои қонунҳо дар 
соҳаи кипюварзӣ. муносибатҳои нави 
иқтисодӣ ва кооператсия самтҳои 
муҳими фаъолияти мақомоти проку- 
ратура маҳсуб меёфт.

Истиқлолияти давлатии Тоҷи- 
кистон дар вазъияти мураккаби 
сиёсӣ ба даст омада, имтиҳони 
ҷиддй барои мақомоти давлатӣ ва 
ҳифзи ҳуқуқи кишвар гашт. Ҳаёти
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имрӯзаи ободу осоишта, ваҳдати 
миллӣ. сулҳу субоги кишвар ва 
фазои ягонаи ҳуқуқӣ маҳз тавассути 
талошҳои Пешвои миллат, мӯҳта- 
рам Эмомалӣ Раҳмон ва садоқати 
мардуми он насиб гаштааст. Кор- 
мандони мақомоги прокуратура дар 
солҳои вазнини ҷанги таҳмилӣ 
нотарсӣ, ҷасорату устуворӣ ва маҳо- 
рати баланди касбӣ нишон дода, 
вазифаҳои хизматии худро новобас- 
та аз тахдиду фишоровариҳо сарба- 
лавдона иҷро намуданд.

Дар ин давра баҳри таҳкими 
копупия !. таргиботи ҳуқуқӣ ва пурзӯр 
намудани мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ корҳои назаррасро ба 
иҷро расонида, дар барқарор наму- 
дани сохти конститутсионӣ ва суботи 
комили сиёсию рутттди минбаъдаи 
кишвар саҳми босазо гузоштааст.

Прокуратураи вилоят солҳои 
1991-1996-ум бинобар густариш 
ёфтани муносибатҳои бозоргонӣ ба 
вазъи иҷрои қонунгузорӣ дар соҳаи 
иқтисодй, дар бораи ҳокимияти 
давлатӣ дар маҳалҳо, худидоракунии 
шаҳрак ва дсхот. корхопахо. ҳимоя ва 
дастгирии давлатии соҳибкорӣ, 
таъмини ҳифзи бозори дохилӣ ва 
авдоз диққати ҷиддӣ додааст.

Дар давоми солҳои 1997-1999-ум 
прокуратураи вилоят дар якҷоягӣ бо 
кормандони масъули Прокуратураи 
генералӣ тафтиши ҳаматарафаи 
ҷиноятҳои махсусан вазнин, аз ҷумла 
ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти 
конститутсионӣ ва амнияти давлатро 
ба анҷом расонидааст.

Бахусус, тафтиши парвандаҳои 
ҷиноятӣ оиди ҳодисаи бетартибии 
оммавӣ ва вайрон кардани низоми 
муқарраршуда дар муассисаи ислоҳии



№19-и шаҳри Хуҷапд. кӯшиши таба- 
дуллоти давлатӣ ва дигар ҷиноятҳои 
аз ҷониби дастаи мусаллаҳи 
М.Худойбердиев дар вилоят содир- 
гашта ба анҷом расонида шуд. 
Баҳри тафтиши ҷиноятҳои ин даста 
12 гурӯҳи тафтишотӣ-фаврӣ созмон 
дода шуда, тафтиши ҳамаҷонибаи 
парвандаҳои ҷиноятӣ таъмин карда 
шудаанд.

Бояд зикр намуд, ки дар таъмини 
тафтиши пешакии ин ҳодиса 
кормандони мақомоти прокуратураи 
вилоят саҳми арзанда гузоштаанд.

Дар солҳои 2000-2005-ум яке аз 
самтҳои афзалиятноки фаъолияти 
мақомоти прокуратураи вилоят 
мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодй ва 
коррупсионӣ ба ҳисоб рафта, дар ин 
ҷода корҳои назаррас ба иҷро 
расонида шудаанд.

Дар ин давра дар самти 
мубориза бо ҷиноятҳои хусусияти 
экстремистидошта бори аввал 58 
адад парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 
109 нафар аъзои фаъоли “Ҳизб-ут- 
Таҳрир” оғоз гардида, сарварон ва 
аъзоёни ҳизб дастгир ва бо ҳукми 
судқо маҳкум карда шудаанд.

Дар солҳои минбаъд иҷрои 
қонунгузориҳо дар бораи мақомоти 
маҳаллии ҳокимияга давлатӣ, 
истифодабарии замин, баррасии 
муроҷиатҳои шаҳрвандон, ҳимояи 
ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ҳимоя ва 
дастгирии давлатии соҳибкорӣ, ҳифзи 
муҳити зист, меҳнат ва техникаи 
бехатарӣ, қонунгузории андоз ва 
гумрук, масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзаид. танзими 
анъана ва ҷашну маросимҳо 
таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шудааст.

Дар соли 2016 прокуратураи 
вилоят вазъи иҷрои қонунро

санҷида, баҳри бартараф намудани 
қонунвайронкуниҳо унвонии роҳба- 
рони мақомоти идоракунии давла- 
тӣ, назоратӣ ва ташкилоту муас- 
сисаҳо зиёда аз 15300 санадҳои 
эътиноӣ бароварда, 759 парвандаи 
ҷиноятй оғоз карда шудааст.

Аз натиҷаи санҷишҳо беш аз 6 
ҳазор гектар қитъаҳои замини 
худсарона ишғолгардида ба ҳолати 
аввала оварда шуда, 213 парвандаи 
ҷиноятӣ оғоз карда шуд.

Ҳангоми санҷиши фаъолияти 
муассисаҳои фармасевтӣ ҳолатҳои ба 
муомилот баровардани дорувории 
пастсифат, мӯхдати истеъмолиаш 
гузашта ва сертификати мутобиқат 
надошта ошкор гардида, баҳри 
бартараф намудани ин қонунвайрон- 
куниҳо санадҳои эътиноӣ бароварда, 
119 нафар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба 
ҷавобгарии маъмурӣ кашида, 328 
номгӯй ба миқдори 37147 адад 
маводҳои дорувориҳо аз муомилот 
гирифта шуд,

Дар асоси амрҳои прокурорӣ 
57,8 млн. сомонӣ бақияи қарзи андоз 
пардохт гардид.

Ҳамчунин, бо гузаронидани 
санҷишҳои прокурорй дар мағозаву 
нуқтаҳои савдои шаҳру ноҳияҳо 
зиёда аз 39 ҳазор шишаи нӯшокиҳои 
спиртии бе тамғаҳои аксизй дарёфг 
ва мусодира гардида, нисбати 
шахсони гунаҳкор 60 парвандаи 
маъмурӣ ва 5 парвандаи ҷиноятӣ 
оғоз карда шудааст.

Аз ҷониби мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи вилоят дар маҷмӯъ 2011 
ҳолати кочоқи молу маҳсулот ба 
маблағи умумии зиёда аз 16 млн. 
сомонӣ ошкор карда шуда, аз ин 
ҳисоб ба маблағи 4,6 млн. сомонӣ 
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ҷарима ситонида, 2.8 млн. сомонӣ 
пардохтҳои гумрукй ба буҷети 
давлат ворид карда шуд. Ҳамчунин, 
18 нафар ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида шудаанд.

Санҷишҳои прокурорӣ оид ба 
сифаги таълиму тарбия, нархномаҳои 
хизматрасонӣ, фурӯши китобҳои 
дарсии бесифат ва масъулияти падару 
модар дар муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ, қонувайронкуниҳои 
зиёдеро ошкор сохт.

Баҳри рафъи камбудиҳои 
ошкоргардйда 1755 адад санадҳои 
эътиноӣ бароварда, 128 парвандаи 
ҷиноятй оғоз карда шудааст.

Экстремизм ва терроризм ба 
амният, сулҳу субот ва ҳаёти 
осоиштаи сокинони кишвар тахдиду 
хатарҳои ҷиддй эҷод месозад. 
Амалҳои ин неруҳои хатарзо 
кормандони мақомоти прокуратура 
ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқро 
водор месозад, ки дар мубориза 
алайҳи онҳо дониш, масъулияту 
маҳорати баланди касбӣ ва мавқеи 
принсипиалии худро нишон диҳанд.

Дар ин замина мақомоти проку- 
ратураи вилоят дар самти муқо- 
вимат бо экстремизм ва терроризм, 
назорати иҷрои қонунҳо оид ба 
амнияти миллй корҳои муайянро ба 
иҷро расонидааст.

Дар соли гузашта дар маҷмӯъ 
450 адад ҷинояти хусусияти 
экстремистию террористидошта ба 
қайд гирифта шуда, 130 парвандаи 
ҷиноятӣ нисбати 301 нафар бо 
тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба суд 
фиристода шуда, айбдоршавандагон 
маҳкум гардидаанд.

Нафарони чунин ҷиноятҳоро 
содиркарда, асосан аьзои иттиҳо-

50 ҚОНУНИЯТ / № 1 -2017

дияҳои ҷиноятии ДИИТТТ, "Салафия". 
"Ҳизби исломии Туркистон”, 
"Апсуруллох”. “Ихвон муслимин”, 
“Ҳизб-ут-таҳрир” ва ғайра мебошанд.

Тадбирҳои муҳими ташаккули 
низоми қонунгузории муқовимат бо 
коррупсия ИМКОНИЯТ Д О Д , ки 
фаъолияти мақомоти прокуратура ва 
дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
мубориза бо қонунвайронкунӣ ва 
ҷиноятҳои хусусияти коррупсиони- 
дошта пурзӯр карда шавад.

Дар давоми соли гузашта аз 
ҷониби прокуратураи вилоят 172 
парвандаи ҷиноятӣ вобаста ба 
ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқти- 
содии хусусияти коррупсионидошта 
оғоз карда шудааст, ки аз давраи 
қиёсӣ 16 адад бештар мебошад.

Дар ин давра нисбати 11 нафар 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқ 
парвандаҳои ҷиноятй оғоз карда 
шудааст.

Прокурагураи вилоят тибқи 
супориши Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Ю.А. 
ба вазъи қонунгузорӣ дар бораи 
танзими асъор ва назорати асъор 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, 
баҳри ошкору бартараф сохтани 
муомилоти ғайриқоғгунӣ бо асъори 
хориҷӣ мунтазам санҷишҳо гузаро- 
нида, танҳо дар давраи 2 моҳи 
аввали соли 2017 нисбати шахсони 
гунаҳгор 29 парвандаҳои ҷиноятӣ ва 
68 парвандаҳои маъмурӣ оғоз карда, 
шахсони гунаҳгор ба ҷавобгарӣ 
кашида шуданд.

Мақомоти прокуратураи вилоят 
ба баррасии саривақтӣ ва ҳаматара- 
фаи муроҷиатҳои шаҳрвандон диқ- 
қати махсус зоҳир менамояд. Аз ин 
ҷода, боварию эътиқоди шаҳрван-



дон ба мақомоти прокуратура зиёд 
гардида, муроҷиатҳо зиёд ворид 
шуданд. Дар соли 2016-ум ба 
прокуратура 10086 муроҷиатҳои 
шаҳрвандон ворид гардида. 36.3% -и 
он мавриди баррасӣ қарор гирифта, 
657 адади онҳо ё 17,8% қонеъ 
гардида, баҳри барқарор намудани 
ҳуқуқу манфиатҳои поймолшудаи 
шаҳрвандон вобаста ба меҳнат, 
нафақа, замин, манзил чораандешӣ 
карда шуда, 76 парвандаи маъмурӣ 
ва 114 парвандаи ҷиноятӣ оғоз 
карда шудааст.

Барои саривақт баррасӣ накар- 
дани муроҷиатҳои шаҳрвандон, вай- 
рон намудани муҳлати баррасии 
онҳо ва ба қайд нагирифтани муро- 
ҷиатҳо 362 нафар шахсони мансаб- 
дор ба ҷавобгарии интизомӣ каши- 
да шуда, 7 парвандаи ҷиноятӣ оғоз 
карда шудааст.

Солҳои охир дар сохтори мақо- 
моти прокуратураи вилоят якқатор 
тағйирог ворид гардид, аз ҷумла 
шуъбаи муқовимат бо терроризм, 
экстремизм ва назорати иҷрои 
қонунҳо дар самти амнияти миллӣ, 
шуъбаи назорати иҷрои қонунгузо- 
рии нақлиёт ва гумрук, воҳиди 
кории ёрдамчиёни калон ва ёрдам- 
чиёни прокурори вилоят оид ба 
назорати иҷрои қонунҳо дар мақо- 
моти назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсия, назорати 
иҷрои қонунгузории андоз ва ғайра 
таъсис дода шудаанд. Ин тағйирот- 
ҳо ба беҳтар шудани фаъолият дар 
самтҳои мазкур мусоидат менамояд.

Дар давраи соҳибистиқлолӣ ба 
масъалаи муҳайё гардонидани ша- 
роити зарурии корӣ ба кормандони 
мақомоги прокуратураи вилоят аз

ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон ва роҳбарияти Прокурату- 
раи генералӣ ва прокуратураи ви- 
лоят, прокуророни шаҳру ноҳияҳо 
пайваста чораандешӣ карда шуда- 
аст. Аз ҷумла, чанд соли охир музди 
меҳнати кормандони прокуратура 
ба маротиб зиёд карда шудааст.

Мавриди зикр аст, ки соли 
гузашта бо иштироки бевоситаи 
Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бинои хушсохти замонавию 
бисёрошёнаи прокуратураи шаҳри 
Исфара бо тамоми таҷҳизоти наву 
муосири корӣ ботантана мавриди 
истифода қарор дода шуд. Ҳамза- 
мон, бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ҷ. 
Расулов, Шаҳристон, Атттт ва К. 
Мастчоҳ низ биноҳои нави меъмо- 
рии муосир сохта ба истифода дода 
шуда, дар шаҳру ноҳияҳои Чкалов, 
Панҷакент, Б.Ғафуров, Спитамен, 
Мастчоҳ ва Зафаробод биноҳои 
замонавӣ барои истифода чудо 
карда шудааст. Ҳуҷраҳои кории 
кормандон бо асбобу анҷоми 
лозимаи корӣ муҷаҳҳазонида шуда, 
бо даст додани имконият кормандон 
бо автомашинаҳои хизматӣ ва 
манзилҳои истиқоматӣ низ таъмин 
карда шуда истодаанд.

Боиси мамиуният аст, ки дар 
мақомоти прокуратураи вилоят мута- 
хассисони варзида кору фаъолият 
доранд, ки дар байнашон доранда- 
гони мукофотҳои давлатӣ кам 
нестанд.

Ҳамчунин, дар мақомоти проку- 
ратураи вилоят 7 нафар занони соҳиб- 
ихтисос адои вазифа менамоянд.
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Ба туфайли меҳнати суботко- 
ронаи кормандони мақомоти проку- 
ратураи вилоят сифати санадҳои 
эътиноии прокурорӣ ва таҳқиқу 
тафтишот сол ба сол беҳтар гашта, 
нишондиҳандаҳои ҳамаи соҳаҳои 
назорати прокурорӣ боло рафтааст.

Собиқадорони меҳнат, ки тамо- 
ми умри бобаракати худро баҳри 
ҳифзи қонун ва ҳимояи ҳуқуқҳои 
шаҳрвандон бахшидаанд ва имрӯз 
низ онҳо беҳтарин анъанаҳои 
ахлоқию касбии худро ба корман- 
дони минбаъдаи мақомот омӯзонида 
истодаанд.

Имрӯз кормандони мақомот хуб 
дарк мекунанд, ки мардум аз онҳо аз 
ҳарвақта дида бештар ба андеши- 
дани тадбирҳои судманди таҳкими 
қонуният ниёз доранд. Дар навбати 
худ кормандони мақомоти прокура- 
тура рисолати ба дӯшдоштаи худро 
дар таъмини волоияти копуп. ҳифзи 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, пешгирию ошкор кар- 
дани қонунвайронкуниву ҷиноят- 
корӣ. гаьмиии оромию осудагии мар- 
дум сарбаландона иҷро менамоянд.

52 ҚОНУНИЯТ/№  1 -2 01 7



Муҳтарам Юсуф Аҳмадзод!

Устодони азиз ва ҳамкасбони 
гиромӣ!

Барои ман, шарафи бузург аст, 
ки дар ин минбари баланду муқад- 
дас, аз номи ҷавонони мақомоти 
Прокуратура, ба истиқболи 25-сола- 
гии фаъолияти мақомоти Прокура- 
тураи давлати соҳибистиқлоли То- 
ҷикистон. Шуморо муборакбод гӯям.

Саҳифаҳои таърихи таъсис ва 
ташакулёбии мақомоти Прокура- 
тураи Ҷумҳурии Т оҷикистонро 
варақ зада. дарёфтам ки ҳар яки 
Шумо устодони гиромӣ барои ба ин 
дараҷаи камолот расидан хизмати 
арзанда кардаед. Агарчанде дар 
назди таърих 25 соли тақвимӣ 
мӯҳлати зиёде пссг. вале ин давраи 
мураккаб ба кашмакашҳои сиёсӣ, 
аланга задани ҷанги шаҳрвандй, 
кушишҳои табадуллоти давлатӣ, 
содиршудани амалҳои террористиву

Ҳасанзода Лочин Қурбоналӣ
Муфаттиши прокуратураи ноҳияи 
Синои шаҳри Душанбе, 
ҳуқуқшиноси дараҷаи 3

ТАБРИКОТИ НАСЛИ 
ҶАВОН

диверсионӣ ва дигар ҷиноятҳои 
мудҳиш рост омадааст.

Ҳар яки Шумо бо мардонагиву 
матонат барои ҳифзи мустақилияти 
Тоҷикистони азизам, бунёди сулҳу 
субот дар мамлакат, таъмини воло- 
ияти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ ва 
ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандони киттт- 
вар. таҳти раҳнамоиву сарварии 
Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷонсипорӣ карда. барои 
камол ёфтани мо ҷавонони даврони 
истиқлолият заҳмат кашидаед ва та- 
моми шароитҳои зарурии хизмат- 
кардан дар ин мақомотро фароҳам 
овардед.

Натиҷаи ин заҳматҳост, ки имрӯз 
дар кишвари азизи мо - Тоҷикистон, 
сулҳу суботу оромӣ ҳукмфармо буда. 
мо дар фазои ободиву осудагӣ, бо 
фараҳмандиву шодмонӣ иди касбии 
худро дар ин рузҳои баҳорӣ пешвоз 
мегирем ва чун пайравони Шумо дар
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ин мақомот фаъолияти хизматӣ 
дорем.

Барои ин хизматҳо ва заҳматҳои 
кашидаатон, Устодони азиз. мо 
ҷавонони мақомоти Прокуратура ба 
ҳар яки Шумо изҳори сипосмандӣ 
мекунем.

Ҳозирини гиромӣ,
Бояд ёдовар шавем, ки Асосгу- 

зори сулҳу ваҳдати миллй. Пешвои 
миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон, 
ба мавқеъи мақомоти Прокурагураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хизматҳои 
Шумо баҳои арзанда дода, таъкид 
карда буданд, ки “Мақомоти Проку- 
ратура яке аз рукнҳои асосии дав- 
латдорӣ ба шумор рафта, ин ниҳод 
пеш аз ҳама озодӣ ва ҳуқуқи шаҳр- 
вавдонро ҳимоя мекунад. Прокура- 
тура аз рӯи ваколатҳои конститут- 
сионии худ дар байни мақомотҳои 
ҳифзи ҳуқуқ мавқеи махсус дорад ва 
риояи дақиқ ва иҷрои яксони қонун- 
ҳоро маҳз ҳамин сохтор назорат 
мекунад. Ин мақомот, сарфи назар 
аз вазъи душвори сиёсиву ҷамъия- 
тии солҳои аввали истиқлолият дар 
мустаҳкам намудани қонунияту тар- 
тибот, мубориза бар зидди ҷиноят- 
корӣ ва мӯътадил гардонидани вазъи 
ҷомеаи кишвар саҳми муносиб 
гузоштааст.”

Барои ба ин баҳо ва боварии 
Сарвари давлат ноил шудан, мо 
чавонони мақомоти Прокуратура 
дарк мекунем, ки дар назди мо 
вазифаҳои муқадастар ва муҳимтар, 
барои таъмин кардани волоияти 
қонун дар мамлакат, муборизаи 
беамон бо ҷинояткорон ва пешгирӣ

кардани ҳар гуна қонуншиканӣ 
истодааст. Мо дастовардҳои Шумо- 
ро дар таҳкими қонуният, таъмини 
сулҳу субот дар мамлакат бояд чун 
гаҳвараки чашм нигоҳ дорем ва ба- 
рои ин мо ҳар яки Шуморо дар ин 
минбари баланд бовар мекунонем.

Хеле рамзист, ки соли 2017-ро 
Пешвои миллат "Соли чавопоп" 
эълон карданд ва дар назди мо ча- 
вонон вазифаҳои зиёде гузошта 
шудааст. Ман аминам бо дастгирӣ 
ва раҳнамоии Шумо устодони азиз 
онҳоро амалӣ хоҳем кард,

Аз номи ҳамаи чавонони мақо- 
моти Прокуратураи Ҷумҳурии То- 
чикистон Шуморо устодони арч- 
манд ва ҳамаи кормандони мақо- 
моти Прокуратураро бо 25 солагии 
фаьолияти мақомоти Прокуратураи 
давлати соҳибистиқлоли Точикис- 
тон табрику муборакбод гуфта, дар 
арафаи фарорасии Наврузи Аҷам, 
пеш аз ҳама ба ҳар яки Шумо соли- 
мии бадан, умри дарози пурфайзу 
пурбаракат, бурдбориҳои касбӣ орзу 
намуда, хоҳони онам, ки дар хона- 
донатон ободиву осудагӣ, шодмо- 
ниву фараҳмандӣ ҳукмрон бошад.

Ва дар анҷоми сухан дар ҳо- 
шияи Савганде, ки имруз дар назди 
Шумо ёд кардем, аз номи тамоми 
чавонони мақомоти Прокуратура 
иброз медорам:

Ман ҷавонам,
Ман ҷавонии замини тоҷиконам, 
Бори тақдири варо аз бостон

то ҷовидон
Ман ба душам мекашонам.
Ман ҷавонам...
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ОСНОВЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА 

В ДОСУДЕВНОЙ СТАДИИ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: 
ИСТОРИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ И 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Прокуратура советского Таджи- 
кистана была создана как составная 
часть общесоюзной прокуратуры, 
воспринявшей основные идеи царс- 
кой российской прокуратуры. С 
давних времен ведутся споры по 
поводу места органов прокуратуры 
в системе государственных органов, 
их функций и полномочий в 
различных сферах их деятелыюсти, 
в том числе и в сфере защиты прав 
человека в уголовном процессе.

Справедливости ради. надо 
отметить, что прокуратура. незави- 
симо от того, в какой системе она 
находилась1, в течение 70 лет 
советской государственности осу-

1 В истоке своей учреждение согласно Указу 
Росеийского царя Петра I от 27 апреля 1722 г. 
«О должности Генерал-прокурора», Генерал- 
прокурор, названный «оком государевым» 
и «стряпчим о делах государственных», 
осуществлял непосредственный надзор за тем, 
чтобы выспшй государственный орган страны 
-  Сенат -  действовал в строгом соответствии с 
регламентами и императорскими указами. To 
есть, он находился в непосредственном подчи-

ществляла надзор за точным и 
единообразным исполнением зако- 
нов. С начала 90-х годов XX столе- 
тия вновь разгорелись оживлённые 
дискуссии о месте органов прсжура- 
туры в системе государственных 
органов, о перераспределении над- 
зорных полномочий прокурора, об 
ограничении этих полномочий 
вообще, и в уголовном процессе в 
частности2.

нении исполнительной власти - Императору; 
намного позднее, в 1922 г,, согласно Поло- 
жению о прокурорском надзоре, прокуратура 
организационно входила в состав Народного 
Комиссариата Юстиции, а потом, согласно 
Положению о Верховном Суде СССР от 23 
ноября 1923 г., прокуратура была создана при 
Верховном суде и только в 1933 г. прокуратура 
становится самостоятельным, независимым 
органом.
2 См.: Маҳмудов И.Т. Мавқеи мақомоти 
прокуратура дар низоми ҳокимияти давлатӣ 
ва масоили дурнамои инкишофи он // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Душанбе, 
2011. № 3. Халифаев М. Н. Место и роль 
органов прокуратуры в современном 
обществе: взгляды и тенденции// Законность.
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Провозглашение незыблемости 
прав и свобод человека и гражданина, 
разделение властей, право на судеб- 
ную защиту, презумпция невинов- 
ности, состязательность процесса, 
признание примата международно- 
правовых норм, являясь конститу- 
ционно-правовыми основами, тре- 
буют гибкого подхода к анализу и 
совершенствованию функций проку- 
ратуры, в том числе в вопросе защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 
Согласно конституции отношения 
государства и человека изменились, 
расширен правовой статус гражда- 
пипа. установлены новые гарантии 
прав и свобод человека и гражданина. 
Гарантами же прав и свобод чело- 
века3 являются деятельность профес- 
сионального Парламента, учреждение 
поста Президента, особая роль судеб- 
ной власти, учреждение прокуратуры 
как самостоятелыгого независимого 
надзорного органа, деятельность 
адвокатуры.

Если обратится к истории созда- 
ние прокуратуры. то в Восточной 
Бухаре прокуратура была создана 
постановлением Ревкома Таджикской 
АССР с 14 декабря 1924 г, Согласно 
разделу 4 ст. 8 Положения о НКЮ 
Таджикской АССР. когорый был 
введен в действие постановлением 
Революционного комитета от 6 мая

Душанбе, 2009. №1; Олимов М.М. Место и 
задачи органов прокуратуры по защите прав 
граждан в Республике Таджикистан// Закон- 
ность. -Душанбе, -2009. -№1; Искандаров З.Х. 
Санкционирование ареста: кому отдать при- 
оритет//«Хаёт ва конун». Научно-практичес- 
кий журнал Министерство юстиции Респуб- 
лика Таджикистан. -Душанбе, -2003. - № 5.
3 Здесь под гарантами прав и свобод чело- 
века и гражданина понимается деятельность
определённого субъекта, обеспечивающего 
признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина.
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1925 г., на прокуратуру Таджикской 
АССР были возложены задачи 
надзора от имени государства за 
законностью действий всех органов 
власги. хозяйственных учреждений, 
общественных и частных лиц. путем 
возбуждения уголовного преследова- 
ния против виновных лиц и опро- 
тестования постановлений, приказов 
и других актов, издаваемых с нару- 
шением закона4.

В истории становления и разви- 
гия органов прокуратуры прослежи- 
вается следующая закономерность: 
прокуратура исторически была 
организована как орган исполнитель- 
ной власти, деятельность которого 
была направлена на обеспечение 
точного исполнения законов; чем 
сильнее государство, тем шире 
становятся функции прокуратуры, 
выше ее роль в системе государст- 
венных механизмов обеспечения прав 
и свобод гражданина. Необходимо 
заметить, что со временем прокура- 
тура, хотя она и была создана как 
инструмент в руках исполнительного 
органа, по мере изменения конститу- 
ционной основы государства, превра- 
тилась в самостоятельный независи- 
мый орган, который учреждался 
законодательным органом для обес- 
печения единообразного исполнения 
законов, им принятых. Надо 
констатировать, чго сегодня Респуб- 
лика Таджикистан, согласно Консти- 
туции, признана демократическим 
правовым государством, где госу- 
дарственная власть не принадлежит 
одному субъекту, а основывается на 
принципе ее разделения на законо- 
дательную, исполнительную и судеб-

4 См.: Кенджаев С., Мирзоева К. Очерк 
истории прокуратуры Таджикистана. - 
Душанбе, 1995. - С.26.



ную. Сегодня Генералыгого прокуро- 
ра назначает Президент РГ. утверж- 
дает его структуры, но получение 
согласия представительного органа - 
Маджлиси Милли является непремен- 
ным условием его легитимной дея- 
тельности. Генеральный прокурор 
подотчетен не только Президенту РТ. 
но и Маджлиси Милли Маджлиси 
Олии РТ. По этой давной дисскусии 
недвусмысленно и чётко выразился 
наш Президент, уважаемый Эмомалӣ 
Рахмон на встрече с работниками 
правоохранительных органов и 
силовых структур. посвященной 
80-летию органов прокуратуры РТ: 
«... прокуратура. являясь одной из 
важнейших струкгур системы госу- 
дарственности, не относится ни к 
одной ветви государственной 
власти»5 (перевод -  З.И.). Те которые 
признают прокуратуру как орган 
судебной власти, исходят из того, что 
якобы главным назначением проку- 
ратуры является государственное 
обвинение6.

Согласно ст. 93 Конституции, 
главным её назначением является 
надзор за исполнением законов в 
Республике Таджикистан. В консти- 
туциях некоторых стран прямо или 
косвенно указано, что прокуратура 
относится к той или иной ветви 
власти: Конституция Грузии (ст. 91) 
прямо называет прокуратуру «учреж- 
дением судебной власти», Консти- 
туции Кыргызстана прокуратуру

5 Выступление Презццента Республики 
Таджикистан на собрании работников 
правоохранительных органов и силовых 
структур страны, посвященном 80-летию 
органов прокуратуры РТ. 24 декабря 2004 г. II 
Законность. -  Душанбе, 2005. - №1. -  С. 4-21.
6 См.: Петрухин И.Л. Функции прокурора в
суде // Советское государство и право. 1990. - 
№6. - С.47. '

поместила в главу об исполнитель- 
ной власти (глава 5). Эстония назы- 
вает её правительственным учреж- 
дением. относящимся к сфере угграв- 
ления министра юстиции (ст. 1 
Закона Эстонии «О прокуратуре». 
1998 г.). '

Сегодня, в соогветствии с 
Конституцией Республики Таджикис- 
тан, прокуратура является самостоя- 
тельным, независимым, централизо- 
ванным и единым органом, созда- 
ваемым исполнительной и законо- 
дательной ветвями власти. Обе ветви 
власти конституционно признали её 
самостоятельность и независимость. 
Поэтому в Конституции РТ ггравовые 
пормы. касающиеся вопросов проку- 
ратуры, гюмещены в отделыюй 
девятой главе под названием 
«Прокуратура». Необходимо заме- 
тить, что независимая прокуратура 
может играть значительную роль в 
деле реализации принципа деятель- 
ности самостоятельных ветвей власти: 
сотрудничество, противовес и задер- 
жек. Вгюлне естественно, что незави- 
симая самостоятельная прокуратура в 
условиях президентской формы 
правления более тесно примыкает к 
исполнительной ветви власти. так как 
глава государства -  Президент -  несёт 
ответственность за точное и 
своевременное исполнение законов 
республики.

Сегодня мы на пути построения 
гражданского общества, общества, 
развивающегося относительно авто- 
номно от государства, где исклю- 
чается внушителыюе влияние госу- 
дарсгва на частные дела, как это 
происходит в сильных 1 осударствах. 
Гражданское общество основы- 
вается на признании прав и свобод 
человека, их незыблемости, разно- 
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образии и равенстве форм собствен- 
ности, на свободе труда и предпри- 
нимательства, развитого самоуправ- 
ления, идеологического плюрализ- 
ма, цивилизованной правовой влас- 
ти, что закреплено в Конституции 
РТ. По мере укрепления и расши- 
рения устоев гражданского общества 
сфера государственного влияния и 
социальной ответственности госу- 
дарства в отношении его граждан 
сужается, искореняется сильная 
зависимость человека от государства.

Таким образом, в условиях силь- 
ного государства роль прокуратуры 
по обеспечению прав и свобод чело- 
века и гражданина более значительна, 
нежели в гражданском обществе, где 
на первое место выходит менее 
активный opi an. но более открытый и 
беспристрастный - Суд.

По нашему мпспию. современная 
прокуратура в уголовном процессе 
занимает место, диктуемое ее консти- 
туционными функциями. В Респуб- 
лике Таджикистан прокуратура с 
первых дней своего создания и поны- 
не осуществляет надзор за соблюде- 
нием закона. Это надзорный орган. 
Прокуратура является единственным 
государственным органом, для кото- 
рого надзор за исполнением законов 
составляет смысл, сущность и основу 
деятельности.

В условиях переходной экономи- 
ки (от государственной к частной), 
если аннулировать общий надзор 
прокурора, который представляет 
интересы общества и государства, то 
в конечном итоге вред будет нанесён 
частному лицу. Поэтому именно в 
этот период прокурорский надзор 
необходим как никогда. Нельзя в этот 
трудный период осгавлять людей на 
произвол судьбы с надеждой на то, 
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что они сами смогут защитить себя 
через судебную власть путём 
ггравосудия. По этому поводу верно 
огметил Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый 
Эмомалӣ Раҳмон в своем выступление 
на расширенном заседание Коллегии 
Генералыюй Прокуратуре Респуб- 
лики Таджикистан от 10 июля 2014 
года: «...насколько народ будет
верить в прозрачность деятельности 
правоохранительных органов, нас- 
только увеличатся сила и мощь 
государства, обеспечится социальная 
справедливость, мирная и спокойная 
жизнь населения страны»7.

Много примеров, доказывающих 
значимостъ прокурорского надзора в 
обеспечении прав и свобод человека и 
гражданина в ходе ОРД, дознания и 
следствия. Накопленный таджикской 
прокуратурой опыт быстрого и эф- 
фективного реагирования на нару- 
шения закоппости. безвозмездность 
осуществляемой ею защиты прав 
граждан делают ее в этом качестве 
безальтернативной.

Ст. 93 Конституции РТ установи- 
ла, что надзор за точным и единооб- 
разным исполнением законов на 
территории Таджикистана осуществ- 
ляют Генеральный прокурор и подчи- 
ненные ему прокуроры в пределах 
своих полномочий, т.е. на сегодня 
конституция определяет прокуратуру 
как надзорный орган.

Отраслевым и главным закопом. 
определяющим организацию и дея-

1 Выстугшение в расширенном заседание 
коллегии Г енеральной Прокуратуры 
Республики Таджикистан от 10.07.2014 года, 
г. Душанбе. Официальный сайт Президента 
РТ: www.president.tj. (Дата обращения 17. 02. 
2015 г).

http://www.president.tj


телыгосгь органов прокуратуры 
рсспублики. является Конституцион- 
ный закон «Об органах прокуратуры 
РТ» от 25 июля 2005 i .. где отме- 
частся. что прокуратура Республики 
Таджикистан - единая централизован- 
ная система органов, осухцествля- 
ющая в пределах своих полномочий 
надзор за точным и единообразным 
исполнением законов на территории 
Республики Таджикистан. Прокура- 
тура Республики Таджикистан выпод- 
ияст и иные функции, предусмотрен- 
ные конституцией и другими зако- 
нами Республики Таджикистан. В 
Конституции РТ не предусмогрены 
иные функции прокуратуры, кроме 
как главной ее функции - надзора. 
Иные функции прокуратуры. такис. 
как расследование преступлений, 
разработка мер предупреждения 
преступлений и иных правонару- 
шений, участие в работе по совер- 
шенствованию и разъяснению зако- 
нов, правотворческой деятельности, 
координации деятельности право- 
охранительных органов по борьбе с 
преступностью и иными правонару- 
шениями, участие в рассмотрении дел 
судами, опротестование противоре- 
чащих закону решений, приговоры, 
определения и постановления судов. 
предусмотрены в ст.5 Конститу- 
ционного закона «Об органах проку- 
рагуры РТ» и являюгся сопутству- 
ющими.

Защита прав и свобод личности 
осуществляется прокуратурой прямо 
или косвенно при реализации функ- 
ций надзора за законностыо деятель- 
ности органов следствия, дознания и 
ОРД. надзора за законностыо испол- 
нения наказаний и законносгью в 
местах задержания и предваритель- 
ного заключения. По этому поводу

также отмсчают. что право на защиту 
реализуется через нрокурора. право- 
мочного огменять постановления 
следователя, нарушающего гграва 
подозреваемого и обвиняемого8. 
Вместе с тем, в последние годы работа 
по защите прав и свобод граждан все 
чаще выделяется в качестве отдель- 
пою. самостоятельного направления 
прокурорского надзора и направле- 
ния деятельности прокуратуры в 
целом. Выделение данного вида 
деятелыгости прокуратуры свидетель- 
ствует о признании значительно воз- 
росшего её правозащитного потен- 
циала9. В Конституции Венгрии (§51) 
защита прав граждан поставлена 
среди функций прокуратуры на 
первое место. Эта же функция прямо 
названа в новых основных законах 
Молдовы (п. 1 ст. 124), Румынии (п. 1 
ст. 130). В Узбекистане, например, 
создано Управление по защите прав 
человека в структуре Генералыюй 
прокуратуры. Его основной функцией 
является расследование случаев нару- 
шения гграв человека в ггравоохра- 
нительных органах.

8 Адвокатская деятельность в Республике 
Узбекистан: Учебник: Т.2 / Отв. ред. М.Х. 
Рустамбаев, Л.Б. Хван. - Ташкент, 2007. - 
С.284.
9 Ниг.: Олимов М.М. Место и задачи
органов прокуратуры по защите прав 
граждан в Республике Таджикистан// 
Законность. -Душанбе, -2009. -№1; Маҳмудов 
И.Т. Актуальные вопросы прокурорской 
деягельности. /Актульные вопросы реформы 
процессуального законодательства и
правоохранигельной деягельности // Матершлы 
международной шучно-теоретической конфе- 
ренции, г, Душанбе, 25 ноября 2016 года. -  
Душанбе, 2016, -С.8-19; Рустамбаев М.Х.
Прокуратура как орган обеспечения прав и 
свобод гражданина // Роль прокуратуры в защите 
прав и свобод человека. - Ташкент, 2009. - С. 5-9;
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В ст. 5 Конституционного закона 
«06 органах прокуратуры РТ» эти 
направления также обозначены. 
Однако предмет иадзора. полномочия 
прокурора не предусмотрены в 
законе. Это объясияется тем, что 
практически прокурор. осуществляя 
надзорные полномочия во всех 
ограслях, одновременно надзирает за 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, что названо в качестве 
предмета общего надзора (ст. 22).

Копсчпо. в будущем было бы 
более правильным, если бы этому 
направлению надзора была посвя- 
щена специальная глава, где бы четко 
регулировались предмет иадзора. 
полномочия прокурора. средства и 
формы реагирования на нарушения 
личной неприкосновенности, полити- 
чсских. социалыю-экономических и 
иных прав и свобод граждан. Таким 
образом. прокуратура проявляет себя 
органом, осуществляющим защиту 
интересов личности. На основе чего, 
предлагаем учреждать в структуре 
Генеральной прокуратуры РТ Управ- 
ление по надзору за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина.

Традиционной формой правоза- 
щитной работы прокуратуры явля- 
ется рассмотрение в органах 
прокуратуры заявлений и жалоб. В 
настоящее время она закреплена в 
законах о прокуратуре большинства 
государств СНГ (ст. 10 законов о 
прокуратуре России. Узбекистана, 
Беларуси, Молдовы, ст. 8 Закона о 
прокуратуре Туркменистана, ст. 12 
Закона о ггрокуратуре Таджикистана, 
Украины).

Преимущества прокурорского 
надзора в этой сфере по сравнению с 
обращением в суд заключены и в 
возможности инициативного выявле- 
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ния и опротестования не только инди- 
видуальных решений, но и норматив- 
ных актов, негативное воздействие 
которых на права человека намного 
шире. Примечательно. что в Таджи- 
кистапс. например, число обращений 
граждан за защитой в органы 
прокуратуры более чем в несколько 
раз превышает число обращений в 
других органах государств.

Необходимо отмстить. что 
Конституция РТ установила правило, 
по которому защита прав и свобод 
является государственным делом, и 
это должно бытъ обеспечено 
государственными мсхапиз>тами (ст. 
5). Здесь немаловажную работу 
выполняет прокуратура.

Какова должна быть роль проку- 
рора в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном 
процессе в свете реформы уголовного 
судопроизводства?

Здесь очень много проблем, 
связанных с соотношением функций, 
осуществляемых прокурором в уго- 
ловном процессе. Тем более, с внедре- 
нием новых положений конституции 
о пршщипах государственной защиты, 
разделении властей, взаимоотноше- 
нии человека с властъю, о судебной 
защите, состязателыюсти процесса, о 
расширении полномочий суда. В силу 
сказанного, возникают принципи- 
альные дискуссии среди практиков, 
ученых, законодателей по гюводу 
переосмысления роли, места, функций 
и полномочий прокурора. в основе 
которых в первую очередь лежит 
проблема соотношения прокурор- 
ского надзора. уголовного преследо- 
вапия. защиты, судебного контроля 
на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства.



Занимается ли прокурор защи- 
той прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном процессе?

В соответствии со ст. 30 Консти- 
туционного закона «Об органах 
прокуратуры» и в порядке, преду- 
смотренном Уголовно-процессуаль- 
ным кодексом, прокурор осуществ- 
ляет надзор за исполнением законов 
органами дознания и предваритель- 
ного следствия (ст. 36 УПК РТ). 
Основным предназначением проку- 
рора в стадии расследования прес- 
тупления является осуществление 
надзора с тем, чтобы точно испол- 
нялись материальные и процессуаль- 
ные законы. Предметом надзора в 
стадии предварительного расследо- 
вания выступают соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, 
установленный порядок разрешения 
заявлений и сообщений о совершен- 
ных или готовящихся преступле- 
пиях. установленный законом поря- 
док проведения ггроцессуальных 
действий (ст. 29 Конституционного 
закона «06 органах прокуратуры»), 
Предупреждение, ггресечение и 
устранение любых нарушений зако- 
па. совершенных органами дознания 
и предварителыгого следствия, 
являются задачами прокуратуры. 
Задачи прокурорского надзора - 
содействие раскрытию преступле- 
иий. защите личпости. ее прав и 
свобод, собственности, прав пред- 
приятий. учреждений, организаций 
от преступных посягательств, испол- 
нение требований закона о неотвра- 
тимости ответственности за совер- 
шенное преступление, предотвра- 
щение незаконного привлечения 
лица к уголовной ответственности, 
охрана прав и законных интересов 
граждан, находящихся под

следствием. Прокурорский надзор 
направлен на то, чтобы органами, 
осуществляющими расследование 
преступлений, соблюдались права и 
свободы чсловска. независимо от 
того, в качестве кого выступает тот 
или иной человек в уголовном 
процессе. При наличии осыований 
полагать, что нарушение прав и 
свобод человека и гражданина имеет 
характер преступления, прокурор 
возбуждает уголовное дело и прини- 
мает меры к тому, чгобы лица, его 
совершившие, были гюдвергнуты 
уголовному преследованию в 
соответствии с законом. Для проку- 
рора не имеет значения: потерпев- 
шая сторона или подозреваемый 
данное лицо; он обязан одинаково 
относиться к обеспечению прав 
обеих сторон. Прокурор. осуществ- 
ляя постоянное наблюдение за 
органами расследования, обязан не 
допустить незаконного уголовного 
преследования или необоснованного 
отказа в уголовном преследовании. 
При отмене постановления следова- 
теля о возбуждении уголовного дела 
осуществляет ли прокурор защит- 
ную функцию в отношении незакон- 
но привлечённого в качестве подоз- 
реваемого или нет? Или совсем 
наоборот: прокурор отменяет поста- 
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела и возбуждает 
производство по уголовному делу? 
Каковы здесь функции прокурора? 
Надзорная или обвинительная? С 
нашей точки зрения, в обоих случаях 
действия прокурора можно квали- 
фицировать как осуществление пол- 
номочий надзора. Многие госу- 
дарства СНГ в новых уголовно-про- 
цессуальных кодексах (в том числе и 
в УПК РТ 2009 г. (ст. 36)) опреде- 
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лили прокурора как должностное 
лицо, осуществляющее не только 
падзор. но и уголовное преследование.

В науке уголовного процесса нет 
единого мнения по поводу функций и 
субъектов его осуществляющих10. 
Порою каждый субъект уголовного 
процесса выполняет несколько функ- 
ций. что не приветствуется боль- 
шинством ученых. Напримср. проф. 
И.В. Тыричев пишет: «Демократи- 
ческая природа процесса в правовом 
государстве требует, чтобы функции 
обвинения, защиты и разрешения 
дела представляли собой самосто- 
ятельные и независимые друг от друга 
функции, выполняемые различными 
субьектами»11. Положение о том, что 
прокурор в стадии расследования 
преступлений осуществляет надзор, 
не вызывает ни у кого сомнений, так 
как надзорная функция прокурора 
установлена Конституцией и УПК 
РТ. В болыпинстве государств это так 
и есть. Однако повсюду также приз- 
нают, что в последнее время 
доминирует мнение о приоритетности 
функции уголовного преследования 
прокурора. Уголовно-процессуаль- 
ный кодекс России (ст. 37). Беларуси 
(ст. 34) и других стран определили 
функции прокурора в уголовном 
процессе, гаавным образом, как 
уголовное преследование и уже потом 
как надзор за органом дознания и 
предварительного следствия. Исходя 
из таких соображений, высказана 
точка зрения о том, что надзор якобы 
является формой осуществления

10 См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно- 
процессуальной деятельности. - М., 1961, - C.51: 
Элькивд П.С. Сущность советского уголовно- 
процессуального права. - С. 54, 64-65.
11 Уголовный процесс: Учебник для вузов /
Под общей редакцией проф. П.А.
Лупинской. - С.47.
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уголовного преследования12. Даже 
если законодатель определяет уго- 
ловное преследование как гдавную 
функцию прокурора в уголовном 
процессе, то неверно утверждение о 
том, что надзор выступает формой 
уголовного преследования. С таким 
утверждением мы не можем 
согласшъся, и нельзя в Уголовно- 
процессуалыюм кодексе республики 
определять функции прокурора в 
уголовном процессе только как 
уголовное преследование, что и 
сделано. Также существует мнение, 
что уголовное преследование является 
методом, способом осуществления 
прокурорского надзора13, что мы 
считаем правильным. Дело в том, что 
позитивный надзор возможен только 
тогда, когда прокурор стоит на 
позиции закона, независимо от того, 
осуществляет преследование или 
занимается защитой прав и свобод 
человека. В любом случае, даже если 
прокурор возбуждает уголовное дело, 
это является началом защиты прав и 
интересов потерпевшего, гражданс- 
кого истца, и тем самым начинается 
уголовное преследование в отно- 
шении подозреваемого. В случае 
отмены постановления следователя о 
возбуждении уголовного дела, прек- 
ращения производства по уголовному 
делу или же при освобождении 
(необоснованно содержащегося) 
задержанного из ИВС, нам кажется, 
прокурор осуществляет защитную

й  Иванова Т.Ю. Участие прокурора в 
доказывании на предварительном следствии. 
Автореф. дисс. ...канд. юрқд. наук. - Самара, 
1 9 9 8 .-C .6 -10. '
13 Соловьёв А.Б. О функциях прокуратуры в 
досудебных стадиях уголовного судопроиз- 
водства // Проблемы совершенствования 
прокурорского надзора (к 275-летию Рос- 
сийской прокуратуры). -М., 1997,- С .125-126.



функцию в отношении подозревае- 
мого. Осуществляя надзорную функ- 
цию, прокурор обязан исправитъ 
ошибки органов дознания или 
следствия.

Полномочия прокурора по 
проведению проверки соблюдения 
закона применительно к органам 
дознания и предварителыгого след- 
ствия конкретизированы в ст.ст. 158, 
168 УПК РТ. В данной статьи гово- 
рится о том, что прокурор вправе 
требовать для проверки уголовные 
дела, документы, материалы и иные 
сведения о совершенных преступле- 
ниях, ходе дознания, предваритель- 
ного следствия и установлении лиц, 
совершивших преступления. Свое- 
временная проверка уголовного 
дела, находящегося в производстве 
следователя или лица, производя- 
щего дознание, позволяет выявить, 
допускались ли следователем какие- 
либо нарушения прав участников 
процесса. Проверка дел, находя- 
щихся в производстве, позволяет 
выявить случаи, когда уголовные 
дела вообще находились без движе- 
ния, и каких-либо следственных 
действий по ним длительное время 
не проводилось, тем самым грубо 
ущемлялись права на свободу и 
судебную защиту.

Является ли исправление ошибки 
следователя, результатом чего было 
нарушение прав и законных инте- 
ресов участников уголовного процес- 
са, прокурором выполнением функ- 
ции защиты в уголовном процессе? 
Прокурор в стадии расследования 
преступлений выгюлняет главное своё 
предназначение - надзор за точным 
исполнением закона, независимо от 
того, что он возбуждает или 
прекращает уголовное дело. Наличие

преследовательского характера пол- 
номочий прокурора никоим образом 
не превращает его только в орган 
уголовного преследования, так как он 
в этой стадии выполняет и охрани- 
тельную функцию, погому что ему 
небезразличен факт нарушения прав и 
интересов лиц, преследуемых в 
уголовном порядке, правовое поло- 
жение которых определяет закон. 
Даже если мы примем новое правило, 
по которому прокуратура станет 
главным образом органом уголов- 
ного преследования, то к чему мы 
придём? Наверное, главным субъек- 
гом уголовного преследования станет 
прокурор, он станет самым заинтере- 
сованным лицом стороны обвинения, 
огветственность по преследованию 
преступников ляжет на прокурора, 
так как он будет осуществлять функ- 
ции преследования. Тогда надзорная 
функция прокурора как бы отодви- 
гается на вгорой план или вовсе будет 
передана кому - то другому. Здесь, 
именно на фоне реформы судебной 
власти, в первую очередь, суд может 
получить полномочия надзора за 
расследованием преступления. Конеч- 
но, расширение полномочий суда в 
стадии расследования преступлений 
считаем вполне своевременным, но 
при этом не надо ломать устоявшихся 
полезных инструментов, таких, как 
наличие прокурорского надзора.

Функции прокурора в уголовном 
процессе надо рассматривать с учётом 
конституционных правил. Первое 
правило: прокурор - лицо, осуществ- 
ляющее надзор за точным исполне- 
нием законов в пределах своих полно- 
мочий. Второе правило: судебный 
процесс осуществляется на основе 
принципа состязательности и 
равенства сторон. Если в стадии 
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расследования преступлений функция 
прокурора рассматривается по линии 
надзора -  преследования, то в 
судебном процессе она должна быть 
рассмотрена как преследование. В 
стадии судебного разбирательства 
функции государственного обвинения 
прокурора являются главенствующи- 
ми. За законностью, обоснованнос- 
тью и справедливостью правосудия, 
конечно жс. будут наблюдать и гос- 
обвинитель, и защигпик. и публика.

Если признать за прокурором в 
качестве главного его полномочия 
преследование в стадии расследо- 
вания, то этим мы как бы ослабим его 
надзорные полномочия, и в конечном 
итоге потеряем активный инструмент 
обеспечения прав. свобод и интересов 
личности в ходе расследования други- 
ми правоохранительными органами. 
Поэтому считаем приоритетной 
надзорную функцию прокурора в 
стадии расследования преступлеиия.

Защита прав и законных интере- 
сов потерпевшего занимает особое 
место в механизме обеспечения прав 
человека и гражданина, его госу- 
дарственная защита является одной 
из важнейших задач уголовного судо- 
производства. На это обращено вни- 
мание в международных документах.

Декларация ООН «Об основных 
принципах отправления правосудия в 
отношении жертв преступлений и 
злоупотреблений властью» от 29 
ноября 1985 г. определяет между- 
народные ставдарты обращения с 
жертвами. К основным элементам 
справедливости для потерпевших, 
получившим международное призна- 
ние, относятся: а) право на ю. чтобы 
к ним относились с уважением и 
пониманием; б) право на обращение в 
соответствующие службы поддержки; 
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в) право на гюлучение информации о 
ходе судебного разбирательства по 
делу; г) право на присутствие и 
участие в процессе ггринятия решения; 
д) право на адвоката; е) право на 
обеспечение личной безопасности и 
защиту от вмешательства в частную 
жизнь; ж) право на компенсацию со 
стороны как правонарушителя, так и 
государства.

Как указано в вышеуказанном 
документе, наиболее часто исполь- 
зуется термин о жертвах преступле- 
ний и злоугютреблениях властью, что 
предопределяет два основных направ- 
ления защиты жертв преступлений -  
от совершенного преступления и от 
нарушения их прав и законных 
интересов органами расследования.

Защита прав потерпевших от 
преступления невозможна без раскры- 
тия преступления. установления лиц, 
виновных в его совершении преступ- 
ления. В этом направлении активно 
работают государственные органы и 
должностные лица, осуществляющие 
уголовное преследование, в том числе 
и прокурор. Надежно защитить 
граждан и организации, потерпевших 
от преступлений. возможно, только 
обеспечив уголовное преследование 
лиц, совершивших преступления. их 
осуждение и справедливое паказапис. 
восстановление нарушенных прав и 
устранив причины совершения 
преступления.

Ряд норм и институтов уголовно- 
процессуалыюго права направлен на 
обеспечение неотвратимости уголов- 
ного наказания. Своевременное воз- 
буждение уголовного дсла. оператив- 
ное раскрытие преступления, привле- 
чение лица в качестве обвиняемого, 
обеспечение скорейшего права потер- 
певшего на доступ к правосудию



являются процессуальными мерами, 
направленными на защиту прав жертв 
преступлений. Система уголовно- 
процессуальных действий, направлен- 
ных на защиту жертв преступлений, 
регламентирована Уголовно-процес- 
суальным кодексом, за их точным 
соблюдением и исполнением надзи- 
рает прокурор. Хорошо организован- 
ный прокурорский надзор выступает 
гарантией соблюдения прав погер- 
певшего.

Принцип приоритета прав и 
свобод человека и гражданина обу- 
словливает, чтобы прокуратура в 
первоочередном порядке обеспечи- 
вала защиту прав. свобод и законных 
интересов личности.

Сегодня в науке уголовного про- 
цесса появилось предложение о рас- 
ширении правового статуса потерпев- 
шего за счет таких процессуальных 
прав, как право знать о предъяв- 
ленном обвиияемому обвинении, пра- 
во участвовать с разрешения следова- 
теля в следственных действиях, 
проводимых гю его ходатайству или 
ходатайству его предСтавителя, право 
ознакомиться с протоколами следст- 
венных действий. проведенных с его 
участием и подавать на них заме- 
чания14, что создает условия для 
защиты собственных интересов сами- 
ми потерпевшими. В деле обеспечения 
точного исгюлнения и соблюдения

14 См.: Акрамходжаев Б.Т. Обеспечение прав и 
законных интересов потерпевшего на предва- 
рительном следствии: Дисс. ... кацд. юрид. 
наук. - М., 1992; Вавилова Л.В. Организацион- 
но-правовые проблемы защиты жертв преступ- 
лений (по материалам зарубежной практики); 
Дисс. ... кацд. юрид. наук. - М., 1995; Щерба 
С.П., Зайцев О.А. Обеспечение прав потерпев- 
пшх и свидетелей на предварительном 
следствии // Информационный бюллетень СК 
МВД РФ. 1994. - №2 (79). - С.35-41.

процессуальных прав потерпевшего 
органами расследования существенную 
роль играег надзирающий прокурор.

Согласно ст. 36. 168 УПК FT, 
прокурор обязан систематически 
осуществлять надзор с тем, чтобы не 
нарушались процессуальный порядок 
производства следственных действий 
и права участников уголовного 
процесса, в гом числе потерпевшего. 
При нарушении прав и интересов 
потерпевшего прокурор принимает 
меры прокурорского реагирования 
для восстановления нарушенных 
прав. Например, по жалобе постра- 
давшего прокурор отменяет поста- 
новление следователя об отказе в воз- 
буждении уголовного дела и возбуж- 
дает уголовное дело. Или же проку- 
рор дает указание следователю о воз- 
буждении уголовного дела, о призна- 
нии лица в качестве потерпевшего, о 
проведении следственных действий, 
направленных на защиту материаль- 
ных прав потерпевшего, таких, как 
обыск, арест на имущество и др.

Согласно приказу Генерального 
прокурора Республики Таджикистан 
«Об организации прокурорского 
надзора за предварительным следст- 
вием и дознанием», первостепенной 
обязанностью прокурора признана 
защита прав и интересов потерпев- 
шего. Этим приказом в обязанность 
прокурора вменены внимательный 
подход к рассмотрению жалоб и 
заявлений людей, принятие необхо- 
димых мер к восстановлению нару- 
шенных прав, возмещению матери- 
ального и морального вреда (п. 1. 3).

В связи с предложением о сохра- 
нении государственной защиты прав 
потерпевшего считаем целесообраз- 
ным оставить былое гюложение об 
обязанности прокурора поддержи- 
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вать предъявленный потерпевшим 
гражданский иск, если этого требует 
защита государственных, общест- 
венных интересов или же права 
человека. К сожалению, в ст. 127 
УПК РТ 2009 г. эта возможность 
прокурора отнесена к разряду прав 
прокурора: «В целях защиты госу- 
дарственных интересов, прокурор 
вправе  в уголовном процессе 
предъявить гражданский иск».

Своевременное возбуждение уго- 
ловного дела соответственно должно 
повлечь за собой своевременное 
принятие мер, направленных на 
розыск и задержание преступников, 
пресечение их преступной деятель- 
пости. на розыск, обнаружение и 
изъятие похищенного, на установ- 
ление характера и размера иму- 
щественного вреда -  все это в инте- 
ресах потерпевшего. гражданского 
истца и их представителей, когорые 
также должны быть своевременно 
признаны следователем или органом 
дознаиия в этом качестве. Обеспе- 
чение прокурором своевременного 
возбуждения уголовного дела (так как 
он осуществляет надзор за испол- 
нением законов о рассмотрении заяв- 
лений и сообщений о преступлениях) 
является достаточно «надежным 
средством»15 для восстановления

15 П о этому вопросу действует приказ 
Генерального прокурора Республики Таджи- 
кистан «Об организации прокурорского 
надзора за предварительным следствием и 
дознанием», где отмечается: «Обеспечивать 
своевременное и качественное разрешение 
каждого заявления и сообщения о совершен- 
ных преступлениях. He допускать промед- 
ления в возбуждении уголовного дела при 
очевидных признаках преступления, прове- 
дения не вызванных необходимостью прове- 
рочных действий. Незамеддительно отменять
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имущественных прав погерпевшего 
путем реституции, которая считается 
самой благоприятной формой возме- 
щения причиненного преступлением 
имущественного вреда. Под ней в 
юридической литературе понимают 
возвращение владельцу, собственнику 
предметов, непосредственно утрачен- 
ных в результате преступления16.

УПК РТ гребовал обязательного 
допроса прокурором только несовер- 
шеннолетних. На наш взгляд, исходя 
из необходимости усиления проку- 
рорского надзора за обеспечением 
прав и свобод граждан, учитывая 
серьёзность причиняемых арестом 
отрицахельных последствий, необхо- 
димо закрепить в законе положение 
об обязательном допросе лично про- 
курором всех обвиияемых и 
подозреваемых при решении вопроса 
о согласии на возбуждение хода- 
тайства об аресте перед судом.

На практике при личном допросе 
обвиняемые часто ходатайствуют 
прокурору о принятии мер по поводу 
защиты их прав и законных интере- 
сов. Например, об обеспечении им 
права на защиту, о производстве 
следственных действий по отысканию 
вещественных доказательств, об обес- 
печении сохранносги его имущества, 
о псзакоппом. по его мпспию. изъя-

постановления о возбуждении угодовного 
дела в случае признания их незаконными».
16 См.: Александров С.А. Правовые гарантии 
возмещения ущерба в уголовном процессе. - 
Горький, 1976. - С. 23-24; Зинатуллин 3.3. 
Возмещение материального ущерба в уголов- 
ном процессе. - Казань, 1974. - С. 29; Мазалов 
А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. - 
М., 1967. - С. 25; Даев В.Г. Современные 
проблемы граяаданского иска в уголовном 
процессе. - Л., 1972. - С. 25; Донцов 
Глянцев В.В. Возмещение вреда по советскому 
законодательству. - М., 1990. - С. 146-147 и др.



тии у него имущества, о незаконном, 
по его мнению, наложении ареста на 
имущество, об изменении ему меры 
пресечения ггри условии возмещения 
им имущественного вреда от преступ- 
лспия. о реализации имущественных 
прав и др. Напримср. гражданин У., 
задержанный по подозрению в совер- 
шении преступления, ходатайствовал 
о принятии мер по сохранности его 
матттины, находящейся у мастера. 
Более того. он попросил у прокурора, 
чтобы ему дали возможность реали- 
зовать свое конституционное право 
на собственность, т.е. продать ее. 
Прокурор. проанализировав все 
обстоятельства уголовного дела, не 
находя арест его имущества обосно- 
ванным, дал следователю письменное 
поручение о даче им согласия на 
свидание задержанного с родствен- 
никами с тсм. чтобы он решил судьбу 
своего имущества (машины).

Властно-распорядительное 
полномочие прокурора позволяет ему 
реагировать на любое нарушение 
закона со стороны органов дозпапия. 
следователей, результатом чего 
является ущемление прав и свобод 
подозреваемого, обвиняемого, потер- 
певшего. Он обязан независимо от 
ю ю . чьи права нарушены, принятъ 
меры прокурорского реагирования с 
целыо восстановления нарушенных 
прав, что составляет содержание 
государственной защиты. Письмен- 
ные указания прокурора. направлен- 
ные на обеспечение возмещения 
имущественного врсда. розыск похи- 
щенного и т.д., могут способствоватъ 
более полному восстановлению нару- 
шенных имущественных прав участ- 
ников предварительного следствия.

Задержание лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, будучи

важиым средством обеспечения задач 
уголовного судоггроизводства, сопря- 
жено с ограничением конституцион- 
ного права человека и гражданина на 
свободу и личную непрш<основен- 
ность. С учетом этого обстоятельства 
в приказах и указаниях Генерального 
прокурора РТ особое значение 
придается организации прокурор- 
ского надзора за точным и 
неуклонным исполнением требований 
закона при применении этой меры 
процессуалыгого принуждения17.

Конституционным законом РТ 
«06 органах прокуратуры РТ» от 25 
июля 2005 г. в главе 4 установлены 
предмет и полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за операгив- 
но-розыскной деятельностью, дозна- 
нием и предварительным следствием. 
Свое дальнейшее развитие эти нормы 
получили в приказе Генерального 
прокурора РТ «06 усилении проку- 
рорского надзора за неукоснитель- 
ным соблюдением законности при 
задержании, аресте, привлечении к 
уголовной ответственносги, преда- 
нию суду и осуждению граждан», где 
наряду с обеспечением эффектив- 
ности и качества предварительного 
расследования изложено грсбовапис 
гюлностыо исключить из пракгики 
работы правоохранительных органов 
факты необоснованных задержаний и 
арестов, незаконного привлечения 
граждан к уголовной ответственности 
и другие нарушения законности и 
рассматривать их (в случае допуще- 
ния) как чрезвычайные происшест- 
вия. В этом документе всем прокуро- 
рам приказывается пресечь задер-

17 Ниг.: Раҳмон Ю.А. Волоияти қонун -  
мароми мост II Қонуният (нашри махсус). - 
Д уш анбе, J0 1 5 , -№6.
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жание граждан в подозрении в 
совершении преступления на осно- 
вании протоколов об административ- 
ных правонарушениях и не допускать 
использования задержания и ареста 
как средства получения от подозре- 
ваемого или обвиняемого признания 
вины в совершении преступления (п. 
1.8, 1,9,), Прокурор обязан немед- 
ленно освободить всякого незаконно 
лишенного свободы или содержаще- 
гося под стражей. В отношении же 
освобождения незаконно задер- 
жанных в административном порядке 
в ст. 24 Конституционного закона РТ 
«Об органах прокуратуры РТ» ука- 
зывается: «При осуществлении обще- 
го надзора прокурор обязан осво- 
бождать своим постановлением лиц, 
незаконно подвергнутых администра- 
тивному задержанию». В результате 
таких действий существенно страдают 
права гюдозреваемого: срок адми- 
нистративного задержания не вклю- 
чается в срок содержания под стра- 
жей, задержанные в администра- 
тивном порядке лица не приобретают 
статуса подозреваемых и лишаются 
соответствующих прав, включая 
право на защиту, предусмотренную 
уголовно-процессуальным кодексом.

Особеныо результативными при 
защите прав задержанных оказы- 
ваются внезапные проверки проку- 
рора в ИВС, проверки во внерабо- 
чее время. Такая тактика прове- 
дения проверок способствует эффек- 
тивному выявлению нарушений 
закона при задержании и дисципли- 
нирует должностных лиц право- 
охранительных органов, которые к 
этим нарушениям могут быть 
причастны.

Вопросам соблюдения законнос- 
ти при задержании посвящено Ука- 
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зание Генерального прокурора РТ «О 
мерах по строгому обеспечению 
законности при задержании, аресте и 
привлечении граждан к уголовной 
ответственности, соблюдению уста- 
новленных законом сроков следствия 
и содержания обвиняемых под стра- 
жей». В этом документе констати- 
руется о нарушениях уголовно-про- 
цессуального законодательства, в 
результате которого ущемляюгся пра- 
ва граждан на свободу и неприкос- 
новенность личности, а также право 
обвиняемого на скорейшее справед- 
ливое судебное разбирательство.

Особое внимание прокуроров 
обращается на необходимость без- 
отлагательной проверки заявлений о 
применении в отношении задержан- 
ных незаконных методов расследова- 
ния. По каждому такому заявлению 
должен решаться вопрос о возбуж- 
дении или отказе в возбуждении 
уголовного дела, о принятии мер, 
направленных на привлечение к 
ответственности виновных, а также 
мер по пресечению случаев использо- 
вания задержания в качестве средства 
получения «признательных» показа- 
ний подозреваемых.

Задержанные по подозрению в 
совершении преступлений содержатся 
в ИВС огдела и Управления внутрен- 
них дел. Соблюдение процессуальных 
правил пребывания задержанных в 
ИВС и их содержания находится гюд 
надзором прокурора. Р1апример, в 
уголовных делах можно встретить 
множество произвольно составлен- 
ных документов (акты, акт изъятия, 
расписки и др.), в которых говорится 
об изъятии у задержанных граждан 
определенных вещей.

Задержанные, заключённые гюд 
стражу, при каждом поступлении в



ИВС подвергаются личному обыску и 
досмогру находящихся при них 
вещей. Полный обыск должен произ- 
водиться в присутствии попятых. 
протокол обыска подписывается 
лицом, производившим обыск, поня- 
тыми и обыскиваемыми. Составляет- 
ся он в трех экземплярах (в личное 
дело задержанного, арестованного; в 
уголовное дело; хранится вместе с 
изъятыми предметами в ИВС).

Однако это требование сотрудни- 
ками ИВС соблюдаются не всегда. 
Во-первых, практически нереализуе- 
мым является указание о приглаше- 
нии поиятых. Последние должны 
быть незаинтересованными лицами - 
речь идёт о граэқданах. Между тем 
пропуск гражданских лиц в ИВС 
предСтавляет большую сложиость. 
требует соблюдения формалыгостей, 
заполнения документов и т.д, По- 
этому и составляются в ИВС прото- 
колы обыска, досмотра без попятых. 
либо в качестве попятых указываются 
другие сотрудники милиции. С этим 
сталкивается прокурор при проверке 
жалоб задержанных, арестованных о 
пропаже личных вещей, предметов, 
изъятых при водворении в ИВС. При 
этом нередко не удается ни подтвер- 
дить, ни оггровергнуть доводы заяви- 
теля. Задержанный, папримср. 
утверждает, что при водворении в 
ИВС у него изъяли и не вернули 
сотовый теллефон. Сотрудники ИВС 
отрицают наличие теллефона. В про- 
токоле личного обыска (в котором 
нет подписи понятых) теллефон не 
значатся. ГТолучается замкиутый круг.

На наш взгляд, этих нарушений 
можно избежать, если в Законе РТ «О 
порядке и условиях содержания под 
стражей подозревамых, обвинямых и 
подсудимых» от 28 июия 2011 года

указать, что самый первый личный 
обыск. досмотр вещей задержанного 
должен быть проведён самим еледова- 
телем, в присутствии гражданских 
понятых, с участием сотрудника ИВС, 
который затем примет задержанного. 
Следователь же и составляет прого- 
кол личного обыска, когорый приоб- 
щается к уголовному делу. Личные 
обыски во всех остальных случаях 
(при поступлении из следственного 
изоляюра. при возвращении с 
допроса и т.д.) могут проводиться в 
ИВС сотрудниками ИВС.

Заслуживает одобрения практика 
некоторых прокуратур г. Душанбе о 
разъяснении подозреваемым их про- 
цессуальных прав, когда они посе- 
щают ИВС. Более того, было бы целе- 
сообразно разрабогатъ специальные 
памятки прав подозреваемого и 
вручать их каждому подозреваемому, 
содержащемуся в ИВС.

Роль прокурора особенно значи- 
ма при защите имущественных прав 
лиц, содержащихся в заключении под 
стражей при причинении им имущест- 
венного вреда по вине администрации 
места содержания под стражей в 
порядке граждапско! о судопроиз- 
водства. По нашему мнению, проку- 
рор обязан обратиться в суд для 
защиты имущественных интересов 
лиц, находящихся в заключении под 
стражей. Этого надобно делат.

Кроме т о т . на практике в боль- 
шинстве случаев не обеспечивается 
конституционное право граждан на 
участие в гражданско-правовых сдел- 
ках. Поэтому, считаем необходимым, 
установить в законодательстве, 
ведомственными нормативно-право- 
выми актами регулирующие правила 
внутреннего распорядка места содер- 
жания заключенных под стражу, в 
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соответствии с которыми обвиняемые 
могли бы с разрешения следователя 
непосредственно или через предста- 
вителей участвовать в заключении 
гражданско-правовых сделок. Зако- 
нодательством должно бытъ установ- 
лспо. что отказ органа расследования 
в даче разрешения на заключение 
гражданско-правовых еделок может 
быть обжалован заинтересованными 
лицами в судебном порядке.

Таким образом, если прокурор. с 
одной сторопы. надзирает за ходом 
осуществления расследования по

раскрытию преступления и привле- 
чению обвиияемого к уголовной 
отвстствсппости. пресечению наруше- 
ния прав подозреваемого и обвиняе- 
мою. по обеспечению охраны и 
защиты гграв человека и гражданина 
от незаконного задержания и прив- 
лечения к уголовной ответственности, 
то, с другой сюропы. он предупреж- 
дает, пресекает и восстанавливает 
нарушенные права потерпевшего, 
поддерживает государственное обви- 
нение в суде.
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НОМАҲОИ ТАБРИКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА
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Ба Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоцикистон 
генерал -  лейтенанти адлия 
Ю.А.Раҳмон

Мухтарст Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,

Шумо, кормандонатон ва собиқадорони макомотн Прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоцикистонро ба муносибати тацлили иди касбиатон - Рӯзи 
кормандони прокуратура салатона муборакбод намуда, саломатӣ, 
хонаободӣ ва дар фаъолияти меҳнаттштон бар нафъи давлату миллат, 
муваффақиятҳо таманно дорам.

Бо эҳтиром,
Ердамчии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои амнияти миллӣ Ш. Хайруллоев
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Ба Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоцикистон 
генерал -  лейтенанти адлия 
Раҳмон Ю.А.

Муҳтарам Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,

Бо арзи сипосу эҳтиром Шуморо ба муносибати тацлили 
макрмоти Прокуратураи генералӣ аз самими калб табрик менамоем.

Мақомоти Прокуратураи чумҳурӣ дар ин давру затон тавонист 
циҳапш ицрои саривақтии дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷу.мҳурии Тоҷикистон 
мӯҳтарам Эмомали Раҳмон, ҳамзамон баҳри таъмини волоияти 
қонун, адолати ицтимоӣ ва талаботҳои қонунҳои амалкунанда саҳми 
арзандаи худро гузорад. Натицаи ин буд, ки дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти 
цамъиятӣ натиҷаҳои беназир ба даст оварда шуданд.

Дар арафаи ҷашнгирии Иди касбӣ ба Шумо ва тамоми ҳайати 
шахсии мақомоти Прокуратура саломатӣ, хонаободӣ, осудагии рӯзгор, 
ицболи нек ва дар фаъолияти пурмаҳсули давлатиатон комёбиҳои 
беназир орзумандем.

Бо эҳгиром,
Сардори Раёсати мудофиа ва 
тартиботи ҳуқуқии Дасггоҳи иҷроини
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзуллозода Ш.Ҷ.
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Ба Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоцикистон 
генерал -  лейтенанти адлия 
Раҳмон Ю.А.

Мухпшрам Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,

Кӯшишу гайрати пайваста ва меҳнати софдилонаву 
шарафмандонаи кормандони Прокуратура дар таъмини арзиши олӣ 
будани инсон ва ҳукуку озодиҳои он, тантанаи адолати низоми қонун 
дар цомеа, субботу оромӣ дар кишвар сарчашмаи сарбаландгш 
дастпарварону собиқадорони ин мақомоти муқаддас мебошад.

Бигузор Ҷашни муборак ба Шумо ва аҳли кормандоиатон тани 
сиҳату бозуи мустаҳкам, иродаи қавӣ ва кувваи тавоно дар таъмини 
назорати риояи дақиқ ва ицрои якхелаи қонунҳои Тоцикистон ато 
намояд.

Ҳамеша солиму сарбаланд, муваффаку хонаобод ва мояи ифтихори 
дастпарварону собиқадорои, пайвандону наздикон бошед!

Бо самимият ва эҳтироми бепоён,
Вакилони маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олиии Ҷумҳурии Тоҷикистон

А.Х. Холмуҳаммадзода, Т.С. Азимзода
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Генералъному прокурору
Республики Таджикистан
Рахмону Ю.А.

Свидетельствую Вам свое глубокое уважение и от имени 
Генеральной прокуршпуры Республики Узбекистан и себя лично горячо 
поздравляю Вас, весь прокурорский корпус и ветеранов прокуратуры 
Республики Таджикистан с профессионалъным - Днем работника 
прокуратуры!

От всей дуиш желаю Вам и всем сотрудникам крепкого здоровья, 
плодотворной реализацгш новых творческих планов и высоких 
достижений в ответатениой деятельноапи, а ветеранам -  спокойного 
долголетия, благополучия, вттания и поддержки родных и близкихI

Полъзуясъ случаем, выражаю надежду на то, что сложившееся 
между нашими ведомствами конструктивное сотрудничестто в 
правовой сфере будет и впредь развиваться и укрепляться.

Уважаемый Юсуф Ахмедович,

С глубоким уважением,
Генеральный прокурор
Республики Узбекистан И.А. Абдуллаев
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Генералъпому прокурору
Республики Таджикистан
Рахмон Ю.А.

Свидетельствую Вам свое уважение и от имени Генералъной 
прокуратуры Кыргызской Республпки и себя лично поздравляю Вас, 
коллектив и ветеранов органов прокуратуры Республики Таджикистан с 
профессиональиым праздником -Днем работника органой прокуратуры.

Примшпе самые искренние пожелания крепкого здоровья, лшра и 
добра, стабилъности и благополучия, плодотворной работы и ycnexoe в 
деятельности no обеспечению законности и правопорядка.

Мы высоко ценим сложивишеся отношения взаимопонимания и 
доверия между прокуратурами наших государств и выражаем надежду 
на дальнеӣшее продолжение сотрудничестт в правовой сфере.

Уважаемый Юсуф Ахмадзод!

С уважением,
Генеральный прокурор
Кыргызской Республики И. Джолдубаева

76 ҚОНУНИЯТ / № 1 -2017



Генеральному прокурору
Республики Таджикистан
Ю.А. Рахмону

От имени Секретариата Координационного совета генералъных 
прокуроров государств - участников Содружества Незавиатых 
Государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весъ 
коллектив Генералъной прокуратуры Республики Таджикистан с 
профессиональным праздником -  Днем работников прокуратуры 
Республики Таджикиапан.

Желаю Вам, всем работпникам и ветеранам прокуратуры крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, профессионалъных ycnexoe в деле 
обеспечения законности и правопорядка в Республике Таджикистан.

Выражто надежду на дальнейшее плодогторное сотрудничество и 
укрепление взштодейатия в рамках Координационного совета 
генеральных прокуроров государств - участников Содружсата 
Независчмых Государств.

С уважением,
Исполнительный секретарь
Координационного еовета
генеральных прокуроров
государств-учасгников СНГ Л.В. Ермолаев

Уважаемый Юсуф Ахмадзод!
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Беҳтарин табрикот ва таманниёти самимии худро ба муносибати 
25-умин солгарди таъсиси макрмоти Прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Шумо ва кулли кормандон иброз дошта, бароятон 
саломативу хушҳолӣ, офияту ицболи баланд, умри дароз, шодкомту 
фараҳмандӣ, некрӯзиву хотири цамъ, ризқи фаровон, рӯзгори пурнишот ва 
комронию сарфароз мақбул дорем.

Ба шарофати дастгириҳои паӣвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тацикистон мӯҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мақомоти Прокуратураи кишвар дар як муддати кӯтоҳ 
ҳамчун як рукни муҳим дар низоми мақомоти давлатӣ рушду такомул 
ёфта, қонунгузорш/ соҳа такмил дода шуд ва заминаҳои моддию маииши 
он бо маротиб хубтар гардид, ки ин омил дар наебати худ ба цоннок 
гардидани фаъолияти касбии кормандони макомоти прокуратура 
мусоидат кард.

Мақомоти прокуратура ягона мақомопш даелатие мебошад, ки ашти 
фаъолияти густурдаи он ба таъмини назорати ичрои дақиқ ва якхелаи 
қонунҳо дар қсшшрави кшивар равопа гардидааст ва дар ишроити муосир 
прокуратура ҳамчун низоми ягонаи марказонидашуда кудрату тавоноии 
дахлдорро бобати ичрои ин функсияи муҳим дорост.

Боиси сарфарозист, ки Шумо имрӯз ҳамчун шахси кордону 
пуртацриба еа дорои малакаи баланди касбӣ ба ҳайси роҳбари 
Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоцикистон ба нафъи ҷомса ва ояндаи 
дурахшони давлати демократистон фаъолияти бомарому пурсамар 
намуда, баҳри таъмини волоияти крнуну тартиботи цсшъиятӣ, пешгирӣ 
ва мубориза бар зидди цинояткорӣ, ҳамчунин тарбияи кадрҳои 
баландихтисосу содиқ ба Ватан саҳми арзандаи хешро мегузоред.

Ипъяинони комил аз он дорем, ки минбаъд низ ҳимкориҳои 
мутақобилан судманди Суди Конститутсиошш Ҷумҳурии Тоцшистон бо 
Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро руҳияи 
ҳамдигарфаҳмиву эҳтироми мутақобила фарогир аст, боз ҳам густаришу 
тақвият ёфта, баҳри татбиқи ҳадафҳои неку созаидаи пешгирифтаи 
даелату цомеа еа пешрафту шукуфоии Ватани соҳибистиқлошшон 
равона мегарданд.

Бо камоли эҳтиром,
Раиси

Суди Конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,

академик М.Маҳмудзода

Муҳтарам Юсуф Аҳмадзод,
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Бо камоли эҳтиром Шумо ва тамоми кормандоиатонро бо иди 
касбӣ ва 25 солагии таъсисёбии мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷцкистон самимона табрик менамоям.

Прокуратура аз рӯзҳои аввали эълони соҳибистиқлолии Ватани 
азизамон дар бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ нақши 
босазо гузошта, баҳри таъмини волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуку 
озодиҳои инсон ва ишҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту 
муассисаҳо тамоми чораҳои бо қонупҳо пешбшшгардидаро аидешида 
истодааст.

Дар баробари ин, прокуратура ҳамчун яке аз сохторҳои 
муҳимтарини низоми давлатдорӣ дар доираи ваколатхои
конститутсиошш хуб назорати риояи дақиқ ва ицрои якхелаи 
қонунҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон татбиқ намуда, дар якҷоягӣ бо 
дигар мақомоти ҳифзи ҳукук фазои сулҳу субот, оромӣ т  
осоиштагиро дар кишвар таъмин карда истодааст.

Боварӣ дорам, ки хизмати содикоиа намудан ба халку Ватани азиз 
барои кормандони прокуратура максаду мароми доимии зиндагӣ 
мебошад.

Ба кормандони мақомоти прокуратура дар фаъолияти пурмасъулу 
бошарафонаашон комёбиҳои беназир, сарбаландӣ, тансиҳатӣ,
хонаободӣ ва тинцшо осоиштагии кишварамонро орзу менамоям.

Муҳтарсин Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,

Бо камоли эҳтиром,
Раиси Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. Шоҳиён
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Мухтарам Юсуф Аҳмадзод,

Бо арзи щтиром ва самимият Рӯзи таъсисёбии мақомопш 
прокуратураро ба Шумо ва кулли кормандони ин ниҳод табрику 
муборакбод намуда, ба онҳо сиҳатию саломатӣ, рӯзгори осоишта ва 
саодату сарбаландӣ орзу менамоям.

Кормандони прокуратура дар тӯли фаъолият бо талошу кӯшиш ва 
азму суботи худ барои таъмини волоияти қонун, ҳифзи ҳукуку 
озодиҳои ишҳрвандон ва нигаҳдорни арзишҳои умумимиллии даврони 
истиқлолият кӯишиш зиёд ба харҷ дода, дар тантанаи адолату 
ҳақиқат, ҳимояи манфиатҳои сокинони кишвар ва рушду инкишофи 
муносибатҳои цамъиятӣ пакши назаррас доранд.

Вазорати корҳои дохилӣ ва макомопш прокуратура ҳамеиш баҳри 
риояи қонуният, таъмин ва ицрои он заҳмат ба харҷ дода мекӯшанд, ки 
назму тартиб ва волоияти қонун дар мамлакат устувор ва пойдор 
бошад.

Хизмапщои арзандаи Асосгузори сулху ваҳдапш миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоцикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон барои расидан ба як цомеаи мутаращӣ ва демократӣ, ки дар он 

озоднҳои шаҳрвандон аз арзишҳои олии инсонӣ ба ҳисоб 
меравад, моро водор месозад бахри амалӣ намудани ҳадафҳои 
бунёдкорона, ки рушду инкишофи соҳаҳои хоцагии халқ, сиёсат, 
иқтисодиёт, саноат ва фарҳангу маданият аз он сарчашма мегирад, 
ҷидду ҷаҳд намоем.

Боварӣ дорам, сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат эыттоду 
боварии моро ба ояндаи дурахшон қавитар сохта, орзуву ормонҳои 
миллату хшщиятҳои Тоцикистонро ба сӯи куллаи мақсуд раҳнамоӣ 
менамояд.

Бори дигар, кормандони мақомоти прокуратураро бо ин цашни 
хотирмон еа фарорасии фасли баҳор, ки ба сарзамини мо қадам 
ранца намудааст, табрику таҳният намуда, барояшон файзу 
таровати зиндагӣ, нишоту хуррамӣ ва дар ицрои масъулияти ба 
зиммадошта, комёбиҳои беназирро таманно менамоям.

Бо эҳтиром,
Вазири корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
генерал-лейтенанти милитсия Раҳимзода Р.Ҳ.
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Муҳтарам Юсуф Аҳлшдзод!

Аз номи худам ва тамоми ҳайати шахсии Вазорати мудофиаи 
Ҷумхурии Тоцикистон Шумо ва тамоми кормандоншпонро ба 
муносибапш Рӯзи мақомопш прокурапгура ва фарорасии Иди 
байналмилалии Наврӯз ссшимона муборакбод намуда, тпансиҳатӣ, 
рӯзгори пурсаодат ва муваффакттш ҳарчи бештари Шулюёнро 
хоҳонсш.

Бояд зикр намуд, ки саҳми Шумо ва кормандони Прокуратураи 
генералӣ дар таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва риояи дақиқ ва 
иҷрои якхелаи қонуиҳо, ки чун яке аз кафолатҳои муҳими ҳилюяи ҳукуқ 
ва лщифиатҳои ишхс, цомеа ва давлат лгебошад, хеле калону 
арзишлшнд лгебоишид.

Итлшнони колшл дорсш, ки дар оянда низ таҳти роҳбарии Шулю 
ҳайати шахсии лшқолюти Прокуратураи генералӣ, дар роҳи пойдории 
адолат ва Ваҳдати лшллӣ, хтлштҳои шоён хоҳанд налгуд.

Баҳри алмлӣ гардидани вазифаҳои неки дар наздатон 
гузошташуда, баҳри ободию шукуфоии Ватани азизу люҳбубстон 
барору пешравиҳо талшнно менамтм.

Бо эҳтиром,
Вазири Мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон
генерал - лейтенант Ш. Мирзо
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Муҳтарам Юсуф Аҳмадзод,

Бо самимият Шумо ва дар шахсияти Шумо тамоми кормандони 
соҳаи Прокуратураи Ҷумҳурии Тоцикистонро ба муносибати 
фарорааш Рӯзи касбиятон муборакбод мегӯям.

Кормандони макомоти Прокуратураи Ҷумҳурии Тоцикистон дар 
таҳкими пояҳои давлати тозабунёди демократӣ, ҳуқуқбунёд ва 
дунявии мо, назорату риояи қонуният дар тамоми риштаҳои 
фаъолияти цомеаъ саҳлш арзанда дошта, таҳти сарварӣ ва ҳидояту 
раҳнамоиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби олӣ, мӯҳтарст Эмомалӣ 
Раҳлюн барои колгёб гардидан ба нишондодҳои боз ҳст баланд ва 
расидан ба ҳадафҳои олӣ ва орлюнҳои лшллии мардулш сарбаландалюн 
саҳлш фавкулодда сазовор доранд.

Бори дигар Шулюро ба Рӯзи иди касбиятон табрик гуфта, пеш аз 
ҳалш ба Шумо саломатӣ, ободиву осудагии рӯзгор ва бурдборию 
дастовардҳои нав ба нави касбиро талшнно лтшмояли

Бо эҳтиром, 
Вазири нақлиёги 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Х.Худоёрзода
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Мӯхтарам Юсуф Аҳмадзод,

Бо арзи эҳтиром ва ссшимият аз номи ҳайапш шахсии Кумшпаи 
давлатии алтияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шумо ва кормандони 
Прокуратураи генералгш Ҷумҳурии Тоцикистонро ба ифтихори Рӯзи 
кормандони прокуратура табрику муборакбод менамоям.

Саҳми назарраси кормандони мақомоти прокуратура дар самти 
назорати дақиқ ва ицрои қонунҳо, таъмини волоияти қонун, ҳифзи 
сулҳу суббот, ваҳдат ва оромии цомеа намунаи барҷастаи садоқату 
фидокорӣ ба ичрои вазифаҳои хизматӣ мебошад.

Маҳз донииш баланди касбӣ, тацрибаи ганӣ ва дарки 
масъулиятишносӣ ба кормандони ин ниҳоди муҳими назоратшо 
тафтишотӣ имкон додааст, ки дар роҳи татбиқи амалии сиёсати 
хирадмандона, иқдому ташаббусҳои Пешвои Бузурги Миллат оид ба 
эъмори ҷомеаи ҳукукбуиёд ба пешравиҳо ноил шавем.

Миёни Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва Прокуратураи 
генералӣ аюқаҳои судманду афзалиятнок доир ба ҳимояи сохти 
конститутсионӣ, давлатдории миллӣ ва дастовардҳои азими 
Истиқлолият, мубориза бо цинояту цинояткорӣ натицаҳои муишххас 
ба бор овардаанд. Итминони комил дорам, ки робшпаҳои ҳамкорӣ 
минбаъд низ густариш ҳоҳанд ёфт.

Мӯхтарам Юсуф Аҳмадзод,
Солгарди цашни касбиро ба Шумо ва тамоми ҳайати шахсии 

Прокуратураи генералӣ шодбош гуфта, бароятон саломатӣ, ободии 
рӯзгор ва дар фаъолияти хизматиатон барору комёбиҳо таманно 
дорам.

Бо эҳтиром,
Раиси Кумитаи давлатии амнияги
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ятимов С. С.
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Муҳтарам Юсуф Аҳмадзод,

Бо орзӯхои нек ва самимияти беандоза роҳбирият ва ҳайати 
кормандони Агентии назорати далвстши молиявӣ ва мубориза бо 
коррупсияи Ҷумҳургш Тоцикистон Шумо ва аҳли кормандони 
макомоти прокуратураро ба муносибати 25-солагии прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоцикистон табрику муборакбод менамоянд.

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон макрмоти 
прокуратураро дар низоми идоракунии давлатӣ яке аз ниҳодҳои муҳим 
ҳисобида, дар цомеа нақш ва мавкеи онро хос баҳогузорӣ кардаанд.

Конститутсия ба зиммаи ин мақомот вазифаҳои таъмини 
волоияти қонун, назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо, ҳифзи 
ҳукуку озодиҳои инсон, манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вогузор 
намудааст.

Бо боварии комил гуфта метавонам, ки Шумо кормандони 
макомоти прокуратура аз ицрои ин вазифаҳо сарбаландона мебароед.

Аз ин рӯ, дар иҷрои ин вазифаҳои пурмасъул <ш баҳри ояндаи ободу 
осудсш Ватани азизамон ба Шумо ва ба ҳамаи кормандони мақомоти 
прокуратура саломатӣ, сарбаландӣ, саодати рӯзгор ва 
муваффакиятҳои касбиро хоҳонам.

Иди касбӣ муборак!

Бо эҳтиром,
Директори Агентӣ Султонзода С.С.
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Бо нсшояндагӣ аз ҳайати шахсии Агенпиш назорати маводи 
нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоцикистон ва ишхсан аз номи 
худам Шумо еа кормандони мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоцикистонро ба муносибати 25-солагш/ таъсисёбӣ ва фаъолияти 
мақомоти прокуратураи давлати соҳибистиқлоли Тоцикистон бо 
беҳтарин тстаниёт самимона табрик мегӯем.

Мақомоти прокуратура тавассути гамхориҳои пайвастаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикнстон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нигоҳи ташкилӣ, таъминоти 
моддӣ-техникӣ ва кадрӣ пурра таъмин буда, бо истифода аз ин 
имкониятҳо фаъолияти худро дар ҳсша самтҳои назорати прокурорӣ 
беҳтар намудааст.

Таъмини тартиботи ҳукуқӣ, таҳкимн сулҳу суббот, мубориза бо 
цинояткорӣ ва пешгирии ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ, ки ин зуҳуроти 
номатлуб метавонад пояҳои даелатро заиф гардонанд, аз фаъолияти 
муътадилу муназзами кормандони мщомоти прокуратура еобастагии 
мустақим дорад. Мщомоти прокуратура дорои нерӯи бузурги кадрӣ ва 
сифатҳои баланди ахлоқиву касбӣ буда, қодираст вазифаҳои худро 
сарбаландона ицро намояд.

Дар давоми 25 соли истиқлолияти даелатӣ мақомоти прокуратура 
дар баробари назорати риояи дақиқ еа ицрои якхелаи қонунҳо, ҳифзи 
хуқуқу озодиҳои инсон, амнияту бехатарии цомеа, дар таҳкими пояҳои 
давлати демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявӣ саҳми босазо гузоштааст. Дар 
ин давра заҳматҳои кормандони мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоцикистон дар таъмини волоияти қопун, риоя ва ҳифзи -VJ7vV-/vV- озодиҳои 
uncoil, тартиботи цстъиятӣ, ҳифзи амният еа якпорчагии кишвар, 
устувории вазъи тартиботи ҳуқуқӣ, пешгириву ошкоркунии 
ҳукуқвайронкуниҳо ва мубориза бо чинояткорӣ беназир мебошад, ки ин 
боиси рушд ва инкишофи ватани азизи мо - Тоцикистони соҳибистиқлол 
гардидааст.

Ба Шумо ва тамоми кормандони мақомоти прокуратура сиҳатии 
комил, зиндагии осошита, сарбаландию сарфарозӣ, шодию некномӣ, осмони 
софу бегубор ва дар фаъолияти пурмасъулатон дар самти таъмини 
волоияти қонун муваффақиятҳои беназир таманно дорем.

Бо эҳтиром,
Директори Агентии назорати 
маводи нашьаовари назди 
Президеити Ҷумхлрии Тоҷикистон
генерал-лейтенанти адлия Ш.Салимзода

Муҳпицнт Юсуф Аҳлшдзод,
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Муҳтарам Юсуф Аҳмадзод,

Аз номи роҳбарият ва ҳайати шахаш Кумитаи ҳолатҳои 
фавкулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоцикистон, самимонатарин табрикот ва таманиёти худро ба 
муносибати иди касбиятон ба Шумо ва тамоми кормандони 
макомоти Прокуратураи Ҷумхурии Тоцикистон тақдим менамоям.

Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоцикистон яке аз сохтори 
муҳими давлатдори дар таъмини назорати риояи дақиқ ва ицрои 
якхелаи қонунҳо, амнияти ҷамъиятиву давлатӣ, ҳимояи ҳукуку 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва дигар арзишҳои олии инсонӣ дониста 
шудааст. Прокуратураи генералӣ фаъолияти худро ҷиҳати мубориза 
бар зидди ҳама гуна кирдорҳои халалдоркунандаи сохти 
конститутсиошш кишвари маҳбубсмон равона сохта, барои пешгирӣ 
ва бартараф намудани кирдорҳои номатлуб ва хатарнок саҳми босазо 
гузошта истодааст.

Фаъолияти пурсамари кормандони далеру шуцои ин макомот дар 
самти таъмини стнияту якпорчагии кишвари азизамон мебоишд, ки 
мардуми шарифи Тоцикистон зиндагӣ ва рӯзгори осоиштаву 
осудаҳолонаи худро пеш бурда истодаанд. Хизматҳои шабонарӯзӣ ва 
шоёни чунин родмардони бо нангу ори Ватан барои насли оянда намунаи 
нбрат мебошад.

Ба муносибати 4faumu бошукуҳи касбиатон бори дигар Шумо ва 
тамоми ҳайати шахсии миқомоти Прокуратураи Ҷумҳургш 
Тоцикистонро сидқан табрик нстуда, бароятон тандурустиву 
саодатмандӣ, бахти сафеду иқболи нек, рӯзгори хушу бобаракат ва 
расидан ба дастовардҳои баланди хизматиро орзумандсш.

Бо эҳтиром,
Раис

генерал-лейтенан г Р. Назарзода

86 ҚОНУНИЯТ/№  1 -2 01 7



Ба Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мӯҳгарам Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,

Бо арзи эҳтнром, Шумо ва тамоми кормандонатонро ба 
муносибати Рӯзи таъсисёбин Прокуратураи генералии Ҷумхурии 
Тоцикистон табрик гуфта, бароятон саломатии бардавом ва 
муваффакцяти рӯзафзунро таманно мекунем.

Мщомоти прокуратура дар баробари иазорати риояи коиуихо ва 
ҳифзи сулҳу суббот ва амният дар таҳкими пояҳои давлати 
демократӣ, ҳукуқбутёд ва дунявӣ саҳлш босазо дорад.

Бо ҳидоятҳои раҳнамунсози Асосгузори Сулҳу ваҳдати лшллӣ- 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоцикистон мӯҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва зери сарпараатш Шумо кормандони 
Прокуратураи генералии Ҷумхурии Тоцикистон дар ислоҳи камбудиҳо 
ва бартараф намудани мушкилиҳое, ки дар самти муқовимат бо 
конунвайронкунӣ дар цомеа вучуд доранд, саҳми назаррас мегузоранд.

Амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои 
шаҳрвандон, таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуиият ва 
тартиботи ҳукуқӣ, мубориза бар зидди цинояткорӣ, ҳимояи марзу 
буми кишвар, дар мацмӯъ таъмини субботу оромии цомеа ба садоқату 
поквиҷдонӣ ва маҳорати баланди касбии кормандони прокуратура 
вобастагии амиц дорад.

Роҳбарият ва корлшндони Кулштаи давлатии идораи залшн ва 
геодезии Ҷул1ҳурии Тоцикистон аз хуткориҳои дуцониба, ки дар рафти 
ислоҳи ксшбудиҳои цойдоштаи соҳа нақиш калидӣ доранд, изҳори 
лшннатдорӣ намуда, ул1ед доранд, ки дар оянда ин ҳалториҳои судлшнд 
ба манфиати ин сарзамин ва мардулш бонангу номуси он хоҳад буд.

Бори дигар Шулю ва корлшидонатоиро ба муиосибити Рузи 
таъсисёбии Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик 
нстуда, дар салтш пурзӯр намудани л1уборта бо ҷинояткорӣ нерӯи 
тоза хоҳоиелг.

Бо эҳтиром,

Раиси Кумитаи давлагии 
идораи замин ва геодезии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Р. Аҳмадзода
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Бо истифода аз фурсати муносиб иди касбии кормандони 
прокуршпураро ба Шумо ва дар симои Шумо ба ҳамаи кормандони 
соҳа самимона муборакбод мегӯям.

Бо камоли каиоатмаидӣ гуфта метавонам, ки мақомоти 
прокуратура дар низоми идоракунии давлат яке аз ниҳодҳои муҳим 
буда, дар таъмини волоияти қонун, назорати риояи Конститутсия ва 
ицрои он, ҳифзи хуқуқу озодиҳои инсон ва манфиатҳои давлат нақиш 
ҳалкунанда дорад.

Дар замони рӯзгори пурфаӣзи Испищлолият зери роҳбаргш 
хирадмандонсш Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ, мӯҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соҳаи прокуратураи мамлакат дар баробари дигар 
соҳаҳо ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ва ба сифати яке аз 
рукнҳои муҳими сиёсати давлатдории миллӣ шинохта шуд.

Прокуратураи генералӣ ба ҳайси мақоми асосии назорати риояи 
қонунҳо дар роҳи ҳифзи ҳукуку озодиҳо ва манфиатҳои мардуми 
ктивар ҳамарӯза кӯшишу гайрат ба харҷ медиҳад.

Ҳамаи ин амалҳои неку судманд боварии моро ба ояндаи нек ва 
фардои дурахшони Тоцикистон афзун мекунад.

Бори дигар, иди фархундаи касбиро ба Шумо табрик намуда, ба 
кормандони соҳаи прокуратураи мамлакат тани сиҳату хотири цамъ, 
барори кору осоииш рӯзгор ва дар иҷрои вазифаҳои касбиашон 
муваффакиятҳои беназир орзумандам.

Бо эҳтиром,
Раиси Бонки миллии

Тоҷикистон Ҷ.Нурмаҳмадзода

Муҳтарам Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,
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Муҳтарсш Юсуф Аҳмадзод,

Шуморо ба муносибати иди касбии кормандони прокуратура 
таҳният намуда, бароятон сиҳатии комил ва дар корҳоятон барору 
комёбӣ таманно менамоям.

Саҳми мақо.мопш Прокуратураи генералӣ дар таҳкими қонуният, 
ҳифзи ҳукуку озодиҳои ишҳрвандон ва адолати ицтимоӣ беандоза 
буда, хизматҳои шоистаи ин макомот баҳри ободиву осошитагӣ, 
оромиву суботи мамлакат беназир аст.

Боиси сарфарозист, ки имрӯзҳо кормандони прокуратура бо 
донишу маърифати баланди ҳуқуқӣ дар побарцо мондани адолат ва 
хамзамон рушду такмили ин соҳаи муҳгши давлатӣ кстари ҳиммат 
бастаанд ва халқ дар симои онҳо пуштибон ва хизматрасони худро 
дарёфтааст.

Бори дигар иди касбиатонро, ки ба тантанаҳои наврӯзӣ, фасли 
сафову самимият рост омадааст, табрик намуда, бароятон хурамиву 
фараҳмандӣ, шодиву нишоти пайваста ва икболи баланд орзумандам.

Бо эҳтиром,
Сардори Хадамоги гумруки назди 
Ҳукума ги Ҷумҳурии Тоҷикистон

генерал-лейгенанти адлия Абдуфатоҳи Ғоиб
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Муҳтарам Юсуф Ахмадюд!

Бо арзи эҳтироми зиёд Шумо ва тамоми кормандони мақомоти 
Прокуратураи Ҷумҳурии Тоцикистонро ба муносибати иди касбиатон 
табрику муборакбод гуфта, ба Шумо ва ҳайати шахсии ин ниҳоди 
бонуфуз саломатии бардавом, саодати рӯзгор, умри дарози пурбаракат 
ва дар фаъолияти хизматиатон пирӯзиҳоро таманно дорам.

Саҳми кормандони мақомоти прокуратура бо дастгирӣ аз сиёсати 
созандаи Президенти Ҷумхурии Тоцикистон, Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои нигоҳ доштани пояҳои давлатдории 
навини тоцикон хеле назаррас аст.

Маҳз эҳсоси баланди милливу ватандӯстӣ дар байни кормандони 
Шумо буд, ки тавонистанд ҳукуқу озодиҳои инсон ва итҳрвандро 
ҳифз намуда, волоияти қонупро таъмин намоянд.

Бароятои хонаободӣ, рӯзгори ободу осуда, икболи нек ва дар роҳи 
расидан ба ормонҳои миллӣ дастовардҳои беназирро орзумандам.

Бо камоли эҳтиром,
Фармондеҳи Гвардияи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон
генерал-майори гвардия Б.Ҷамолзода
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Бо арт сипосу эҳтиром Шумо еа дар шахсияти Шумо тамоми 
кормандонатонро бо тацлили мақомоти Прокуратураи генералӣ аз 
самими қалб табрику муборакбод менамоем.

Вокеан дар ин давраи сипаригашта Прокуратураи Генералӣ, баҳри 
иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пеитои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоцикистон мӯҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва таъмини волоияти қонун, амнияти сохти 
Конститутсионӣ ва пойдории давлати тоҷикон саҳми беандоза 
гузоитш, назорати қатыш ицрои талаботҳои қонунҳои 
амалкунандаро сарбаландона пайгири дорад. Натицаи ин буд, ки дар ин 
давра дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти цамъиятӣ дастовардҳо назаррас 
буданд.

Дар арафаи цашнгирии Иди касбӣ ба Шумо ва тамоми ҳайати 
шахсии мақомоти Прокуратураи ҷумҳурӣ саломатӣ, хонаободӣ, 
осудагии рӯзгор, иқболи нек ва дар фаъолияти пурмахсули давлатиатон 
комёбиҳои беназир орзумандем.

Бори дигар ид муборак!

Бо эҳтиром

Муовини вазир-
Сардори СРИҶҶ ВА ҶТ
генерал-лейгенант Ш.Изатулло

Муҳтарам Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,
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НОМАИ ТАБРИКИИ
ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, академики АИ ҶТ, профессор 
М.С. Имомзода ба ифгихори 25-умин солгарди таъсиси мақомоги 
прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар таърихи баишрият кишварҳоы зиёде арзы вуҷуд кардастд, кы бо 
татбиқи ыдеяы давлати ҳуқуқбунёд ва муҳимтарин усули 
амалигардонии он -  волоыяты қонун ба пешрафтҳои азим ноил 
гаштаанд. Ғояи зындагӣ дар мамлакатв, ки ҳама муносиботаш 
тавассути ҳуқуқу қонунҳо бонызому боадолат танзим шуда, аз 
одытарын масоили озодиҳои шаҳрвстдӣ то ба умдатарын муаммоҳои 
давлатсозӣ бо назардошти рыояы адолатпегиаы ҳаққы ҳама ва ҳар 
нафар матраҳ меишвад, орзуи деринаи ҷумла мутафаккирону 
андешамандони дунё буд.

Ин орзуы азалии олами ҳастӣ дар Тоҷикистопи азизи мо низ беги аз 
25 сол аст, ки амалӣ мегардад. Ибтыдоы ои Иҷлосыяи таърихии 16-уми 
Шӯроы Олии Тоцыкистон, марҳилаи баьдӣ ва калидӣ -  қабули 
KoHcmumymcumi мамлакат ва давраы камолот -  таҷлши бошукӯҳы 25- 
солагии Истықлоли давлатӣ ба шумор меравад. Аслан ыдеяы давлаты 
қонунасос ва маънавибунёд, кы онро назариётчиёни илми ҳуқуқ давлаты 
ҳуқуқбунёд низ меноманд, ба гояы давлатдорыи Пегивоы муаззами 
миллат, Асосгузоры сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикыстон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмои тавъаманд.

Сарвары давлат ҳанӯз соли 1994, баьди қабули нахустын 
Констытутсыяы Тоцикиспюни соҳибистиқлол дар яке аз суханрониҳои 
хеш эьлом доштастд, кы «танҳо аз рӯи ҳуқуқ ва қонун амал кардан 
бояд низомы фаъолият дар ҳама соҳаҳои ҳаёт бошад. Итоат ба қоиун 
бояд ба одати ҳар шаҳрванди кышвар табдил ёбад», Дар ин ҳидояти 
Сарвари давлат, агар аз равзанаи илми ҷомеашыносӣ бингарем, мантиқи 
рушды мтлат ва давлат ыфода ёфпшаст. Ба одат ва аиьаиаи 
ҳамешагыы шаҳрвандон бадал гиуданы рыояы цонун, кы муносибатҳои 
ҷамьыятыро ба танзим меорад, давлат ва ҷомеаро аз ҳама гуна роҳи 
галат ва афкоры нодуруст наҷот дода, дурнамоы ояидаи некы оиро 
таъмии месозад. Дар татбиқи ин аидешаи басо пурмасьулият ҳама 
сохторҳоы ҳифзи ҳуқуқ саҳми гиоиста доранд, аммо ҷойгоҳи мацомоти 
прокуратураи мамлакат иазаррасу волотар буда, дар нызоми 
сохторҳои ҳуқуқҳифзкунанда масьулыяты бештари умда ва 
ҳамоҳангсоз дорад. Ин масьулият дар Констытутсыяы Ҷумҳурыы
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Тоҷыкыстон бо ыбораҳои «назорати рыояы дақық ва иҷрои якхелаи 
қонупҳо» дарҷ шудааст, ки таҷиссуми дар сатҳи балаиды иҷтимоъ ва 
маърифату ахлоқ қарор доштаии ҷомеа ва давлат мебошад.

Тӯли 25 сол мацомопги прокуратура мусовиан бо дигар соҳаҳоы 
таъминсозандаи ҳаёти арзанда бароы мардуми шарыфы Тоҷикистон 
фаьолияти пурзаҳмат ва бобарор дошт ва самараы ҳамин фаьолият 
аст, ки имрӯз Тоцикистон ҳамчун кышвари сулҳпарвар дар ҳоли рифоҳу 
осоыги ва рушды босубот қарор дорад. Аҳлы ҷомеа пас аз ҷамьбасты 25 
соли таърихи навини кишвари маҳбубамон дар замони истиқлол 
фаьолияти мацомоти прокуратураро натиҷабахш ва пурарзыш 
баҳогузорӣ намудааст, кы аз саҳми кормандоны боишрафи ии ниҳод 
гувоҳӣ медиҳад.

Замонаҳо дигар мешавстд, аммо талабот ба ҳуқуқ ва риояы қонун 
тагйыр намеёбад. Дар мацомоти прокуратура ныз menu нави 
мутахассисон ба кор меоянд ва анъанаҳои некы бузургсолонро ыдома 
медиҳанд. Доиишгоҳи миллиы Тоҷикистон dap ин самт бо макрмоти 
прокуратураи кыгивар, ҳамкориҳои судманду пурмаҳсул дорад ва сатҳу 
сифати ин ҳамкориҳо дар тайёр намудани мутахассисони мувофиқ ба 
талаботи замону ҷомеа пищвият меёбад.

Донишҷуён dap сохторҳои гуногуны макрмоти прокуратура 
таҷрыба меанбӯзанб, кормаиОоии таҷрибаОори ин соҳа dap факултети 
ҳуқуқи Д М Т  ба шогирдоп dape мегӯянб, мунтазам конфропсу 
семинарҳо ва ҳамоишҳои dmapu назарыявию амалии муштарак dap пояы 
Прокуратураи генералӣ ва Донишгоҳи миллӣ баргузор mpda мешаваиб. 
Натиҷаи чунин ҳамкориҳоы буҷопибаи cydMaud ва мояы ифтихори аҳли 
устодону боиишҷӯёни бонишгоҳ аст, кы аксарияти кулли кормандани 
мақомопш прокуратура маҳз дастпарварони ии боргоҳи маърифат 
мебоишпб. Мо итминони комил борем, кы мцнбаьд низ миқбору сифаты 
чуиин чорабиниҳо ва самтҳои dmapu ҳамкориҳо вобаста ба daemypy 
супоришҳои Сарвари бавлат ва тақозои беҳ иамудаии сатҳи тарбыяы 
маьрифати ҳуқуқии аҳолӣ бештару хубтар хоҳас) гагит.

Дар кори пурмасъулияти назорати иҷрои қонунҳо dap қаламрави 
кыгивар қабл аз ҳама ба Прокурори генералии Ҷумҳурыы Тоҷикистон 
Раҳмон Юсуф Аҳмабзоб ва dap ишхсыяти ӯ ба ҳама корманОаии 
макрмоти прокуратура сиҳатии комил, иқболу сарфарозӣ ва бароры 
кору фаъолиятро ба бахти миллат ва давлагщ азызы Тоҷикиетон 
таманно мекунам.
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Генеральному прокурору 
Республики Таджикистан 
Рахмон Юсуфу Ахмадзоду

Уважаемый Рахмон Юсуф Ахмадзод!

От имеяи Российско-Таджикского (Славяяского) университета 
позвольте обратиться к Вам с тетыми словами благодарносты ы 
поздравитъ Вас с 25 -  летием образования органов прокуратуры 
Республики Таджикиспшн!

Плодотворная и целеястравлеяяая деятельностъ сотрудников 
прокуратуры находит поддержку среды шыроких слоев обществеи- 
носты. Сегодня, когда государство уделяет прыорытетное вттание 
соблюдению законносты в страяе и поднятию престыжа правоохрани- 
тельных органов, ролъ органов прокуратуры возрастает не толъко в 
среде юристов, ио и гражданского обгцества.

Новый этап развытия Таджыкистана поставил перед органами 
прокуратуры непрастые задачи. Путы их решения вызывают 
присталъный и оправдстный интерес в обществе. В этой связы 
руководство Генералъяой прокуратуры стремится отвечатъ веяяиям 
времени и ведет глубоко осмысленную, опираюгцуюся яа лучише 
традицыи no улучшеяию деятелъности оргаяов прокуратуры. Увереяы, 
что совместяые усилыя дружяого и высокопрофессиояальяого 
коллектива оргаяов прокуратуры при поддержке общества и власти, 
дадут достойяые резулътаты в деле укреплеяия яациояалъяого 
самосознания, популяризацыи яаучяых зяаяий, формироваяия 
патриотизма таджикского яарода во благо укретеяия могущества 
нашей Родины.

Задачи, которые в яыяешнее время ставят перед собой оргаяы 
прокуратуры, сложяы и мяогограяяы. Поэтому яе случайяо серъезяое 
вяимаяие уделяется совершеяствоваяию закояодателъства в рсшеяии 
перечислеяяых проблем. Имеяяо поэтому статьи, опубликоваяяые в 
«Конуяыят», стаяовятся полезяы ы востребоваяы для ишрокого круга 
читателей.

В связы с чем, считаем что Ваш журяал “Кояуният” оказывает 
огромяую поддержку в достижении позытывяых резулътатов этой 
деятелъяости, и стаяовится открытой дискуссиояяой площадкой для
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всех, кто ызучает проблемы взаимодействия прокуратуры ы общества. 
Ваш журнал уже шттает достоьтое место в ряду научных изданий 
современного Таджыкыспшна.

В свою очередъ испюрически сложывшаяся связъ между вами и 
наишм ymieepcumemoM в научной ы педагогической сферах no 
подгопювке кадров на протяжении этих лет является надежным 
фундаментом для тесного и плодотворного сотрудничества в 
интересах стстовления и развитыя нагией страны.

Желаем далънейших ycnexoe в Вагией благародной деятелъности иа 
благо процвепшния Республики Таджикистст!

Рек гор РТСУ
доктор филологических наук,

профессор Н.Н.Салихов
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С у х а и р о н и и  П р о к у р о р и  генерш пш  Ҷ у м ҳ у р и и  Т о ц и к и с т о н  
д а р  ц а и ш ги р н н  2 5  солагии  м а к р м о т и  п р о к у р а т у р а

О гози  м а ц л и с и  т а н т а н а в и  б а х ш и д а  б а  2 5  солагии м и к р м о т и  
п р о к у р а т у р а и  д а в л а т и  сохиб т ст икл ол и  Т о ц и к и с т о н
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И ш т и р о к ч и ё н н  м а ц л и с и  т а н т а н а в н
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З а н ҳ о  д а р  в а зи ф а ҳ о и  р о ҳ б а р ч к у н а н д а и  м а к р м о т и  п р о к у р а т у р а
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Ҳасанзода Л.Қ. -  ҳангомн ироаи сухани табрикоти

Собиқадоронн макомот Ҳасанов Қ.Ҳ., Қурбонова С.Б. ва Буриев Р.Б.
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Собиқадорони микрмот Хайруллоев М. ва Ёров X.

Қадрдонии собикидори макомот Эмомов Н. Э. 
аз цоииби роҳбарияти Прокуратурии генералӣ
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Қадрдотш собиқадори макомот Холмуродов А.Х. 
аз ҷониби роҳбириятн Прокуритураи генералӣ

Супоридини туҳфаҳои хотириви ба мутахассисоии цавон

№ 1 -  2017 / ҚОНУНИЯТ 101



Супорндшш туҳфаҳон хотирави ба мутахассисони цавон

Савгандёдкунин мутахиссисони цавон
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