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НАҚШИ КОНСТИТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР
ТАШАККУЛИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ

       Дар кишвари мо аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон 26-соли таърихӣ сипарӣ мегардад ва мо шоҳиди онем,  ки
арзишҳои волои ин бахтномаи миллат барои таъмини мустақилияти
комил, ҳифзи арзишҳои миллӣ, пешрафти ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва
маънавии ҷомеаи муосири мо нигаронида шудаанд.
          Дар шароити муосир нақши рўзафзуни Конститутсия ҳамчун
санади олиии ҳуқуқӣ дар  давлатдории ҳар як давлати соҳибихтиёр
равшан муайян гардидааст. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар
муддати 29-соли истиқлоли давлатӣ ин падида хос мебошад.

Бояд қайд намуд, ки қабули Конститутсия дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳаввулоти бузургро дар фазои сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвар
ба миён овард. Зеро, бо қабули ин санади меъёрии ҳукуқӣ марҳилаи
сифатан нави рушди ҷомеа ва давлат барои Ҷумҳурии Тоҷикистон
оғоз шуд ва доираи муносибатҳои комилан ҷадид дар он муқаррар
гардид.

Моҳияти соҳибихтиёрии давлати Тоҷикистон дар Конститутсия
дар моддаи 1 ба таври мушаххас танзими худро ёфтааст1.
Соҳибихтиёрӣ яке аз принсипҳои асосии ҳуқуқи конститусионӣ ва
байналхалқӣ ҳисоб меёбад. Падидаи соҳибихтиёрии давлат дар
конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим ва ифодаи худро
ёфтааст, ки мехонем: “Дар Тоҷикистон халқ баёнгари
соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда,
онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад”.

1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон.–Душанбе, 2016.– моддаи 1.



Воқеан, давлати ҳуқуқбунёд эълон гардидани Ҷумҳурии
Тоҷикистон мувофиқи конститутсия зарурати воқеӣ мебошад . Ғояи
давлати ҳуқуқбунёд дар давраи мубориза ба муқобили худсарии
монархияи мутлақ ба миён омад. Хусусияти дигари хоси
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ифода меёбад, ки он
давлатомонро давлати демократӣ эълон намудааст. Демократия–
ҳокимияти халқ шакли хоси ҳокимияти иҷтимоӣ, давлатӣ, ки дар
асоси эътирофи халқ ба сифати сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ
ифодаи худро ёфтааст. Айни ҳол аксарияти давлатҳои соҳибистиқлол
гардида, маҳз принсипи демократии тараққиётро пеша намудаанд.
Зеро тартиботи давлати демократии давлатдорӣ нисбат ба шаклҳои
дигари идораи давлат бартариҳои бештар дорад.
            Дар давоми бисту нуҳ соли истиқлолият мо бовуҷуди бисёр
мушкилоту монеаҳо таҳкурсии давлати соҳибихтиёриамонро
гузоштем ва ба корҳои азими бунёдкориву созандагӣ шуруъ намудем;
таъмини истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ
раҳо намудани мамлакат ва ҳифзи амнияти озуқавории онро ба
самтҳои стратегии сиёсати давлат табдил додем ; ҷиҳати таҳкими
суботи иқтисодиву иҷтимоӣ дар шароити афзалияти муносибатҳои
нави иқтисодӣ ислоҳоти амиқро пайгирона амалӣ карда истодаем»2.

      Бояд қайд кард, ки маҳз бо ташаббусу талошҳои пайвастаи
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлат ва миллати
тоҷик ба ин неъмати беназири таърихӣ -Истиқлолият, ки орзӯи
деринаи ҳар як халқу миллат аст, мушарраф гардид ва имрўз
Тоҷикистони соҳибистиқлол дар радифи кишварҳои мутараққии
ҷаҳон қадам ба сўи ояндаи дурахшон мениҳад.

     Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикосгари давраи
рушду такомули давлати  Тоҷикистон ба шумор меравад. Зеро танҳо
бо қабули санади ҳуқуқии мазкур халқ дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон
фаъолона иштирок карда, озодии сухан ва воситаҳои ахбори омма авҷ
гирифт. Принсип ва меъёрҳое, ки дар Конститутсияи навини   давлати

2 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон
ба Маљлиси Олии ЉумњурииТољикистон. 20 апрели соли 2011 / [Манбаи электронї].-Тартиби
дастрас: http://mmk.tj.

http://mmk.tj/


тоҷикон ифода ёфтаанд, заминаи инкишофи низоми ҳуқуқии
кишварро муайян намуда, волоияти онро ҳамчун санади асосии
ҳуқуқӣ нисбат ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар намуд.
Қабули чунин  санади ҳуқуқии бонуфуз бо назардошти шароити нави
давлатдорӣ ва муайян намудани дурнамои инкишофи он зарур буд.

       Мардуми Тоҷикистон марҳалаи давлатдории ҳуқуқбунёди
демократӣ, эъмори ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рушди муносибатҳои
нави иқтисодиро дар заминаи моликияти хусусӣ ва соҳибкории
хусусӣ шурўъ намуд. Давраи мустақили рушди иқтисодӣ, сиёсӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар робита бо эҳёи суннатҳои давлатдории
ниёгон, истифодаи васеи анъанаҳои миллӣ, мероси ғании фарҳангӣ
ва дар заминаи густариши равобити дутарафаву бисёртарафа бо
давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ оғоз
намуд. Дар ҷомеа зарурати таърихии интихоби шакли нави
давлатдорӣ, низоми мақомоти нави ҳокимияти давлатӣ, таъмини
арзишҳои дар воқеъ олии инсон ва ҳуқуқу озодиҳои он , танзими
муносибатҳои нави ҷамъиятӣ эҳсос гардид.

       Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 26-соли
амали худ, тавонист ифодагари манфиатҳои халқи тоҷик бошад,
омоли меҳнаташонро инъикос  намояд, тоҷиконро дар арсаи олам
муаррифӣ намояд, барои ба сулҳу салоҳ ва ваҳдати комил расидани
тоҷикон нақши муҳим бозад.

        Садсолаҳо паси ҳам сипарӣ мешаванд. Мо итминони комил
дорем, ки шаҳрвандони мамлакат қабули Конститутсияи Тоҷикистони
сиҳибистиқлоли худро дар фазои худшиносиву худогоҳии миллӣ,
ваҳдати миллӣ, тинҷию оромӣ ва якпорчагии давлати ҳақиқатан
иҷтимоию шаҳрвандӣ пешвоз мегиранд. Қайд кардан ба маврид аст,
ки тағйиротҳои аввалине, ки 26 сентябри соли 1999 ба Конститутсия
ворид гардиданд, тартиби  давлатдории хешро боз ҳам хубтар сохта,
маҷмўи тағйироту иловаҳои 22 июни соли 2003 ба Конститутсия ворид
шуда афзалияти инсонро муқаррар  намуда, ҳуқуқу озодиҳои ўро
«арзиши олӣ» эътироф намуд. Бори дигар  рўзи 22 майи соли 2016
райъпурсии умумихалқӣ гузаронида шуда, ба Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид гардидаанд.

        Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи дастовардҳои
бузурги мардуми Тоҷикистон буда, заминаи ҳуқуқии бунёди давлати
тозабунёд ва соҳибистиқлоли тоҷикон, шакли ифодаи ҳуқуқии
ормонҳои давлатдории миллӣ, ҳимояи ҳадафҳо ва манфиатҳои



миллӣ, осори таърихӣ ва фарҳанги миллӣ мебошад. Дар
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сохибихтиёрӣ, истиқлолият ва
тамомияти арзии Тоҷикисон, дахлнопазирии ҳудуди кишвар, моҳият
ва вазифаҳои давлат, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, забони
давлатӣ, рамзҳои давлатӣ ва шаклҳои давлатдории Тоҷикистон,
ҳадафҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат, асосҳои иқтисодӣ, сиёсӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат ва ҷомеаи Тоҷикистон дарҷ карда
шудааст.

        Рушди устувору босуботи ҷомеа, бахусус ҷомеаи муосири
Тоҷикистон тақозо менамояд, ки меъёрҳои Конститутсия пайваста
такмил дода шаванд. Такмили меъёрҳои Конститутсия дар навбати
худ талаб менамояд, ки қонунгузории амалкунанда низ такмил ёбад.

       Аз ҷумла, соли 2016 дар Паёми худ Асосгузори сулҳу ваҳдати
милли Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд
намуданд, ки «муҳайё намудани шароити ҳар чи беҳтари зиндагӣ
барои сокинони кишвар ҳадафи олитарини фаъолияти
Президент ва Ҳукумат мебошад.» Тағйиру иловаҳои ба
Конститутсия воридшаванда ҷиҳати амалӣ намудани ин мақсади олӣ
мусоидат мекунанд. Тағйиру иловаҳо ба рушди минбаъдаи равандҳои
демократикунонии ҳаёти ҷомеа, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати
риояи ҳифзи он мусоидат менамояд. Бо назардошти рушди забони
давлатӣ, ба инобатгирии қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ,     ки
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми  октябри соли
2011, №458 тасдиқ шудааст, зарурат пеш омадааст, ки матни
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, истилоҳҳо ва ибораву
калимаҳои он мукаммал гардонида шуда, вожаву таркибот тибқи
меъёрҳои он дақиқ навишта шаванд. Тағйиротҳои пешбинишуда
имкон медиҳад, ки меъёрҳои Коститутсия бо меъёрҳои ҳуқуқи
байналмилалӣ дар якҷоягӣ ва ҳамбастагӣ амал намуда, ҳамкориҳои
байналмиллалии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсеа ва рушд ёбанд.
Инкишофу пешрафти ҷомеа, хусусан давлатҳои рушёбанда талаб
менамояд, ки низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муносибату
ҳамкориҳои мутақобилаи онҳо таҳким ёбанд, идоракунии давлатӣ боз
ҳам муназзаму мукаммал ва самараноку пурмаҳсул гардад, то ки
ҷомеа босуръат пеш рафта, сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ баланд
гардад, сулҳу ваҳдат ва қонунияту тартиботи ҷамъиятӣ устувор ва
мустаҳкам шавад.



       Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни асосии Ҷумҳурии
Тоҷикистон буда, асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва
вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, тартиби ташкил ва таҷзияи
ҳокимияти давлатиро муайян мекунад3. Воқеан, Конститутсия
фарогири муносибатҳои махсусан муҳими ҷамъиятӣ буда, сарчашмаи
низоми ҳуқуқии кишвар ба шумор меравад. Конститутсия аз лиҳози
мазмун санади меъёрии ҳуқуқии мустаҳкам буда, дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ қодир нестанд, ки ба монанди ин санад доираи васеи
муносибатҳои дахлдори ҷамъиятиро дар бар гиранд. Ба таври дигар,
Конститутсия ҳамчун санади меъёрии ҳуқуқӣ дар низоми санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон қувваи баланд ва ё олии
ҳуқуқӣ дорад.

 Тавре зикр гардид, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
муносибатҳои махсусан муҳими ҷамъиятӣ ва давлатиро муқаррар
менамояд, ки онҳо ҳастии ҷамъият ва давлати Ҷумҳурии
Тоҷикистонро инъикос мекунад. Яке аз масъалаҳои калидӣ ва муҳими
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин муқаррар намудани
хусусиятҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлат
мебошад. Ин масъала дар моддаи 1-и мустаҳкам гардидааст. Дар
асоси он Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ,
ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва ҳамчунин, иҷтимоӣ мебошад. Ин
махсусиятҳо моҳияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифода намуда, рушди
ҷомеа ва давлатдорӣ дар заминаи принсипҳо, арзишҳо ва маҳакҳои
онҳо ба роҳ монда мешавад.

 Муайян намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати
ҳуқуқбунёд аз ҷумлаи маваффақиятҳои Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба шумор меравад,  ки бо ташаббуси халқи Ҷумҳурии
Тоҷикистон бунёди ин гуна давлат ба роҳ монда шудааст. Дар
шароити муосир аксар давлатҳои ҷаҳон роҳи ташкили давлати
ҳуқуқбунёдро пеша намудаанд. Мақсади интихоби ташкили чунин
давлат дар он аст, ки маҳз дар шароити давлати ҳуқуқбунёд рушдии
нститутҳои ҷамъиятию давлатӣ ва арзишҳои иҷтимоӣ созгор
мегардад.

3 Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон.–Душанбе:Оли Сомон, 1997.–389 с.



 Моҳияти давлати ҳуқуқбунёд дар он ифода мегардад, ки ҳуқуқ
мояи муҳимтарини батанзимандозӣ суботи равандҳо ва муносибатҳои
ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Ба тариқи дигар, ҳуқуқ дар ҷомеа
ҳукмфармо буда, воситаи асосии батанзимандозии муносибатҳои
ҷамъиятӣ мебошад. Давлати ҳуқуқбунёд – давлати демократиест, ки
дар он ҳукмфармоии ҳуқуқ, волоияти қонун, баробарии ҳама дар
назди қонун ва суд таъмин карда мешавад, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва
шаҳрванд эътироф мешавад ва кафолат дода мешавад, инчунин
ташкили ҳокимияти давлатӣ ба принсипи таҷзияи ҳокимият ба
қонунгузор, иҷроия ва судӣ асос меёбад. Чун давлати демократӣ
эътироф гардидани давлати ҳуқуқбунёд ифодагари он аст, ки сатҳи
олии инкиофи институтҳои демократӣ дар он дида мешавад.4

 Барои ташкили давлати ҳуқуқбунёд зарур аст, ки хусусиятҳои он
дар давлат мавҷуд бошад. Яъне, давлати ҳуқуқбунёд дорои
махсусиятҳои ба худ хос аст ва бояд онҳо аз ҷониби давлат эътироф ва
дар сатҳи қонунгузории худ онҳоро мустаҳкам намояд. Аз назарияи
умуми давлат ва ҳуқуқ бар меояд, ки давлати ҳуқуқбунёд дорои чунин
махсусиятҳо (аломатҳо) мебошад: волоияти қонун ва афзалияти ҳуқуқ,
арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва кафолати
онҳо, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба қонунгузор, иҷроия ва судӣ ва
масъулияти байниҳамдигарии шахс ва давлат. Албатта, дар
адабиётҳои илмӣ-ҳуқуқӣ дигар махсусиятҳои давлати ҳуқуқбунёд
муайян гардидаанд, (ба монанди, назорати суди конститутсионӣ,
сатҳи баланди шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ дар ҷомеа ва ғ.) аммо
махсусиятҳои зикршуда асосан ҷавҳари давлати мазкурро ташкил
медиҳанд.

 Волоияти қонун чун нишонаи давлати ҳукуқбунёд дар
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мушаххас мустаҳкам
гардидааст. Тибқи моддаи 10-и ин санади меъёрии ҳуқуқӣ
«Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва
меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд». Дар қисми 2-и моддаи

4 Популярный юридический энциклопедический словарь  /Редкол.:О.Е.Кутафин, В.А.Туманов,
И.В.Шмаров.–М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.–С.363800 с.



мазкури Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ моҳияти волоияти
қонун таҷассум гардидааст, ки чунин аст: «Давлат ва ҳамаи мақомоти
он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо
вазифадоранд, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро
намоянд». Ин гувоҳи он аст, ки волоияти қонун дар қисмати асосҳои
сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардидааст
ва тасдиқкунандаи Тоҷикистон чун давлати ҳуқуқбунёд аст.

Дар давлати ҳуқуқбунёд масъулияти байниҳамдигарии шахс ва
давлат аҳамияти махсус дорад. Зеро, он ба амалишавии босуботи
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо,
дарки масъулияти шаҳрвандии ҳар як шахс, таъмини қонуният ва
тартиботи ҷамъият ва ғ. мусоидат менамояд.

Конститутсияи Тоҷикистон дар як қатор меъёрҳои худ моҳиятан
масъулияти байниҳамдигарии шахс ва давлатро пешбинӣ намудааст,
ки идомаи мантиқи муайян намудани давлати ҳуқуқбунёди Ҷумҳурии
Тоҷикистон аст. Масалан, дар асоси моддаи 5-и Конститутсияи
Тоҷикистон «Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф,
риоя ва ҳифз менамояд». Мазмуни ин меъёри конститутсионӣ
ифодагари масъалияти давлат дар назди инсон ва шаҳрванд мебошад.
Мувофиқи меъёри мазкур Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрвандро, аз он ҷумла ҳуқуқҳои фитрии онҳоро
эътироф менамояд, ба вайроншавии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд роҳ намедиҳад ва дар ҳолати поймол намудани онҳо ба
барқароршавӣ ва бартарафсозии монеаҳо мусоидат мекунад.

Дар асоси Конститутсияи амалкунанда  Тоҷикистон давлати ягона
мебошад. Дар давлати ягона дар фарқият аз давлати федеративӣ як
конститутсия, як мақомоти олии намояндагии ҳокимияти давлатӣ, як
ҳукумат ва ба ҳамин монанд амал мекунанд. Умуман дар давлати
ягона тамоми воҳидҳои поёнӣ ба мақомоти марказӣ тобеъ ва
ҳисоботдиҳанда мебошанд. Воҳидҳои мураккаби иттифоқӣ амал
намекунанд. Ҳамаи ин вижагиҳо барои Тоҷикистон хос мебошанд.

Як хусусияти хоси дигари Конститутсияи Тоҷикистон дар он
зоҳир мегардад, ки он Тоҷикистонро давлати иҷтимоӣ эълон



намудааст. Қисми сеюми моддаи 1 Конститутсия шаҳодат аз он
медиҳад, ки чунин ифода ёфтааст: “Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ
буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи
озодонаро фароҳам меорад”5

Аз ин рў, ҳадафи сиёсати иҷтимоии дилхоҳ давлат ноил гаштан ба
некўаҳволии ҳаёти ҳар як инсон ва тамоми ҷамъият, кафолати адолати
иҷтимоӣ, таъмини имконияти баробар барои ошкоршавии лаёқати
ҳақиқии шахс ба зиндагии муносиб мебошад. Умуман, тамоми
кафолатҳо ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар конститутсияи
кишварамон ифодаи воқеии худро ёфтаанд.

Ҳамин тариқ, нақши Конститутсия дар бунёди давлати
соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоии
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим арзёбӣ карда мешавад. Конститутсия
қонун оид ба таъсиси давлат, низоми фаъолияти мақомоти он,
тартиби ташкил ва татбиқи салоҳияти онҳо ва омили муайянкунандаи
равобити мутақобилаи байни мақомоти давлатӣ мебошад.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи дастовардҳои
бузурги мардуми Тоҷикистон буда, заминаи ҳуқуқии бунёди давлати
тозабунёд ва соҳибистиқлоли тоҷикон, шакли ифодаи ҳуқуқии
ормонҳои давлатдории миллӣ, ҳимояи ҳадафҳо ва манфиатҳои
миллӣ, осори таърихӣ ва фарҳанги миллӣ мебошад. Дар
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибихтиёрӣ, истиқлолият ва
тамомияти арзии Тоҷикистон, дахлнопазирии ҳудуди кишвар, моҳият
ва вазифаҳои давлат, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, забони
давлатӣ, рамзҳои давлатӣ ва шакли идораи давлатдории Тоҷикистон,
ҳадафҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат, асосҳои иқтисодӣ, сиёсӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат ва ҷомеаи Тоҷикистон эълон шудаанд.

Ҳамин тариқ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун
Қонуни асосии кишвар, дар шароити муосир чун воситаи
муҳимтарини танзимкунанда ва муқарраркунанда муносибатҳои
муҳими ҷамъиятӣ ва давлатӣ ба ҳисоб рафта, дар заминаи эътирофи

5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон.–Душанбе, 2016.– 64 с.



арзишҳои давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд қабул гардида, амал
мекунад.
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