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                                               МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати таҳқиқоти  интихобшуда дар он зоҳир 

мегардад, ки забон ва услуби асноди меъёриву ҳуқуқӣ вежагиҳои худро 

дорост. Ҳуқуқ бошад, дар асоси қонун фаъолият менамояд. Қонун 

маҳсули қонунгузорӣ буда, яке аз сарчашмаҳои асосии инъикоси забони 

давлатӣ маҳсуб меёбад. Қонун дар амалия асосан ба тавассути кодексҳо 

ҷорӣ мегардад. Яке аз нахустин кодексҳои давраи соҳибистиқлолии 

Тоҷикистони навин Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [74; 75] 

мебошад. Аввалин кодексҳои ҷиноятии Тоҷикистон солҳои 1935 ва 1961 

қабул гардида, афзалият ва бартарии арзишҳои умумиинсониро 

мукаммал инъикос намекарданд.  

Дар давраи то ба даст овардани истиқлолият амалияи 

ҳуқуқтатбиқкунӣ ноустувории қонуни ҷиноятиро доимо эҳсос мекард. 

Дар ин давра забони тоҷикӣ низ рушд намуда, муносибати соҳибзабонон 

хеле беҳтару ҷиддӣ гардида, ба он мақоми давлатӣ дода шуд. Забон ва 

сабки таҳияи кодекси соли 1961 низ аз талаботи замону соҳибонаш қафо 

монда буд, бо вуҷуди он то соли 1998 амал кард. Дар ин таърихи қариб 

40-сола дар ҷомеа дигаргуниҳои давлатӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

ҷомеавӣ сурат гирифт, ки ба забон таъсир нарасонида наметавонист.  

Ба кодекси ҷиноятии соли 1961 зиёда аз 800 тағйироту иловаи 

ҳуқуқӣ ва лингвистӣ ворид карда шуда буданд. Баъзе меъёрҳои он то даҳ 

маротиба дигаргун гардидаанд. Масалан, моддаи 240-уми Кодекси 

ҷинояти  РСС Тоҷикистон, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои муомилоти 

ғайриқонунии воситаҳои нашъадор пешбинӣ мекард, даҳ маротиба зери 

тағйиру иловаҳо қарор гирифт. Ҳамчунин, дар он Кодекси ҷиноятӣ бисёр 

моддаҳои татбиқнашаванда ҷой доштанд, баъзе меъёрҳо якдигарро 

такрор ва бархе, ҳатто ба якдигар мухолифат мекарданд. 

Кодекси ҷиноятии соли 1961 [72] ба дигаргуниҳои дар Тоҷикистони 

соҳибистиқлол ба вуқўъомада мутобиқат карда наметавонист. Он барои 

муносибатҳои бозоргонӣ, ки хоси ҷомеаи нав буд, ғайримуқаррарӣ 



6 
 

маҳсуб меёфт, нуктаҳои онро дар моддаҳояш ғунҷоиш надода буд. 

Ҳамин тавр, сабаби асосии қабул гардидани Кодекси ҷиноятии нави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (яъне, зарурати ислоҳоти ҳаматарафаи қонуни 

ҷиноятӣ) он буд, ки бисёр мавқеъҳои қонунгузории пешина ба талаботи 

иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии ҷамъияти ҳозира ҷавобгӯ набуд, алалхусус 

меъёрҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз мадди 

назари мураттибон дур монда буд, зеро чунин талабот набуд. Ҳамчунин 

мусаллам аст, ки забони тоҷикӣ аз солҳои 60-уми асри ХХ то нимаи 

дуюми солҳои 90-уми асри ХХ хеле пеш рафт. Ҳамин тариқ, яке аз 

вазифаҳои асосии сиёсати давлат дар соҳаи мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти пурраи (аслии) 

қонунгузории ҷиноятӣ шуд, ки он бо роҳи қабули Кодекси ҷиноятии нав 

татбиқ карда шуд, вале, мутаассифона, вежагиҳои лингвистии ин кодекс 

то ба имрӯз мисли дигар асноди меъёрии ҳуқуқӣ  аз лиҳози лингвистӣ 

қариб тамоман омӯхта нашудааст, дар сурате, ки ин масъала дар хориҷа, 

аз ҷумла Россия, хеле таҳқиқ гардидааст [16; 17; 19; 23-26; 31; 33-37; 39; 43; 

44; 46; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 69-71; 80; 81;  92; 94; 116-118; 121-123;130; 132-

133; 139; 140; 148; 166; 167; 172; 182-188]. Махсусан, дар муқоиса бо 

Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон [72; 73] омӯхтани он то ҳанӯз аз 

назари муҳаққиқон дур мондааст. Аз ин ҷост, ки мо қарор додем, то 

вежагиҳои луғавию маъноии ин ду санади муҳими меъёрии ҳуқуқиро ба 

таври муқоиса баррасӣ намоем.  

 Робитаи мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ бо самтҳои илмии 

афзалиятнок, лоиҳаҳои умдаи илмӣ ё барномаҳои корҳои илмию 

таҳқиқотӣ. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар доираи татбиқи 

нақшаи дурнамои корҳои  илмию  таҳқиқотии  кафедраи  забони тоҷикии 

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» 

барои солҳои 2016-2020  «Хусусияҳои маъноию сохторӣ ва этимологии 

вожаҳо дар гӯиши шимолӣ ва марказии забони тоҷикӣ» анҷом дода 

шудааст. 
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         Дараҷаи  коркард шудани мавзӯи таҳқиқот. Чунин менамояд, ки 

бинобар аслан санади ҳуқуқӣ будан, вежагиҳои забон ва услуби ин 

сарчашмаҳои бисёр муҳими меъёрии ҳуқуқӣ  аз назари забоншиносон дур 

мондааст.  

 Мо танҳо чанд ишораи алоҳида ва иҷмолиро метавонем номбар 

созем [7; 15; 20; 38; 106; 136; 160; 178-180; 181], ки дар онҳо оид ба 

вежагиҳои забон ва услуби ин санад назари коршиносон иброз гашта 

бошад.  

Нахуст назари муфассирони «Тафсир ба Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»-ро [145] бояд зикр кард, ки эшон зимни маънидоди мазмуну 

муҳтавои моддаҳои кодекси мазкур оид  ба баъзе хусусиятҳои маъноию 

соҳавии истилоҳоти он низ ибрози андеша кардаанд. Онҳо дар 

«Пешгуфтор»-и тафсир навиштаанд, ки «Дар таърихи илми 

ҳуқуқшиносии тоҷик таълифи пурра ва яклухти “Тафсир ба Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” нахустин падида ва яке аз иқдомҳои 

нек мебошад. Шоёни диққат аст, ки аввалин бор чунин китоб ба забони 

давлатӣ (тоҷикӣ) иншо шудааст. Чи барои Тоҷикистони имрӯзаи 

мустақилу ҳуқуқбунёд ва чи барои гузаштаи он омода сохтани чунин 

китоб дар илми ҳуқуқи ватанӣ воқеаи фараҳбахш ба шумор меравад» 

[145, с. 5].           

 Профессори равоншод М.М. Муллоев тафсири русии «Кодекси 

ҷиноятии РСС Тоҷикистон»-ро аз чоп бароварда буд [100], вале он 

нопурраву номукаммал аст.  

Муҳаррири масъули тафсири мазкур, вазири ҳамонвақтаи корҳои 

дохилии ҶТ, генерал–лейтенант Х. Ҳ. Шарифов заҳмати муфассирони 

китобро қадр карда навиштааст: «…иқдоми ташаббускоронаи олимони 

Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, судяҳои 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кормандони масъули 

мақомоти судӣ, ҳамчунин, вакилони парламенти ҷумҳурӣ дар ин ҷода 

шоёни таҳсин аст, ки бори нахуст дар ҳаҷми пурра тафсири қонуни 
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ҷиноятиро бо назардошти ақидаҳои арзишноки  илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 

таҷрибаи пешқадами судии мамлакат омода кардаанд» [145, с. 5].  Дигар 

шудани мавзӯъҳои консептуалӣ водор намуданд, ки асосҳои ислоҳоти 

қонуни ҷиноятии Тоҷикистон тағйир дода шавад. Гузариши ҷомеа ба 

давраи нави рушд, таҳаввулот дар баҳодиҳии арзишу меъёри рухдоди 

инсониву ғайриинсонӣ боиси падидоии омилҳои мухталифи айниву зеҳнӣ 

гардиданд. Марҳалае фаро расид, ки арзиши олӣ доштани инсон расман 

эълом гардида, дар КҶ ҶТ инъикос ёфт. Таъмини амнияти воқеии 

шахсият, ҳифзи ҳаёти инсон, саломатӣ, обрӯю эътибор, ҳуқуқ, озодиҳои 

шаҳрванд ва дахлнопазирии онҳо чун муқаррароти дурнамое ба 

моддаҳои  кодекс  ворид карда шуд, ки ин нишонаи таҳкими қонунгузорӣ  

маҳсуб меёбад. Як саҳми муҳими кодекс дар он аст, ки он барои танзими 

мутобиқсозии қонунҳои ҷумҳурӣ бо қонунҳои байналмилалӣ мусоидат 

намуд ва ин яке аз талаботи Конститутсияи ҶТ буда, дар баланд 

бардоштани мақоми қонунгузории Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон иқдоми 

мушаххас буд. Ин  ҳама хусусиятҳои ҳуқуқӣ аз назари таҳиягарони 

кодекси замони шӯравӣ дур монда буданд. Чунин арзишҳои КҶ ҶТ бояд 

мушаххасан баррасӣ мегардиданд. Аз ин ҷост, ки аз охирҳои даҳаи 

аввали садаи ХХI, масоили баҳамоварии арзишҳои ҳуқуқиву лингвистии 

қонунгузории тоҷик оғоз гардид ва бо ибтикори академики Академияи 

табиатшиносии Россия Т. С. Шокиров вежагиҳои юрислингвистии бархе 

аз қонунҳои Тоҷикистони навин, аз ҷумла КҶ ҶТ, ба риштаи таҳқиқ 

кашида шуда, дар матбуоти ватанию хориҷӣ интишор ёфтанд [173-180]. Ӯ 

кӯшидааст истилоҳоти соҳаи ҳуқуқро дар забони тоҷикӣ аз давраҳои 

қадими тоисломӣ [173; 174], исломӣ [175], шӯравӣ [175] ва замони 

соҳибистиқлолӣ [176] ба риштаи таҳқиқ гирад. Даврабандии пайдоиш ва 

ташаккули истилоҳоти ин соҳаро, ки аз тарафи ҳамин олим сурат 

гирифта буд,  истилоҳшиносону ҳуқуқшиносони дигар маъқул дониста, 

ба кор гирифтанд [8]. Ӯ дар рисолаи докторӣ ва рисолаю мақолаҳои 

илмиаш зимни омӯзиши ҳусну қубҳи дигар асноди меъёрию ҳуқуқӣ роҷеъ 
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ба ҷанбаи забонии КҶ РСС Тоҷикистон ва КҶ ҶТ низ ибрози андеша 

кардааст. Мавсуф  аз ҷумла қайд менамояд, ки забон ва сабки асноди 

ҳуқуқӣ ва махсусан, КҶ ҶТ таҷдиди назар мехоҳад.  

Академик М. А.  Маҳмудов дар «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ» 

зимни муаррифии кодекси мазкур афзудааст, ки он «дар ҶТ санади ба 

низом даровардашудаи қонунгузорӣ буда, асосҳо ва принсипҳои 

ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар карда, кирдорҳои ба шахсият, ҷамъият 

ва давлат хавфнок ва ҷиноят эътирофшавандаро муайян намуда, 

намудҳои ҷазо ва чораҳои дигари хусусияти ҳуқуқи ҷиноятӣ доштаро 

муқаррар мекунад» [154, с. 210]. Вале  ӯ ба вежагиҳои забони КҶ ҶТ  дахл 

накардааст. 

Соли 2010-ум Маркази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ 

маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявиро, ки 22-юми июни 

ҳамон сол баргузор гардида буд, дар шакли маҷмуаи мақолаҳо бо номи 

«Забон ва сифати қонун» аз чоп баровард, ки ба масоили забон ва сифати 

қонун, проблемаҳои техникии қонунгузорӣ, тартиби барасмиятдарорию 

мухолифати санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид буда, фарогири 36 мақола аст. 

5 адади ин мақолаҳо ба қазияҳои КҶ ҶТ оид мебошад. Аз ҷумла, С. Э. 

Баҳриддинов баъзе масъалаҳои техникаи қонунгузории ҷиноятии ҶТ [15, 

с. 82-94], М. Н. Халифаев Кодекси ҷиноятии ҶТ ва конвенсияи СММ 

алайҳи коррупсияро [160, с. 129-137] ба таврӣ муқоисавӣ таҳлил кардааст. 

Ҳуқуқшиносон И. Ҳ. Бобоҷонов, Ш. К. Бадалов зимни омӯзиши 

ташаккули забони қонун ва проблемаҳои ҳозираи он [20, с. 95-115], Т. Ш. 

Шарипов, А. И. Сафаров дар «Забони қонунгузории ҷиноятӣ: проблема 

ва роҳҳои ҳалли он» [169, с. 116-128], Х. А. Умаров «Қонун ва ғалатҳои 

лингвистиии он» [151, с. 243-247] масъалаҳои забон ва сабки нигориши 

КҶ ҶТ-ро аз назар гузаронидаанд.   

Ҳуқуқшиносон И. Ҳ. Бобоҷонов, Ш. К. Бадалов талаботи меъёри 

қонунро таъкид карда, бо қаноатмандӣ қайд намудаанд: «Боиси 

дастгирист, ки дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 111 
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(«Қоидаҳои тафсири қонуни ҷиноятӣ») илова шуд» [20, с. 100].  

 Ҳуқуқшиносон Т. Ш. Шарипов, А. И. Сафаров  КҶ РСС Тоҷ. ва  

КҶ ҶТ-ро муқоиса намуда, ба хулосае омадаанд, ки «Аз нигоҳи забон 

Кодексҳои ҷиноятии ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ солҳои 60-уми асри 

гузашта хеле номукаммал буданд. Дар онҳо хатогиҳои грамматикӣ ва 

ҳуқуқӣ бисёр дида мешуд. Баъзе аз ҳолатҳои он чунин навишта шуда 

буданд, ки дарки моҳияти онҳо ҳатто барои мутахассис мушкилиро ба 

бор меоварад. Бештар хатогиҳои  грамматикӣ (орфографӣ) дида мешуд, 

ки баъзе аз онҳо матни қонунро бар  хилофи  моҳияташ баён менамоянд» 

[169, 118-119]. Бо истифода аз фурсат мехоҳем қайд намоем, ки  

мутахассисони мазкур дар бораи камбудиҳои қонун сухан мегӯянду 

баёни худашон низ пурғалат аст.  

Муаллифон бар онанд, ки «агар техникаи қонунгузории КҶ-и собиқ 

Ҷумҳурии Шӯравии солҳои 60-уми асри гузаштаро дар қиёс бо техникаи  

қонунгузории Кодекси  ҷиноятии амалкардаистодаи давлатҳои аъзои 

ИДМ таҳлил намоем, иловаҳои солҳои охир, ҳақиқатан, дар ин ҷода рӯ 

ба тарафи мусбат овардаанд. Аз қонуни ҷиноятӣ истилоҳҳои ғоявӣ  

барканор  шуда, сохтори онҳо ҳарчи  бештар ба як пайдарҳамии мантиқӣ 

омода шудааст» [169, с. 119-120]. Андешаи мазкури муаллифон ба КҶ ҶТ 

низ дахл дорад. Дотсент Х.А. Умаров менависад, ки «Дар Кодекси 

ҷиноятии Тоҷикистон, ки соли 1998 қабул гардида буд, аз ибтидо 

ғалатҳои лингвистӣ дошт. Дар он калимаҳои зиёдатӣ, истилоҳоти зиёди 

маънои номуайяну мушаххас надошта қариб дар ҳама матни кодекс ба 

назар мерасиданд. Бархе аз онҳо ислоҳ гардидаанд, вале миқдори 

боқимонда камбудиҳо ҳоло низ барои истифодаи дурусти қонун халал 

мерасонанд» [151, 245]. 

Муаллифи мақолаи «Дар бораи санадҳои ҳуқуқии меъёрии ҶТ» М. 

Н. Халифаев андеша дорад, ки зимни таҳияи кодекси мазкур асоситарин 

талаботи Қонуни ҶТ сарфи назар шудааст. Ӯ меафзояд, ки дар таҳияи  

асноди ҳуқуқӣ қонунгузор бояд ба интихоби воҳидҳои луғавӣ диққати 
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аввалиндараҷа диҳад. Вале дар моддаҳои 16-ум, 48-ум, 152-юм маҳз 

ҳамин талабот ба эътибор гирифта нашудааст.  

Ҳуқуқшинос Ш. Самадов беҳтар гардидани забони кодексҳоро дар 

яке аз мақолаҳояш таъкид карда меафзояд, ки «… бо вуҷуди хеле беҳтар 

шудани забони  қонунгузорӣ кодексҳо ва КҶ ҶТ низ ҳанӯз ҳам 

тасҳеҳталабанд [136, с. 65].  

Профессор У. А. Азизов дар рисолаи докториаш «Эволюция 

институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование» [8] ба 

вежагиҳои ҳуқуқии кодекс назар андохта, қайд менамояд, ки «Ниҳодҳои 

ҷиноят ва ҷазо дар ҳама давру замон пешрав буданд. Онҳо дар давраи 

пасошӯравӣ низ рушд карданд. Мисоли равшани он тағйироту иловаҳо 

ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1998 мебошад. 

Дигаргуниҳо ба Кодекси мазкур бо сабабҳои зерин ворид карда шуданд: 

а) бинобар афзудани зарурати ислоҳи ғалатҳои таҳририву тасҳеҳӣ; б) бо 

мақсади баланд бардоштани таъсирнокии ҷазо ва минбаъд камтар 

кардани зарурати аз озодӣ маҳрум сохтану маҳкум кардан; в) ба 

қонунҳои байналмилалӣ мутобиқ кардани меъёрҳои муайяни Кодекси 

ҷиноятӣ; г) бинобар афзудани ҷинояткорӣ бо мақсади баланд 

бардоштани самаранокии воситаҳои муборизаи ҳуқуқӣ бо ҷиноятҳои 

хусусияти террористидошта ва ҷиноятҳои бар зидди саломатии аҳолӣ 

равонашуда; д) бо мақсади такмил додани меъёрҳои ҷавобгарӣ барои 

ҷиноятҳои иқтисодӣ, инчунин дар заминаи таҷдиди бунёди қонунгузории 

дигар  соҳаҳои ҳуқуқ, ки фаъолияти соҳибкорӣ, бонкӣ, андозӣ, гумрукӣ 

ва дигарҳоро амалӣ мегардонанд» [8, с.20].  

Таҳрирталабу тасҳеҳталаб будани кодексро профессор У.А. Азизов  

аз ҷумлаи маъмултарин норасоиҳои санад меҳисобад.  

Муаллиф бар он аст, ки қонунгузор мебоист қабл аз таҳияи кодекси  

кунунӣ,  Кодекси соли 1961-ум қабулшударо ҳаматарафа таҳлил намуда, 

ҳусну қубҳи онро равшан сохта, баъди таснифи норасоиҳо барои 
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беҳдошти вежагиҳои ҳуқуқиву лингвистии КҶ ҶТ чораҳои мушаххас 

андешад. Вале, мутаассифона, чунин нашудааст ва дар натиҷа вожаҳои 

ғайритахассусӣ хеле зиёд бемаврид ба кор рафтаанд. Масалан, 

номувофиқатии моддаи 117-и КҶ ҶТ ва моддаи 1-уми Конвенсияи 

байналмилалӣ алайҳи шиканҷа дар асоси талаботи Конститутсияи ҶТ 

бояд бартараф карда шавад [160, 129-136]. Зикрашро бамаврид ҳисобида, 

қайд менамоем, ки таҳқиқоти сирф лингвистии кодексҳои мавриди назар 

дар диссертатсияи доктории академик Т.С. Шокиров ба таври муқоиса, 

вале мухтасар мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ӯ ҳусну қубҳи 

корбасти лингвистии истилоҳоти аслию иқтибосии соҳаи ҳуқуқро дар ин 

аснод таҳлил намуда, ба хулосае расидааст, ки дар кодекси сонӣ ба 

истифодаи вожаҳои аслӣ диққати бештар дода шудааст [180, с. 224-237].  

Бояд қайд кард, ки ишораҳои мазкур, бо вуҷуди иҷмолӣ 

буданашон, диққати коршиносонро ба ҳалли мушаххастари масъала 

равона сохтанд, вале барои ҳалли қазия кори яклухти илмӣ зарур аст, 

зеро КҶ ҶТ санади муҳими меъёрии ҳуқуқӣ буда, бояд ҳаматарафа 

омӯхта шавад. Бинобар он мо қарор додем, ки онро ба таври муқоиса бо 

КҶ РСС Тоҷикистон баррасӣ намуда, вежагиҳои луғавию маъноиашро 

мавриди таҳлил қарор диҳем.   

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот. Раванди таҳлили маводи гирдомада 

мақсади пажӯҳишро чунин муқарар намуд, ки вежагиҳои маъноию 

луғавии  Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  «Кодекси ҷиноятии 

РСС Тоҷикистон» таҳлил ва муқоиса гардида, умумияту фарқашон 

муайян карда шавад. Баҳри ноил гардидан ба  чунин мақсад иҷрои 

вазифаҳои зерин зарур дониста шудааст:     

-муайян намудани решаҳои таърихии истилоҳоти ҳуқуқӣ дар мисоли 

истилоҳвожаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ; 

-тасниф ва таҳлили системаи истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ ва вежагиҳои 

лексикологии онон;   

-таҳлили диахрониву синхронии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ; 
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-гурўҳбандӣ ва баррасии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар КҶ ҶТ;                 

-таҳлили вожашиносии КҶ  РСС Тоҷикистон  ва муқоисаи он бо КҶ ҶТ 

аз лиҳози маъно ва сохтори истилоҳоти марбута; 

-баррасии маънии истилоҳу мафҳум ва тафсири филологию ҳуқуқии 

онҳо; 

-таҳқиқи истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ аз лиҳози пайдоиш ва ташаккули 

онҳо дар забони тоҷикӣ; 

-истилоҳоти ифодагари анвои ҷиноят ва ҷазо дар забони тоҷикӣ ва 

вежагиҳои маъноию луғавии онҳо; 

-нишон додани вежагиҳои вазифави (функсионали)-и истилоҳот дар 

ҳуқуқи ҷиноятӣ; 

-нишон додани хусусиятҳои юрислингвистии муродифот дар матнҳои 

ҳуқуқӣ; 

-таҳлили корбасти мутазодҳо дар матнҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ; 

-ба таҳлил гирифтани муносибати қонунгузор ба вожаҳои ҳамгун 

(омонимҳо); 

-равшан намудани муносибати қонунгузор ба сермаъноии калимаҳо 

(полисемия);    

-муайян кардани нақши асноди мавриди назар  дар фаъолияти мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ.  

 Объекти таҳқиқотро таҳлилу муайян намудани вежагиҳои 

корбасти истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар мисоли маводи КҶ ҶТ ва 

муқоисаи он бо КҶ РСС Тоҷ. ташкил медиҳад. Оид ба масоили таърихии  

истилоҳоти ҳуқуқ ба сарчашмаҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ  муроҷиат карда хоҳад 

шуд. 

Предмети таҳқиқот аз инҳо иборат мебошад: муносибатҳои 

консептуалӣ оид ба пайдоиш ва ташаккули истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятии 

забони тоҷикӣ; вежагиҳои луғавию маъноӣ ва сохторию мантиқии 

истилоҳоти соҳаи мавриди омӯзиши ҳуқуқшиносӣ ва забоншиносӣ, ки ба 

татбиқи қонуни ҶТ дар бораи забони давлатӣ ва таъмини волоияти 
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қонун равона карда шудааст; амалӣ намудани ҳолатҳои консептуалии 

назарияи истилоҳшиносӣ дар истилоҳсозии миллӣ; мусоидат ба ҳалли 

қазияҳои мавҷудаи соҳа.   

Заминаи меъёрии ҳуқуқии таҳқиқоти диссертатсиониро 

Конститутсияи  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, Кодекси  ҷиноятии ҶТ, Кодекси 

ҷиноятии РСС Тоҷ., Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ”, 

Қонуни ҶТ “Дар бораи забони давлатии ҶТ” ва дигар  санадҳои  

фарогири  меъёри ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. 

 Мавзӯи таҳқиқотро омӯзиш, таҳлил ва муқоисаи умумият ва 

фарқияти  истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар давраҳои гуногуни тараққии 

ҷомеа ва таҷассуми онҳо дар  қонунгузории ин давраҳо муайян 

менамояд. Бо ин мақсад маҳз кодексҳои номбурда интихоб гардиданд, ки 

онҳо дар ташаккул ёфтани истилоҳоти соҳаи ҳуқуқ саҳми махсус доранд.  

 Масъалањои тањќиќот. Дар диссертатсия масъалаҳои зерин  

мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд: низоми истилоҳоти ҳуқуқ дар 

забони тоҷикӣ ва вежагиҳои онҳо; тафсири умумии низоми истилоҳоти 

ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони тоҷикӣ; истилоҳот ҳамчун калима ва мафҳум; 

тафсири лингвистӣ ва  ҳуқуқии истилоҳот; мафҳумҳои умумиҳуқуқӣ ва 

корбасти онҳо дар забони тоҷикӣ; пайдоиши истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ 

ва даврабандии рушди он (истилоҳоти даврони қадим, давраи исломӣ, 

замони шӯравӣ, давраи ҷадид-соҳибистиқлолӣ); вежагиҳои луғавию 

маъноии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар даврони навин ва хусусиятҳои 

онҳо ва ғ. 

 Пойгоҳи асосии назариявию методологии таҳкиқотро комёбиҳо ва 

принсипҳои пажӯҳиши коршиносони ватаниву хориҷӣ ба мисли В.И. 

Абаев, Л. Андреев, Э. Бенвенист, В. В. Виноградов, О. Винокур, Н. Д. 

Голев, Б. Н. Головин, В. П. Даниленко, Д. С. Лотте, А. А. Потебня, А. 

А. Реформатский, Н. М. Шанский, Д. Н. Шмелев; Т. Ваҳҳобов, Р. 

Ғаффоров, Б. Камолиддинов, М. Н. Қосимова, Х. Маҷидов, Н. 

Маъсумӣ, С. Назарзода, В. С. Расторгуева, Ш. Рустамов, Д. 
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Саймиддинов, М. Султон, Д. Хоҷазод (Хоҷаев), А. Ҳасанзода 

(Ҳасанов), Н. А. Шаропов, Т.С. Шокиров, Д. И. Эделман; У. А. 

Азизов, М. А. Маҳмудов, Р. Ш. Сотиволдиев, Ф. Т. Тоҳиров, А. Ғ. 

Холиқов ва диг.  ташкил медиҳанд. 

 Усулњои тањќиќот. Дар тањќиќи мо  равишњои  муќоисавї-таърихї, 

муќоисавї-тањлилї, хулосагириҳои мантиқӣ ва оморӣ ба таври 

диахрониву синхронӣ истифода  шудаанд. Усулҳои мазкур барои ҳарчи 

амиқтар таҳлилу муқоиса намудан ва истилоҳоти мавриди назар 

мусоидат карданд.    

 Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсияи мазкур ба тадқиқи вежагиҳои 

лингвистии таркиби луғавию маъноии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар 

замони истиқлолият ва муқоисаи он бо истилоҳоти давраи шӯравӣ оид 

аст.  

Марҳалаи таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур се марҳиларо дар бар 

мегирад: 1. Мутолиа ва гирдоварии маводи зарурӣ аз Кодексҳои 

мавриди баррасӣ; 2. Шиносоӣ бо пажӯҳиши олимони ватаниву хориҷӣ 

оид ба мавзӯъ, таснифи маводи  ҷамъоварда ва таҳлилу муқоисаи онҳо; 3. 

Таҳияи  нақшаи кору мундариҷа ва таълифи диссертатсия.  

 Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки 

пеш аз ҳама дар бунёди таркиби луғавии ҳуқуқшинос ва махсусан,  

ҳуқуқи ҷиноятии забони тоҷикӣ, гурӯҳҳои маъноӣ, воҳидҳои луғавии 

соҳавӣ; муқаррарсозии вежагиҳои онҳо аз лиҳози пайдоиш ва 

истилоҳшавӣ, инчунин дар истифодаи усулҳои пешқадами забоншиносии 

муосир зоҳир мегардад. Ба ҳамин асос, баҳри пажӯҳиши хусусиятҳои 

лингвистии истилоҳоти соҳаи ҳуқуқ, бештар ба усулҳои таҳлили 

мукоисавӣ, тасвирӣ, матнӣ, луғавию маъноии маводи таҳкиқотӣ такя 

карда мешавад; андешаҳои назарияю хулосавӣ бар мабнои натиҷагирӣ 

ва татбиқи воқеии онҳо зимни таълими  забони тоҷикӣ дар курси аввали 

факултаи ҳуқуқшиносии ДДҲБСТ ва курсҳои махсуси ҳуқуқшиносӣ 

сурат мегирад.   
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Навовариҳои илмии тадқиқот. Дар забоншиносии тоҷик бори аввал 

кӯшиши баррасӣ ва нишон додани вежагиҳои истилоҳоти ҳуқуқи 

ҷиноятӣ сурат мегирад.  

Нахустин маротиба вежагиҳои лисонии ҳуқуқи ҷиноятӣ ба таври 

муқоисаи КҶ РСС Тоҷ. ва КҶ ҶТ сурат мегирад. Махсусан корбасти 

истилоҳоти соҳаи мазкур дар кодекси ҷиноятии ду давраи рушди ҳуқуқ 

ва забони тоҷикӣ то ин замон тадқиқ нашудааст.  

Муайян кардани заминаҳои пайдоиш ва рушди истилоҳоти ҳуқуқи 

ҷиноятӣ дар масири таърих низ навоварии корро муайян менамояд.     

Аввалин маротиба истилоҳоти ин кодексҳо аз лиҳози 

мансубияташон ба қабатҳои луғавӣ, доираву дараҷа ва вежагиҳои 

истилоҳсозиашон ба таври муқоисавӣ баррасӣ мегардад.      

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот дар он зоҳир мегардад, ки 

дар кор асосҳои назариявию амалӣ ва қонунияти низоми корбасти 

истилоҳоти соҳа гирдоварӣ, тасниф, таҳлил ва муқоиса карда  мешаванд. 

Дар рисола истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ чун зернизоми алоҳидаи таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ баррасӣ шуда, ягонагиву ҷудонопазирии он ба 

исбот мерасад. Вежагиҳои маъноиву луғавии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ 

аз лиҳози назария ва амалия, умумиву миллӣ баррасӣ мегарданд.  

 Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия:  

1. Таснифи истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ тибқи мансубияти соҳавии 

онҳо; 

2. Омӯзиши пайдоиш, ташаккул ва рушди  истилоҳоти  ҳуқуқи 

ҷиноятӣ; 

3. Нишон додани умумият ва фарқи муносибати қонунгузор дар 

кодексҳои мавриди назар оид ба истифодаи истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ;   

4. Таҳлили вежагиҳои маъноию луғавии вожаҳои ҳуқуқи ҷиноятии 

тоисломӣ дар  забони тоҷикӣ;  

5. Истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятии исломӣ дар  забони тоҷикӣ ва 

вежагиҳои онҳо дар “шариат”; 
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6. Баррасии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятии замони шӯравӣ (дар 

мисоли КҶ РСС Тоҷикистон);  

7. Инъикоси тағйироту таҳаввулоти лисонию ҳуқуқӣ дар истифодаи 

истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятии давраи истиқлолияти Тоҷикистон (дар 

мисоли КҶ ҶТ); 

8. Муқаррар сохтани нишонаҳои юрислингвистию лингвоюристии 

истилоҳоти соҳа ва мақоми онҳо дар рушди истилоҳоти ҳуқуқ; 

9. Натиҷагирӣ аз вежагиҳои умумӣ ва хусусии корбасти истилоҳот 

дар қонунгузории Тоҷикистон ва инъикоси онҳо дар кодексҳои 

муқоисашаванда;   

10. Коркард ва пешниҳоди роҳу усулҳои беҳкарди истифода ва 

офариниши истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони тоҷикӣ.  

Саҳми довталаб. Дар таҳқиқи масъалаи мазкур саҳми шахсии 

довталаб аз он иборат аст, ки кодексҳои номбурда бори аввал мавриди 

баррасии тадқиқоти махсус ва диссертатсионӣ мегирад. Дар заминаи 

муқоисаву муқобалаи таркиби луғавии ин ду кодекс, ки дар давраҳои 

гуногуни рушди забони тоҷикӣ таҳия гардидаанд, инкишоф ва тағйироти 

истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ таҳлил мегардад ва вежагиҳои онҳо нишон 

дода мешаванд.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он   

чунин аст, ки муаллифи рисола зимни омӯзиши масъала ба асосҳои 

назариявии забоншиносони муосир, махсусан олимони тоҷику рус такя 

доштааст. Идеяҳо, масоил ва хулосаҳои диссертатсия дар 

конференсияҳои гуногуни сатҳи донишгоҳӣ (ДДҲБСТ: 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020), ҷумҳуриявӣ (ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров: 2018, 2019)  

ва байналмилалӣ (2019) мавриди муҳокима қарор гирифтааст.   

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Нуктаҳои асосӣ ва натоиҷи 

тадқиқот дар 10  мақола, аз ҷумла 3 мақола дар маҷмӯаи тақризшавандаи 

КОА-и ҶТ  интишор ёфтаанд.     
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Сохтори рисола. Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, хулоса ва 

феҳристи осори таҳқиқӣ иборат буда, фарогири 163 саҳифаи чопи 

компютерӣ  аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБИ I. СИСТЕМАИ ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚ ДАР ЗАБОНИ 

ТОҶИКӢ ВА ВЕЖАГИҲОИ МАЪНОИЮ ЛУҒАВИИ ОНҲО 

I. 1. Тавсифи умумии системаи истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар 
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забони тоҷикӣ 

Истилоҳот яке аз қабатҳои махсуси лексикӣ буда, ба туфайли 

вежагиҳои сохторӣ, маъноӣ, калимасозӣ ва услубиашон аз вожаҳои 

умумиистеъмол фарқ намуда, дар системаи лексикаи забон мақоми хосае 

доранд. Таҳлили маъноии истилоҳот на танҳо муносибати системавии 

таркиби луғавии забонро таҷассум менамояд, балки муносибати 

изоморфию алломорфии системаи истилоҳоти забони тоҷикиро  возеҳ 

мегардонад.  

 Тадқиқи рӯйдодҳои маъноӣ дар системаи истилоҳоти лексикӣ 

ифодагари яке аз муҳимтарин  қазияҳои забоншиносии назариявӣ буда,   

проблемаи ташкили муназзами мазмун, таҳаввули (коррелятсияи) 

муназзами маъно ва сохтори воҳидҳои луғавиро шомил буда, аз ҷумлаи 

мубрамтарин тадқиқотҳои лингвистии муосир маҳсуб меёбад. Вежагиҳои 

муносибати маъноӣ инчунин тақозо менамоянд, ки назарияи умумии 

номи истилоҳот кор карда шавад, зеро махсусияти воқеии хоси забон, ки 

айни як предмет ё мафҳум бо роҳу воситаҳои гуногун ва номи мухталиф  

ифода карда мешавад, мувофиқи мақсад буда наметавонад. Барои ин 

бояд мансубияти маводи мавҷуда ба муродифот, мутазод, омоним, 

сермаъноӣ, маънои аслӣ ва маҷозӣ, нав ва кӯҳна, доираю дараҷаи 

истеъмол дар системаи луғати истилоҳотӣ баррасӣ гардад. Аз ин лиҳоз, 

омӯзиши вежагиҳои маъноию луғавии категорияҳои лексикӣ ва вожаҳои 

истилоҳотӣ (истилоҳгунаҳо) хусусиятҳои ихтисосию умумии онҳоро боз 

ҳам равшантар менамояд.  

 Дар асоси вожаҳо пажӯҳидани низоми мазкури муносибати 

семасиологӣ имкон медиҳад, ки роҳу усули минбаъдаи бунёд ва 

ташаккули истилоҳоти забон равшан карда шавад, зеро баробари 

мақоми бештар пайдо намудани волоияти қонун дар ҷомеаи мутамаддин 

ҷойгоҳи истилоҳоти соҳаи ҳуқуқ низ боло рафта, саҳми боризтаре ба худ 

мегирад. Аз ин ҷост, ки ҷамъоварию тасниф, таҳқиқу танзим ва 

интишори на танҳо истилоҳоти умумиҳуқуқӣ, балки соҳаҳои алоҳидаи он 
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зарурати замон гаштааст, вале, мутаассифона, дар ин самти тадқиқ то 

ҳол пажӯҳиши ҷиддиву фарогир хеле кам аст. Бо зарурати пешомада 

Укази Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9-уми апрели соли 1997-ум, 

таҳти рақами 961 «Дар бораи сиёсати ҳуқуқӣ ва таъмини тарбияи 

ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» [1] ва дар асоси он Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 383 «Дар бораи баъзе 

тадбирҳои беҳсохти тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва тартиботи қонун 

дар ҷумҳурӣ» [2] ба тасвиб расида, барои пешбурди кори ин соҳа такони 

муассире гардид. Аммо кор бо истилоҳот фаъолияти фарогир ва 

доимиро тақозо менамояд, зеро он аз пайдоиш то маъмул гардиданаш 

раванди мушкилу дурударозеро аз сар мегузаронад ва ин раванди 

эволютсиони (таҳаввулоти)-ро металабад, ҷадали беасосу бемаврид 

метавонад натиҷаи баръакс биорад, ба нокомӣ барад, чунонки солҳои 

90-уми садаи ХХ бар ивази истилоҳоти суд, прокурор муодили тоҷикии 

онҳо–додрасу додситон пешниҳод шуда буду бинобар ноомодагии 

мафкураи коршиносон қабул нагардид ва натиҷаи дилҳоҳ надод. 

 Яке аз асоситарин талаботи истилоҳот якмаъно будан, дорои 

муродиф, омоним ва антоним набудани калима мебошад, вале таҳлилҳо 

собит менамоянд, ки он на ҳамеша риоя мегардад. Ин нишонаҳо дар 

давраи гузариш барои бисёр истилоҳот хос мебошад ва истилоҳоти ҳуқуқ 

низ мустасно нестанд. Бинобар он, омӯзиши системаноки истилоҳоти 

ҳуқуқ омили  амиқтару дақиқтар муайян кардани пайдоиш, маънои аслӣ 

ва иловагӣ, сохтор, доира, дараҷа, калимасозӣ мавриди корбасти 

истилоҳ буда метавонад. 

Азбаски бо ҳуқуқ ва масоили ҳуқуқӣ ҳамаи аҳли ҷомеа сарукор 

дорад, мафҳумҳои ҳуқуқӣ низ ба ҷомеа ё аксари аҳли он дахл дорад. 

Тавре ки академик Т. С. Шокиров таъкид кардааст, оддитарину 

умумиистеъмолтарин вожаи забон вобаста ба мавриди истеъмолашон 

метавонанд вежагии ҳуқуқӣ пайдо намоянд [177, с. 164], зеро истилоҳоти 

ҳуқуқ хеле фарогир буда, тамоми ҷабҳаи фаъолияти инсонро дар бар 
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гирифта, ба соҳаи алоҳида ҷудо шудаанд, ки яке аз онҳо истилоҳоти 

ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошад. Ҳуқуқи ҷиноятӣ асоси тамоми соҳаҳои дигари 

ҳуқуқро дар бар мегирад, зеро он  фаъолияти инсонро дар ҷомеа аз 

лиҳози ҳуқуқ, ҳаққу ноҳақ, адлу адолат, хубу бад, дурусту нодуруст, 

савобу носавоб, гуноҳу ҷазо ба танзим медарорад.  

Барои омӯзиши ҳаматарафа зарур аст, ки нишонаҳои пайдоиши 

вожаҳо, айнияту фарқи маъноии қабатҳои луғавиро баррасӣ карда, 

мансубияти соҳавии вожаҳо муайян ва муносибати маъноӣ, соҳавию  

мавзӯии онҳо  вобаста ба ташаккулу таҳаввули маъноию сохториашон 

дар масири таърихи мавҷудияташон равшан карда шавад. Дар ин маврид 

се рухдоди лингвистии вожаҳо бояд пайваста дар мадди назар бошад. 

Нахустин талабот ин муайян сохтани пайдоиши вожа ва таҳаввулоти он 

дар худи забон мебошад.   

Бо истифодаи омӯзиши диахрониву синхронӣ таъриху тақдири ин ё 

он истилоҳ бояд муқаррар карда шавад. Масалан, вожаи адл, ки дар 

тамоми давру замон  ифодагари инсофу савоб ва ҳақиқату саодати  аҳли 

ҷомеаи шаҳрвандиву ғайришаҳрвандӣ будааст, чӣ сайри таърихие 

доштааст? Он ифодагари муҳимтарин мафҳуми фалсафию ҳуқуқ, 

серистеъмолтарин истилоҳ буда, дар фалсафа, ҳуқуқ ва шариат вожаи 

дод (dād)-и ориёиро иваз кардааст. Вожаи адл хеле сермаъно, 

серистеъмол ва сермаҳсул будааст.       

 Дар осори асрҳои VIII-Х ва ашъори шуарои асри Х вожаи арабии 

адл мустаъмал будааст, вале дар «Луғати фурс» чун моддаи алоҳида ҷой 

дода нашудааст. Дар фарҳангномаҳои баъдина, аз ҷумла дар «Ғиёс-ул-

луғот»  адл ба идл ҳавола шуда, идл чунин шарҳ ёфтааст: «Идл  бори  як  

тараф, ки  бар  пушти  сутур  баранд; ва  ба фатҳи  аввал  ва  сукуни  сонӣ  

(яъне  адл) доддиҳанда ва  марди  солеҳ,  ки  шоистаи  гувоҳӣ  бошад; ва  ба  

маънии монанд ва назир  ва  баробар  кардан чизеро  ба  чизе; ва  ба  маънии 

дод ва  инсоф; ва додгариро ба ҳамин ҷиҳат адл гӯянд, ки золимро бо  

мазлум  баробар кунанд; ва  ба истилоҳи  наҳвиён  адл хуруҷи  исм бошад  аз 
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сиғаи аслии худ бидуни қоида; тафсилаш ба  ҳамин  фасл марқум  мешавад» 

[128, ҷ. 1, с. 40]. 

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ”(минбаъд ФЗТ) чунин омадааст: Адл 

арабӣ, ба ҳамаи  одамон бо  як  чашм  нигоҳ  кардан, ҳамаро баробар  

шумурдан,  аз  рӯи  ҳаққоният  рафтор кардан;  инсоф,  дод; муқобили ҷавр, 

зулм; адлу  рой – андеша, адолату тадбир; адл  пеш  овардан  бо  адолат  

рафтор  кардан,  ҳақ;  пеш гирифтан,  додрасӣ  намудан,  аз  рӯи  ҳақиқат  

кор кардан; адлу  дод  пурсидан   додҳоҳӣ  кардан [153,ҷ. 1, с. 40].  

Дар ҳамин китоб 4 калимаи бо вожаи адл сохташударо низ ҷой додаанд, 

ки ҳамагӣ вежагии ҳуқуқӣ доранд: адлгустар (одил, додгустар), 

адлкирдор (адлпеша, одил, некӯкор, додрас), адлкирдорӣ (адлпешагӣ, 

одилӣ, додрасӣ, некӯкорӣ), адлоин (адолатманд, ҳақиқатпарвар,  

инсофпеша) [153, ҷ.1, с. 40]. Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ”       

(минбаъд ФТЗТ) ба ду қисм ҷудо карда, маънидод намудаанд: Адл, а. 1. 

миёна, айни  мобайни  чизе.  2. адолат, инсоф, дурусткорї; муќоб. зулм; 

адлу дод, адолату инсоф; бисоти адл барпо кардан (намудан) киноя аз  

адолату инсофро барќарор кардан [155, ҷ.1, с. 38-39] 15 калима сохтааст: 

Адлварз, адлварзӣ, адлгустар, адлгустарӣ, адлия, адлиявӣ, адлӣ, адлкорӣ, 

адлкирдорӣ, адлпарвар, адлпарварӣ, адлсигол, адлфармо (ӣ), адлҷӯ (й), 

адлҷӯӣ [155, ҷ. 1, с. 38 39].   

Дар «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ» (минбаъд ФИҲ) адл  чун моддаи 

алоҳида нест,  вале вожаҳои адлия ва адолат мавҷуд буда,  чунин шарҳ 

ёфтаанд: Адлия – аз калимаи арабии «адл» буда, маънояш адолат, 

адолатпарварӣ, дод, додрасӣ, доварӣ, инсоф, қазоват аст» [154, с. 17]. 

Ҳоло таҳти мафҳуми адлия одатан тамоми мақомоту муассисаҳои судӣ ва 

фаъолияти онҳо оид ба татбиқи адолати судӣ, нақш ва мавқеи мақомоти 

алоҳидаи ҳуқуқӣ ё фаъолияти соҳавии мақомоти ҳуқуқӣ (масалан, адлияи 

ҷиноятӣ) низ фаҳмида мешавад.   

Дар мисоли калимаи адл мо метавонем бигӯем, ки диахронияи 

истилоҳот тағйирёбанда буда, бо мурури замон яке муддати тӯлонӣ, 
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дигаре зудтар дигар шаваду сеюмӣ ба дигаргунии маъноию шаклӣ ва 

сохторӣ дучор гардад. 

 

I. 2. Тафсири маънӣ ва мафҳум дар ҳуқуқ 

Дар забон ҳар як воҳиди он мақоми махсус дорад ва маънӣ яке аз 

асоситарин вежагиҳои луғавии вожаҳост. Маънӣ ҳам гуногун фаҳмида 

мешавад. Масалан, дар ФЗТ вожаи маънӣ чунин тафсир шудааст: 

Маънӣ// Маъно а. 1. мазмуни калом, мафҳум. 2. фикр, ғоя. 3. фалс. 

моҳият,  чигунагӣ,  мазмун; ба  маънӣ аз рӯи  сират  ва  ботин;  моҳиятан. 

4. дар  тасаввуф — рӯҳ, ҳолати ваҷди  рӯҳӣ.  5. сабаб,  боис; аз  чӣ  маънӣ?  

а)  ба  кадом  мазмун?;  б) ба кадом  сабаб? [153, ҷ. 1, с. 665]. 

Мафҳум бо вуҷуди бо маъно ҳаммаънову муродиф буданаш, фарқе 

ҳам дорад: Мафҳум  a. фаҳм кардашуда,  фаҳмидашуда,  донисташуда;  

мафҳум  (-и  касе)  гаштан  фаҳмида  шудан, фаҳм  карда  шудан [153, ҷ. 1, 

с. 658]. Дар ин луғат маънои луғавии калимаи мафҳум шарҳ дода 

шудааст. Он аз нуқтаи назари ҳуқуқ вежагии соҳавию касбӣ пайдо 

намудааст. Масалан, дар соҳаи ҳуқуқ истилоҳи мафҳумҳои ҳуқуқӣ 

мустаъмал буда, як шакли тафаккури ҳуқуқиест, ки аломатҳои 

муҳимтарин ва фарқкунандаи ашё ё ҳодисаҳои олами ҳуқуқиву давлатӣ 

ва ҷараёни тафаккурро инъикос менамояд. Маҷмӯи мафҳумҳои ҳуқуқӣ 

назарияи ҳуқуқшиносиро ташкил медиҳад. Онҳо як намуди мафҳумҳои 

иҷтимоӣ-сиёсӣ буда, якҷоя ва чун ҷузъи таърихи ҳуқуқу давлат ҷараёни 

таҳаввулу инкишофи хешро мегузаронанд. Дар ФИҲ омадааст, ки  

“мафҳумҳои ҳуқуқӣ якҷоя бо пешрафти ҷомеаи инсонӣ такмил меёбанд. 

Онҳо бояд воқеияти иҷтимоиро дурусту объективӣ инъикос намоянд. 

Мафҳумҳои давлат, ҳуқуқ, демократия, қонун ва ғ., ки ҳанӯз дар 

замонҳои қадим истифода мешуданд, имрӯз мазмуни нав пайдо 

намудаанд. Илми ҳуқуқшиносии ҷаҳонӣ ва аз ҷумла Тоҷикистон ҳоло 

дорои мафҳумҳоест, ки аз талаботи замони нав бармеоянд,  аз қабили 

қонунияти ҳуқуқӣ, қонуни ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои инсон ва м. и. Мафҳумҳои 
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ҳуқуқӣ бо ҳуқуқу давлат алоқаманд буда, шакли инъикоси ҳодисаҳои 

ҳуқуқиву давлатианд. Бисёре аз онҳо дар қонунгузорӣ истифода 

мешаванд ва барои  танзими ҳуқуқӣ хизмат мекунанд. Мафҳумҳои ба 

ҳуқуқ вобаста аз рӯи соҳаҳои амал ба умумиҳуқуқӣ (ҳуқуқ, давлат, 

муносибатҳои ҳуқуқӣ, қонун, қонуният ва м.и.), байнисоҳавӣ (кирдор, 

ҷазо, ҷавобгарии моддӣ ва м.и.), соҳавӣ (айбдоршаванда, гумонбар, аҳд 

ва м.и) ҷудо мешаванд” [154,  280-281]. 

Маънидодкунӣ дар ҳуқуқшиносӣ чун шарҳ додан, тафсир намудани 

мундариҷа ва мазмуни ҳақиқии меъёрҳои ҳуқуқ фаҳмида мешавад. 

Вобаста ба мақомоти тафсиркунанда маънидодкунӣ аутентӣ, судӣ ва 

докториалӣ мешавад. Тафсири аутентӣ–мувофиқи салоҳияташ аз тарафи 

мақомоти ҳокимият маънидод кардани қонунгузориҳои худ мебошад 

(масалан, мувофиқи моддаи 49-уми Конститутсияи ҶТ чунин салоҳият ба 

Маҷлиси Олӣ дода шудааст). Тафсири судӣ ба фаъолияти мақомоти судӣ 

вобаста мебошад. Маънидоди илмӣ, назариявии қонунгузориро, ки аз 

тарафи донишмандони ҳуқуқ (олимону мутахассисон) анҷом дода 

мешаванд, тафсири докториалӣ меноманд. Бо роҳи як меъёри ҳуқуқиро 

ба дигараш муқоиса намуда, маънидод карданро тафсири мураттибӣ 

меноманд [154, с. 288]. 

Яқин гардид, ки дар ҳуқуқ маънидодкунӣ ва тафсир ба як маънӣ 

фаҳмида мешаванд. Зиёда аз ин, дар натиҷаи қиёси мафҳумот ва таърифи 

онон маълум гардид, ки  ба ду истилоҳи мавриди таҳлил вожаи мафкура 

низ ҳаммаъно дониста шудааст: Мафкура–маънои мафҳум, ғоя, таълимот 

ё  ба ибораи дигар бошад, маънояш низоми ақидаҳост нисбат ба табиат, 

ҷамъият, шахсият, арзишҳо ва меъёрҳои ин ё он синф, яъне мақсадҳо ва 

тарзу усулҳои ба даст овардани онон, ки ба муносибатҳои моддӣ, пеш аз 

ҳама, ба муносибатҳои истеҳсолии дар дохили ҷамъиятбуда, вобастагӣ 

доранд. Асоси мафкураро ғояҳои фалсафӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, маънавӣ, 

динӣ ва эстетикӣ ташаккул медиҳанд. Мафкура аз тамоюлҳо, мактабҳо, 

ҷараёнҳои сершумор иборат аст, ки дар бисёр маврид оид ба ҳалли ин ё 
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он масъала онҳо мухолифи якдигар мебошанд. Аммо бо баробари арзи 

вуҷуд доштани ин тафовутҳо тамоюлҳои мазкур дар заминаи ягонаи 

сохтори иҷтимоӣ баромад менамоянд [154, с. 280].  

Як нуктаи муҳимро бояд зикр намуд, ки дар фарҳангҳои филологӣ 

маъникушоиву тафсир ҳар қадар фарогир бошад, ҳамон андоза хуб аст, 

вале дар фарҳангҳои ҳуқуқ, баръакс, ҳар қадар мушаххас бошад, беҳтар 

аст. Бинобар он, дар тафсири худи калимаи тасниф, ки истилоҳи 

умумиилмист, мураттибони ФЗТ кӯшидаанд, маъниҳои бештари онро 

кушоянд: Тасниф а. 1. синф-синф кардан, ба навъҳо ҷудо кардан; 2. 

таълиф, тартибдиҳӣ (-и китоб, асари мусиқавӣ). 3. тарона,  суруд [153, ҷ. 

2, с. 337].  

Дар ФТЗТ як маънои асосиашро қабул карда, ба он ҷанбаи соҳавӣ 

бахшидаанд: Тасниф а. 1. ба навъњо људо кардани чизњо; 2. таълиф 

кардани китоб (рисола); 3. эљоди тарона, суруд [155, ҷ. 2, с. 332]. 

Дар ФИҲ  мехонем: Тасниф – ба навъҳо ҷудо кардан, масалан, ба 

навъҳо ҷудо кардани муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ [154, с. 460]. Дар 

ҳуқуқ ин истилоҳ ифодагари ба навъҳо ҷудо кардани ҷузъу рукнҳои 

дохиливу соҳавӣ гардидааст, ба мисли таснифи криминалистӣ, таснифи   

ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии шаҳрвандон, таснифи субъектони 

мурофиаи ҷиноятӣ ва ғ. Ин ҳама шаҳодати онанд, ки вақтҳои охир 

асоситарин талаботи истилоҳот, ки якмаъногиву соҳавӣ будани онҳост, на 

ҳамеша риоя мешавад. Аз нукоти боло маълум гардид, ки тафсири 

лингвистию ҳуқуқӣ фарқ мекунад, бинобар он лозим медонем, ки 

умумияту фарқияти онҳо баррасӣ гардад.  

                    

 

I. 3. Тафсири лингвистӣ ва ҳуқуқии вожаҳои марбут ба ҳуқуқ 

Хусусияти боризи системаи истилоҳот дар он зоҳир мешавад, ки ин 

низом силсилаи мафҳумҳоеро ба вуҷуд меорад, ки вобаста ба вижагиҳои  

умумию  соҳавиашон метавонанд ба тағйирёбии маъноию луғавӣ, 
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сохторию таркибӣ ва илмию услубии истилоҳот таъсири амиқе расонанд. 

Дар натиҷа як калима ё мафҳум дар айни як соҳа ё соҳаҳои мухталиф ба 

таври гуногун шарҳу эзоҳ дода мешавад, ки ин нишонаи тафовут пайдо 

кардани истилоҳ ва хусусияти соҳавӣ гирифтани он мебошад. 

Тафсир яке аз илмҳои фалсафа, мантиқ ва баён буда, аз замонҳои 

қадим маълум аст, зеро баробари ба сухан даромадану баёни фикр 

кардани инсон зарурати маънидод кардану фаҳмонидани мазмуни 

пиндору андешаи гуфташуда пеш омадааст. Аз ин ҷо онро маънидод 

кардан, равшан сохтан, возеҳ гардонидан, кушода додан, шарҳу эзоҳ 

додан ва тафсир кардани фикр меҳисобанд.  

Шарҳу маънидод ва тафсир низ гуногун мешавад. Муфассирони 

аҳкоми динӣ тафсири ҳуқуқиро омили ошкор намудани мазмуни қонунҳо, 

меъёрҳои ҳуқуқу шариат донистаанд [10, с. 128.]. Тафсири филологиву 

ҳуқуқӣ тафовут доранд. Тафсири лингвистӣ ё филологӣ умуман маънидод 

кардани калима ё мафҳумро дар назар дорад. Масалан, дар ФЗТ худи 

вожаи тафсир чунин омадааст: «1. шарҳ  додан,  васеъ  кардан,  баён 

кардан 2. д. маънидод ва шарҳи оятҳои Қуръон  ва  ҳадис» [153, ҷ. 2, с. 341]. 

Дар тафсири лингвистӣ ҷанбаи асосӣ возеҳу равшан кардани маънои 

калима бошад, дар тафсири ҳуқуқӣ муайян намудани маънову моҳияти 

илмию соҳавии истилоҳ ба эътибор гирифта мешавад. Масалан, дар ФЗТ 

вожаи адлия умуман во нахӯрд, дар  ФТЗТ  «идораи корњои њуқуќ ва суд; 

додгустарї: вазорати адлия, идораи адлия» [155, ҷ.1, с. 38] тафсир 

шудааст. Дар ФИҲ чунин омадааст: «Адлия дар ҳуқуқи конститутсионӣ  

бо чанд мазмун фаҳмида мешавад: 1) муродифи адолати судӣ; 2) маҷмӯаи 

муассисаҳои судӣ, фаъолияти онҳо оид ба татбиқи адолати судӣ. Адлияи 

маъмурӣ, адлияи ҷиноятӣ, шаҳрвандӣ, адлия оид ба корҳои меҳнатӣ ва 

ғайраҳо маълуманд. Бо мазмуни васеъ адлия низоми мақомоти судӣ, 

ҳифзи ҳуқуқ ва ғайраро, ки дар мамлакат амал мекунанд, ифода месозад. 

Ҳарчанд маъмулан мафҳуми адлия бо мазмуни васеъ ба кор бурда 

мешавад, вале дар аксар мамлакатҳо вазоратҳои адлия фаъолияти  
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мақомоти ҳуқуқиро идора менамоянд» [154, с. 17].  

Дар ҳуқуқ фарқ кардани маънову мазмуни истилоҳ ва фаҳмишу 

мафҳум хеле аҳамияти калон дорад. Масалан, ҳангоми маънидод 

кардани мазмуни вожаи адолат гуфта шудааст, ки он аз калимаи арабии 

адл гирифта шуда, додрасӣ, додгарӣ; некукорӣ, кори аз рӯи инсофро 

ифода менамояд. Мафҳуми «арта» ба маънии «ҳақиқат» ва адлу инсоф, 

ҳақиқат, ки аксари қавоиди муҳими динӣ ва умуман тасаввуроти 

васеътари мафкуравиро муайян мекард, мафҳуми муштараки эрониёну  

ҳиндувон  буда, чун муодили артаи авастоӣ истеъмол мешудааст. Ин 

мафҳум бо худо–асура Варунаи «Ригведӣ» ва Аҳура Маздои эрониён 

марбут аст (асура мутобиқи аҳура аст, ки ҳар ду маънии «соҳиб» ва 

«ҳоким, ҳукмрон»-ро ифода менамоянд) [ 48,с. 42]. Ин усули лингвистии 

маънидоди калимаву мафҳум буда, мақсади асосӣ равшан намудани 

ифодаи маъноии вожа аст.  

Ҳангоми тафсири ҳуқуқшиносӣ таъкид карда мешавад, ки он яке аз 

категорияҳои ахлоқ ва ҳуқуқ буда, ба рухдоди мушаххас созгор будан ё 

набудани моҳияту ҳуқуқи инсонро ифода менамояд.  

Дар тафсири ҳуқуқшиносӣ адолат ифодагари алоқамандии шаклҳои 

шуури ҷамъиятӣ–ҳуқуқ ва ахлоқ аст. «Адолат бар хилофи некӣ ва бадӣ, 

ки ба воситаи онҳо ба ин ё он ҳодиса баҳо дода мешавад, таносуби байни 

чандин ҳодисаро аз нуқтаи назари дар байни одамон тақсим шудани 

хайру шарри мавҷуда шарҳ медиҳад» [155, с. 19]. Адолат муайянкунандаи 

эътидоли дарку тамиз, ҳаракату амал ва хулосаи инсонӣ буда, одамро аз 

ифрот медорад. Он мафҳуми нисбиест, ки вобаста ба тағйири шароити 

иҷтимоӣ, муносибатҳои истеҳсолӣ ва ҳаёти маънавии ҷамъият мазмуни 

нав касб менамояд. Ҳамин тавр, муқоисаи вежагиҳои маъноиву луғавии 

истилоҳоти ҳуқуқ бо вожаҳои дигар ба он меорад, ки истилоҳоти умумӣ 

хусусияти соҳавӣ пайдо намуда, боиси ба ҳам наздик гардидани маъниву 

мафҳум мешаванд. Бинобар он, дар илми шӯравӣ оид ба муайян 

намудани мафҳуми тафсир, аниқтараш тафсири ҳуқуқ, се нуқтаи назар 
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мавҷуд буд: 1. Тафсир – ин муайян намуди маънии меъёрҳост [84, с. 66]; 2. 

Тафсир – шарҳи мазмуни меъёрҳост [166, с. 5]; 3.тафсир – дар як вақт ҳам 

муайян намудани маънии меъёрҳо  ва ҳам шарҳи онҳост [36, с. 5-6].  

Дар илми ҳуқуқи пасошӯравӣ нуқтаи назар оиди тафсири ҳуқуқ чун 

муайян намудани маънии меъёрҳо ва шарҳи онҳо истифода мешавад.  

        Тафсири ҳуқуқ субъект, объект, тарз (грамматикӣ, таърихӣ, 

мақсаднок, функсионалӣ, мантиқӣ, низомнок) ва анво (айнӣ, васеъ, 

маҳдуд, расмӣ, ғайрирасмӣ, муқаррарӣ, касбӣ, илмӣ-доктриналӣ, 

бавосита, бевосита) дорад [142, с. 78]. Профессор Р.Ш. Сотиволдиев 

тарзи грамматикии тафсири ҳуқуқро чунин шарҳ медиҳад: «Тарзи 

грамматикӣ (забонӣ, матнӣ, филологӣ) бо истифодаи қоидаҳои забонӣ 

(ифодаи забонии матни санад), муайян намудани тарзи ифодаи матни 

санад, мавқеи бандаки изофа ва дигар унсурҳои забонии матни санад 

алоқаманд аст. Дар рафти ин тафсир донишҳои забонӣ (филологӣ) 

истифода мешаванд [142, с.79]. Умуман, тафсири мазкур дуруст аст. 

Аммо дар он ҷанбаи асосӣ, яъне маънои матн ва услуб сарфи назар 

шудааст. Бояд дар ҳама гуна тафсир маъно дар аввал бошад ва дар 

фарҳангномаҳои филологӣ чунин аст. Масалан, калимаи модда дар 

фарҳангҳову дастурҳои умумиву соҳавӣ, аз ҷумла дар «Ғиёс-ул луғот», 

чунин тафсир шудааст: Модда – асли ҳар чиз ва сомони таркиби ҳар  

шайъ, ки мадад бошад барои ғайрӣ ва зиёдати муттасила ба чизе (аз  

«Мунтахаб» ва «Зубдат-ул-фавоид»); ва дар «Суроҳ» ба маънии афзунии  

пайваста; ва  лафзи  модда  дар  хутути  мурсала  гоҳе  ба  ҷои лафзи боб 

ва лафзи муқаддама мустаъмал мешавад, чунонки дар моддаи  саъйи 

фулон ва  дар  моддаи  ирсоли  русули  расоил [128, ҷ. 2, с. 222]. 

Дар ташреҳи ФЗТ доираи тафсир мушаххастар шудааст: Модда// 

Моддат а. 1. материя; чиз. 2. моҳият, асл. 3. мавзӯъ, матлаб;  материалҳои  

доир  ба  матлабе. 
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Моддаи  таърих  адш., як  ё  якчанд  калимае,  ки  агар адади  ҳарфҳои  он  

ҷамъ баста шавад, ададе ҳосил мегардад, ки соли воқеаеро мефаҳмонад…  

[153, ҷ 1, 697]; 

Мураттибони ФТЗТ ҳамин маъниҳоро бо андаке тағйирот, вале 

дар ду моддаи луғатӣ шарҳ додаанд: Модда I а. чизи асосї, ки  барои 

пайдоиш ва сохта шудани чизи дигар чун замина хидмат мекунад, 

материал; муќ. мавод: Моддаи  зањрдор, моддањои тарканда, моддањои 

химиявї. 2. физ. чизи дорои вазн, химиявї. 2. физ. чизи дорои вазн, ки 

фазоеро ишѓол мекунад, материя. 3. фалс. њаюло. Модда II а. 1. њар  як  аз  

бандњои  ягон ќонун,  низомнома,  ќарордод  ва  њуљљатњои дигар, ки як 

нуқтаи томро дар бар мегирад ва бо раќамњо аз њам људо карда мешавад, 

банд; радиф: моддаи панљуми ќонун, моддаи харољоти баровард. 2. 

мавзўъ, матлаб, ки як ќисми чизеро ташкил  медињад; моддаи луѓавї 

забш. њар як аз воњидњои забонї дар фарњанги тафсирї ва ѓ., ки 

калидвожа, тафсири маъноњои он ва дигар љузъњоро дар бар мегирад; 

моддаи таърих адш. калима ё таркибе,  ки  аз  љамъбасти  ќимати  ададии 

њарфњои арабиасоси он мувофиќи њисоби абљад санаи воќеае њосил 

мешавад [155, ҷ.1, 809].   

Дар соҳаи химия ба маънои моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ, 

дар соҳаи ҳарбӣ чун моддаи тарканда фаҳмида ва ба кор бурда мешавад.  

Дар ФИҲ модда чун моддаи луғатӣ ҷой дода нашудааст, зеро 

тафсири ҳуқуқӣ талаботи худро дорад. Тафсири ҳуқуқ ҷараёни мақсаднок 

ва илман асоснокшудаест оид ба равшан намудани мазмун ва маънии 

санади меъёрӣ–ҳуқуқӣ ё меъёри он. Тафсири ҳуқуқ зинаи (унсури) ҳатмии 

ҷараёни амалишавии нишондодҳои ҳуқуқӣ аст. Мақсади он амалисозии 

меъёри ҳуқуқ буда, дар натиҷаи он меъёрҳои умумӣ вобаста ба ҳолатҳои 

ҷудогонаи ҳаёт мушаххас гардида, омодаи амалисозӣ мешаванд. Тафсир 

ҷараёни фикрӣ буда, сатҳи баланди донишҳои ҳуқуқӣ, маҳорати касбиро 

талаб мекунад. Дар шароити давлати ҳуқуқбунёд тафсири ҳуқуқ дар 

асоси талаботҳои қонун, бо назардошти волоияти Конститутсия ва 



30 
 

қонунҳо, аввалиндараҷа будани ҳуқуқҳои инсон, новобаста ба манфиату 

мақсадҳои сиёсии ин ё он ҳизбу созмони сиёсӣ, табақа ё гурӯҳи иҷтимоӣ 

сурат мегирад [154, с. 461]. 

Дар ҳуқуқшиносии замони шӯравӣ модда ба маънои ҷузъи қонун 

чун тарҷумаи «статья»-и русӣ мустаъмал буд. Модда санади 

қонунгузории давлатиест, ки қувваи ҳуқуқиро доро буда, барои ифодаи 

мафҳумҳои меъёрию ҳуқуқӣ истифода мегардад. 

 Дар забони русӣ статья вожаи сермаъно буда, яке аз маъноҳои он  

ҷанбаи ҳуқуқӣ дорад. Бо мақсади айнан манзур намудани моҳияти вожаи 

статья дар забони русӣ иқтибоси зеринро ба забони асл меоварем: 

Статья, -и, род. мн. -тей, ж. 1. Научное или публицистическое сочинение 

небольшого размера. Газетная, журнальная с. Критическая с. 2. Глава, 

раздел в каком-н. документе, перечне, справочнике. С. закона. Расходные 

и доходные статьи в смете. Словарная с. 3. Разряд, группа (спец.). 

Старшина первой, второй статьи (воинские звания в Военно-Морском 

Флоте). 4. Занятие, дело (устар. разг.). Зубоскалить  –  не хитрая это с. 

Это дело – особая с. (это сюда не относится; разг.). По всем статьям (со 

всех сторон, полностью; разг.). 5. Наказание на основании закона (по 

статье закона; прост.). За сопротивление милиции получил статью. || 

уменьш. статейка, -и, ж. (к 1 знач.). || прил. статейный, -ая, -ое (к 1 и 2 

знач.) [110, с. 621].          

 Баъди соли 1781-ум дар ИМА қабул гардидани нахустин 

конститутсияи он, ки вайро Статья конфедерации (Thе articles of 

Confederation) тарҷума кардаанд, вожаи мазкур тобиши ҳуқуқӣ гирифт, 

зеро «articl» ҳаммаънои статьяи русист. Баробари қабул ва тарҷумаи 

нахустин конститутсияи Иттиҳоди Шӯравӣ ва Тоҷикистони Шӯравӣ 

вожаи «статья»-и русӣ ба тоҷикӣ  модда тарҷума гардида, то имрӯз роиҷ 

аст.            

 Ҳамин тавр, аз таҳлилу муқоисаи боло маълум гардид, ки гоҳо 
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духӯра ё дар мавридҳои мухталиф кор фармудани гунаву муродифоти 

истилоҳот низ ба назар мерасад, ки мувофиқи мақсад нест. 

Қонунгузор муродифотеро ба миён меорад, ки вобаста ба хусусияти 

ҳуқукӣ, ҷиноятӣ ва мурофиавӣ барои ифодаи ҳар як амалу ҳаракати 

алоҳидае таъин мегарданд. Мутаассифона, дар забони тоҷикӣ, мисли 

забонҳои дигар, алҳол якмаъногии истилоҳот на ҳамеша таъмин 

мегардад. Дар натиҷа гоҳо барои ифодаи як мафҳум ду ва ҳатто зиёда 

истилоҳ мустаъмал мешавад. Масалан, дар замони шӯравӣ истилоҳоти  

гражданин, гражданӣ маъмул буд ва аз охирҳои солҳои 80-ум, махсусан 

90-уми асри ХХ, онҳо бо вожаҳои шаҳрванд ва шаҳрвандӣ иваз карда 

шуданд. Дар ФТЗТ чунин тафсир дода шудааст: Гражданин ниг.  

шањрванд;  табаа, шаҳрванд, аҳолии шаҳр ё кишвар [155, с. 632]. Калимаи 

гражданӣ тафсири муфассалтаре дорад: «Гражданӣ 1. шањрвандї: њуќуќи 

гражданї. 2. ѓайрињарбї, ѓайринизомї: авиатсияи (њавопаймоии) 

гражданї; мудофиаи гражданї ниг. мудофиа; никоњи гражданї ќайди 

никоњ дар идораи давлатї (бе риояи расму русуми  анъанавї  ва динї); 

љанги гражданї муборизаи мусаллањона байни синфњо ва гурўњњои 

иљтимоии дохили як давлат, љанги шањрвандї, љанги дохилї» [155, ҷ. 1, с. 

332]; Шаҳрвандӣ хеле мухтасар маънидод гардидааст: «Шаҳрвандӣ 

марбут ба шаҳрванд; табаа» [155, ҷ. 2, с. 632]. Ба назари мо 

ибораистилоҳи «кодекси шаҳрвандӣ» пурра метавонад бар ивази 

«кодекси гражданӣ» истифода гардад, вале аз чӣ сабаб бошад, ки 

қонунгузор корбасти онро лозим надонистааст.  

 Таърифи шаҳрванд дар ФИҲ қобили таваҷҷӯҳ аст: «Шаҳрванд – дар 

ҳуқуқи конститутсионӣ шахси ҷисмониест, ки бо давлати мазкур расман 

алоқамандӣ дорад. Шаҳрванд дар алоқаи доимии ҳуқуқӣ бо давлат 

мебошад. Аз ин рӯ, ӯ дорои ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳоест, ки дар 

Конститутсия ва қонунҳо пешбинӣ шудаанд. Унвони «шаҳрванд» имкони 

иштироки шахсро дар идораи корҳои давлат ва ҷамъият, иштирок дар 

ҳаёти сиёсии ҳамин ҷомеа ифода мекунад, ки он ба дигар дараҷаҳои 
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шахсони ҷисмонии дар марзи давлат буда – шаҳрвандони хориҷӣ ва 

шахсони шаҳрвандӣ надошта баробар нест. Дар назария ва амалияи 

ҳуқуқ, ғайр аз унвони «шаҳрванд» дараҷаи «одам» (ё «инсон»), ки бо он 

ҳуқуқу озодиҳои ба шахсият хос, сарфи назар аз шаҳрвандӣ ҷудо карда 

мешавад. Дар маҷмӯъ, дар хусуси ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии 

инсон ва шаҳрванд гуфтан расм шудааст. Унвони «шаҳрванд» ба дараҷаи 

«давлат» алоқаманд аст. Ин на фақат дар шаҳрвандӣ ифода меёбад. 

Шаҳрванд нисбат ба давлат ҳуқуқҳои муайян дорад (аз давлат ҳимояи 

ҳуқуқҳои худ, таъмини шароит барои татбиқи ҳуқуқу озодиро талаб 

карда метавонад) ва дар пеши давлат вазифадор мебошад. Давлат 

вазифадор аст, ки ба манфиати шаҳрванд амал кунад, вале ӯ метавонад 

аз шаҳрванд низ талаб кунад, ки ахлоқи муайян дошта, вазифаҳои худро 

иҷро намояд» [154, с. 588]. Тавре ки аз иқтибос бармеояд, мураттибон дар 

ин матн 2 маротиба вожаи шаҳрвандиро истифода бурдаанд. Зиёда аз ин 

вожаи мазкур чун моддаи луғатӣ алоҳида мавриди тафсир қарор 

гирифтааст: Шаҳрвандӣ – алоқаи устувори ҳуқуқии инсон бо давлат, ки 

аз он ҳуқуқу вазифаҳои онҳо нисбат ба якдигар, дар ҳолатҳои қонун 

пешбиникарда бармеоянд. Шахсони аз самти ҳуқуқӣ алоқаи 

устувордошта шаҳрванди давлат мебошанд; шахсони дигар алоқаи худро 

бо ҳамин давлат ҳамчун шахсони хориҷӣ ва ё бешаҳрванд (апатрид) ба 

роҳ мемонанд. Аҳамияти ҳуқуқии падидаи шаҳрвандӣ дар давлатҳои 

ҳуқуқбунёд дар он аст, ки шаҳрванди давлати мазкур ғайр аз ҳуқуқҳои 

эътирофшудаи инсон ҳуқуқҳои иловагӣ–ҳуқуқи шаҳрвандро соҳиб 

мешаванд, ки ба он асосан ҳуқуқҳои сиёсӣ дохиланд. Дар як вақт 

шаҳрвандон дар зери партави соҳибихтиёрии давлати мазкур мебошанд, 

вале дар давлатҳои ғайридемократӣ муносибати давлат бо шаҳрванд 

ҳамчун тааллуқ доштани шаҳрванд ба давлат ё алоқаи ҳуқуқӣ– сиёсии  

байни онҳо дониста мешавад. Аз ин рӯ, шаҳрванд наметавонад дар ҳеҷ 

гуна равияҳои оппозитсионӣ нисбат ба реҷаи сиёсӣ ё доираҳои ҳукмрон 

қарор дошта бошад. Устувории шаҳрвандӣ ҳамчун алоқаи ҳуқуқии шахс 
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бо давлат, ҳатто дар ҳолати дар хориҷи кишвар зиндагӣ кардани 

шаҳрвандони давлати мазкур идома меёбад. Ҳамин тариқ, шаҳрвандӣ 

алоқаи ҳуқуқии идомаёбанда буда, шаҳрванд дар ҳолати дар хориҷи 

мамлакат будани худ ҳуқуқи талаб кардани ҳимояи ҳуқуқҳои худро 

дорад. Мувофиқи Эъломияи ҳуқуқи башар ҳар инсон ҳуқуқи шаҳрвандӣ 

дорад. Ҳеҷ касро аз шаҳрвандиаш ё аз ҳаққи тағйири шаҳрвандӣ 

худсарона маҳрум кардан мумкин нест (моддаи 15-ум). Дар зери таъсири 

ин меъёр қонунгузории конститутсионии мамлакатҳо меъёр дар хусуси 

маҳрум кардан аз шаҳрвандиро пешбинӣ намекунанд» [154, с. 589]. 

Чунин омилҳои экстралингвистии пайдоиш ва ташаккули системаҳои 

истилоҳот вежагиҳои ҳуқуқии онҳоро торафт барҷаста мегардонад, ки ба 

интишору таъсирашон баҳои якхела додан мумкин нест. Ҳарчанд ки 

таснифи ҳуқуқ чун рухдоди махсуси ҷомеавӣ, баробари маҳфуз доштани 

ҷанбаҳои миллӣ, ҷаҳонишавии ҳуқуқ,  раванди хосаро тақозо медорад, 

дар соҳа  истилоҳот низ торафт умумияти бештаре ба худ мегирад, зеро 

ҳуқуқ маҳз бо забон ва воҳидҳои он амал менамояд ва интишор меёбад. 

Вежагии тамаддуни миллӣ бо омилҳои экстралингвистӣ қувват гирифта, 

дар таркиби луғавӣ ҳатто боиси гуногунрангии истилоҳот гардида 

метавонад ва ин яке аз вежагиҳои давраи гузариши истилоҳоти нав 

маҳсуб меёбад. Вале ин унсурҳо на ҳамеша ба маънои муодили русиашон 

ба кор мераванд. Калимаи гражданӣ ҳатто дар таркиби номи кодекси 

махсус - «Кодекси ҳуқуқи гражданӣ» боқӣ мондааст. Мақсад ва принсипи 

духӯрагии муносибат маълум нест. Вале модом ки  бар ивази гражданӣ 

шаҳрвандӣ қабул шуда бошад, ҳамеша ва дар ҳар маврид бояд онро иваз 

намояд. Вале ҳуқуқшиносон бар онанд, ки  мафҳуми шаҳрванд ноқис аст. 

Шояд бинобар он бошад, ки дар ФИҲ [154, с. 209] истилоҳоти кодекси 

гражданӣ, шаҳрванд, шаҳрвандӣ, шаҳрванди фахрӣ (ифтихорӣ), 

шаҳрванди хориҷӣ, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони 

хориҷӣ (хориҷиён) чун моддаҳои алоҳида бо шарҳу эзоҳашон ҷой дода 

шудаанд [154, с. 589]. 
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Кодекси гражданӣ ибораистилоҳи исмӣ буда, аз ду вожаи иқтибосӣ 

таркиб ёфтааст. Ҷузъи тобеъкунанда кодекс, тобеъшавандааш гражданӣ 

мебошад.  

Кодекс аз калимаи лотинии codеx гирифта шуда, дар замони 

шӯравӣ  тавассути забони русӣ вориди забони тоҷикӣ гардидааст. Он дар 

СЭС чунин маънидод шудааст: «1. санади ягонаи қонунбарори 

мураттабгаштаест, ки муносибати ҷамъиятиро дар соҳаи ҳамгуне 

(кодекси гражданӣ, кодекси ҷиноятӣ ва ғ.) ба танзим мегирад; 2. Дар 

Рими қадим як намуд китоби аз маҷмӯи лавҳатахтаҳо ё варақҳои папирус 

сохташударо кодекс меномидаанд. Китобҳои ҳозира низ дар ҳамон шакл 

муқовабандӣ мешаванд» [141, с. 603].  

Дар ФИҲ ишора рафтааст, ки кодекс «дар ибтидо ба маънии тана, 

решаи дарахт ва баъдан ҳамчун китоб, маҷмӯаи қонунҳо мавриди 

истифода қарор гирифтааст» [154, с. 209]. Албатта, нисбати ин маълумот 

тавзеҳи СЭС мукаммалтар аст. Ба ҳар ҳол, минбаъд вежагии соҳавӣ 

пайдо намуда, хоси ҳуқуқ гаштааст. Ҳоло кодекс «қонуни ягона ва 

мураттабгаштаи дорои сатҳи баланди муайяни мантиқӣ аст, ки тавассути 

он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра, бевосита ва бонизом 

танзим карда мешавад (масалан, Кодекси оила, Кодекси ҷиноятӣ, 

Кодекси меҳнат ва ғ.) (моддаи 18 Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои 

меъёри ҳуқуқӣ» аз 8.12.2003 №54) [154, с. 208].  

Кодексҳо натиҷаи фаъолияти кодификатсионии қонунгузор ба 

ҳисоб мераванд. Аз рӯи қоида, кодекс ба соҳаи муайяни ҳуқуқ мансуб 

аст. Одатан, он фақат ҷанбаҳои асоси ҳуқуқии соҳаи дахлдорро дар бар 

мегирад, меъёрҳои боқимонда ба дигар қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ 

дохил карда мешаванд. Баъзе  кодексҳо меъёрҳо, соҳаҳои қонунгузорӣ, ё 

худ зерсоҳаи ҳуқуқро муттаҳид мекунанд (масалан, Кодекси савдои 

баҳрнавардӣ; Кодекси манзилӣ=кодекси манзил беҳтар аст-М.М.).    

Мафҳуми кодекс дар хориҷа ба таври дигар фаҳмида мешавад. 

Масалан, дар ИМА кодексҳо дар натиҷаи муттаҳидсозии қонунҳои 
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алоҳида ва меъёрҳои ҳуқуқи умумӣ ба вуҷуд меоянд. Дар Фаронса 

баробари кодексҳои классикӣ таҷрибаи интишори санадҳои қонунии 

муттаҳидгардонидашуда тибқи соҳаҳои ҷудогона расм шудааст, ки бо 

номи кодекс мустаъмал мебошад (Кодексҳо оид ба меҳнат, оид ба роҳ, 

кишоварзӣ, гумрук, бандарҳои баҳрӣ, андоз ва ғ.).  

Дар илму амалияи ҳуқуқи муосир зери мафҳуми кодекс қонуне дар 

назар аст, ки тамоми меъёрҳо ё қисми зиёди меъёрҳои танзимсозандаи 

соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятиро дар бар мегирад. Масалан, 

кодекси ҷиноятӣ, кодекси гражданӣ, кодекси меҳнат, кодекси оила, 

кодекси андоз ва ғайра. Дар забони форсии муосир ба маънои истилоҳи 

кодекс калимаи қонун истифода мешавад. Масалан, Қонуни ҷазо, Қонуни 

маданӣ, Қонунусули муҳокимоти ҷазоӣ, Қонунусули муҳокимоти маданӣ, 

Қонуни кор ва ғайра. Дар баъзе кишварҳо (Қазоқистон ва ғ.) қонуни 

интихобот бо номи кодекс ёд мешавад [154, 208-209]. Кодекси гражданӣ 

яке аз муҳимтарин санадҳои қонунгузории муосир мебошад. Ба нзари мо 

қонун нисбат ба кодекс умумитар буда, яке дигареро наметавонад иваз 

намояд. 

Ҳамин тавр, аз муқоисаи тафсирҳои ФЗТ, ФТЗТ ва ФИҲ мухтасар 

метавон хулоса намуд, ки дар тафсири лингвистӣ диққати асосӣ ба 

маънои луғавии вожа дода мешавад, дар тафсири ҳуқуқӣ ҷанбаи касбӣ ва 

дараҷаи ифодаи соҳавии он дар маркази диққати муфассирони соҳа 

қарор мегирад. Тафсири ҳуқуқӣ бештар вежагии таъриф (дефинитсия)-ро 

дорост. Тафсири лингвистӣ ҳаддалимкон маънии бештареро фарогир 

мешавад, тафсири ҳуқуқӣ ҳамон маъниеро равшан менамояд, ки дар соҳа 

роиҷ аст. Муайян кардани ин ду яке аз вазифаҳои таҳқиқоти 

юрислингвистӣ мебошад.  

 

 

I. 4. Мафҳумҳои умумиҳуқуқӣ ва корбасти онҳо дар забони тоҷикӣ 
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Масъалаи дигар ин корбасти мафҳумҳои умумиҳуқуқӣ дар забони 

муосири тоҷикӣ буда, яке аз қазияҳои хеле мубрам ва ҳалталаби рӯз 

маҳсуб меёбад, зеро бисёр мафҳумҳое ҳастанд, ки ба забони тоҷикӣ ба 

тавассути забони дигар, махсусан русӣ, ворид гардида, дар шаклу гунаи 

мухталиф ё шубҳаноку ноаниқ истифода мешаванд. Бо вуҷуди он ки 

вақтҳои охир вазъи забон ва услуби асноди ҳуқуқию меъёрии ҷумҳурӣ 

дар забони тоҷикӣ беҳтар шуда истодааст, ҳанӯз норасоиҳои лингвистӣ 

бисёр ба назар мерасанд ва яке аз сабабҳои зуд-зуд ва зиёд ворид 

намудани тағйироту дигаргунӣ ба қонунҳои мамлакат маҳз дар ҳамин 

аст, ки нозукиҳои лингвистӣ аз мадди назари қонунгузор дур мемонанд. 

Қобили қайд аст, ки ҳанӯз соли 1998 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул карда шуд ва он нахустин кодекси Тоҷикистони 

соҳибистиқлол маҳсуб меёбад. «Қабул гардидани Кодекси љиноятии 

Љумњурии Тољикистон яке аз ќисмњои таркибии раванди дигаргуншавии 

тамоми ќонунгузории ватанї дар љараёни васеи ислоњоти судї – њуќуќї 

буда, он яке аз падидањои пешќадами намоён дар инкишофи њуќуќ ба 

њисоб меравад. Дар меъёрњои Кодекси љиноятї стратегияи сиёсати 

давлат дар соњаи мубориза бар зидди љинояткорї инъикос ёфтааст. Аз 

тарафи дигар, дар он тамоюлњои пешќадами асосї, ки дар 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадаанд, аз љумла  њифзи муњити 

зист аз њама гуна таљовузњои љиноятї таљассум ёфтаанд» [12, с. 57]. Баъди 

ин даҳҳо қонуну кодекси дигар қабул гардиданд ва қонунгузори 

Тоҷикистон маҳорату малакаи бештаре низ андӯхт. Барои беҳдошти 

сифати илмию нашрии асноди ҳуқуқию меъёрӣ ҷидду ҷаҳди пайваста 

идома дорад.  

 Бесабаб нест, ки ба ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

диққати ҳамешагӣ медиҳанд ва дар гузориши хеш ҳанӯз соли 2009-ум 

таъкид доштанд, ки зарурати таҷдиди назари «Кодекси ҷиноятии ҶТ» 

расидааст, вале, мутаассифона, то ҳол лоиҳаи нави ин кодекс аз  

муҳокима нагузаштааст. Бисёр хуб мешуд, агар он бо омодагии пухта ба 
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анҷом расад, зеро корбасти истилоҳоти кодексҳои дигар низ ба он 

вобаста аст. Алҳол бисёр моддаҳои он таҳрирталабанд. Масалан, моддаи 

44–уми кодекси мазкур Таваккали асоснок номида шуда, муодили 

ибораи русии  обоснованный риск аст.  

Вожаи таваккал дар фарҳангҳо чунин тафсир  шудааст: Таваккал // 

Таваккул умед бастан, эътимод кардан бе боварии комил; таваккал 

кардан ба комёбии худ боварии комил надошта ба кор сар кардан. 

Таваккалан таваккал карда, ба муваффаќияти тасодуфї умед бастан. 

Таваккалӣ  мансуб ба таваккал; кори таваккалї кори ба рафти худ 

вогузор кардашуда, кори шудан ё ношуданаш номаълум [155, с. 296]. 

Дар ФТР вожаи мазкур ба таври зерин тарҷума шудааст: Таваккал 

1. упование, надежда (на бога); 2. риск;кардан а) рисковать; б) уповать; 

3. разг. авось; бахт - пог. риск – благородное дело. Таваккалан 

положившись на волю случая; идя на риск, на авось. Таваккалӣ 1. 

рискованный, связанный с риском; 2. рискующий, идущий на риск; кори 

рискованное дело; 3. необдуманный, поспешный, сделанный наобум, 

наугад [156, с. 580]. Матни кодекс чунин аст: Моддаи 44. Таваккали 

асоснок  

1) Расонидани зарар ба манфиатҳои бо ҳамин Кодекс муҳофизатшаванда  

ҳангоми таваккали асоснок ҷиҳати ноил шудан ба мақсади барои ҷомеа 

фоиданок ҷиноят ҳисоб намешавад. 

2) Таваккал дар ҳолате асоснок эътироф мешавад, ки агар ноил шудан ба 

мақсади мазкур бо ҳаракати (беҳаракатии) ба таваккал марбутнабуда 

номумкин бошад ва шахсе, ки ба таваккал роҳ додааст, барои пешгирӣ  

намудани зарар ба манфиатҳои  бо ҳамин Кодекс муҳофизатшаванда 

тамоми чораҳои заруриро андешида бошад. 

3) Агар таваккал баръало бо таҳдиди ҳалокати одамон, фалокати 

экологӣ ё офати ҷамъиятӣ алоқаманд бошад, он асоснок эътироф карда 

намешавад [74, с. 78]. 
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Дар РТС риск, хавф тарҷума шудааст ва  маъниҳои тафсирии боло 

низ гуногун буда, аниқиву нишонрасии истилоҳро зери шубҳа 

мегузоранд. Аз ин ҷост, ки байни худи ҳуқуқшиносон низ оид ба 

дурустиву нодурустии корбасти  калимаи таваккал [ба русӣ-риск] ақидаи 

ягона нест. Ҳуқуқшинос А. А.  Абдуллоев қайд менамояд, ки «аксарияти 

олимон дар тадќиќотњои худ таваккал ва гуноњро асосњои алтернативии 

масъулияти њуќуќї-гражданї њисоб намудаанд. Чунин тасаввуроти 

ноаниќ оид ба таносуби ин ду мафњум ба хулосањои нодурусти назариявї 

оварда мерасонад [4, с. 106 ]. 

Бояд қайд кард, ки гоҳо қонунгузор ҳамнишинӣ, ифодаи маъноӣ, 

вежагиҳои луғавию услубӣ ва хусусиятҳои касбии вожаҳо, яъне мавриди 

истифодаи калимаро ба ҳисоб намегирад. Дар натиҷа таносуби 

лингвистию ҳуқуқии истилоҳот вайрон мешавад, корбасти вожаи 

таваккал мисоли равшанаш аст. Оид ба мафҳуми мазкур аќидањои 

гуногун пешнињод карда шуда, асосњои масъулияти њуќуќї–гражданї 

мустањкам карда шудааст [70, с. 168]. Ба андешаи мо, ин ҷо,  хусусиятҳои 

маъноию истилоҳии вожаи таваккал дуруст ба ҳисоб гирифта 

нашудааст. Аввалан, мантиқи банди якуми моддаи 44-ум ва ҷумла 

таҳрирталаб аст, зеро расонидани зарар дар ҳар ҳолату сурат бояд 

ҷиноят ҳисобида шавад. Сониян, тарзи баён тоҷикӣ набуда, таъсири 

тарҷума аён аст, баён сунъист. 

Муҳаққиқон бар онанд, ки «бењтар мебуд, агар мафњуми «риск» дар 

ќонунгузории гражданї на «таваккал» («тасодуф»), балки њамчун 

«хатар» танзим карда шавад. Зеро муфлисшавї, доир намудани бозї ва 

шарт, ки иштирокчии онњоро ба оќибатњои вазнини молумулкї оварда 

мерасонад–ин хатарнокї аст» [4, с. 107]. Ҳамин тавр, таваккал (хатар) ва 

гуноњро асоси алтернативии масъулияти њуќуќї–гражданї њисоб 

намудан мумкин нест. Онњо мафњумњои мустаќил ва дар ќонунгузорї 

алоњида бояд танзим карда шаванд. 
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Аз нишондодњои боло бармеояд, ки муаммои тасодуф (хатар) ба 

њуќуќи гражданї алоќамандї дорад ва онро чун хатар эътироф намудан 

аслї (воќеї) мебошад.  

Њамин тавр, меъёрњое, ки дар муносибатњои њуќуќи љиноятї татбиќ 

карда мешаванд, ба муносибатњои њуќуќи шаҳрвандї мутобиќ нестанд ва 

дар ќонунгузории шаҳрвандї гуноњ ва таваккал бояд мафњумњои 

мустаќил танзимшуда бошанд.  

Бояд қайд кард, ки дар илми њуќуќи љиноятї пеш аз муайян 

намудани мафҳумҳои гуноњ ва таваккал, зарурати мукаллафияти инсон, 

њолати рӯњии вай ба миён меояд, ки дар ваќти ба љавобгарии љиноятї 

кашидан мақоми ҳалкунанда дорад. Дар муносибатњои њуќуќи гражданї 

бошад, на мукаллафият, балки ѓайри ќобили амал будани шахс кифоя 

аст [111, с. 36]. Аз ин бармеояд, ки њолатњои дар Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 

пешбининамудаи мафњуми гуноњ, бегуноњї ва таваккал пурра аз 

њамдигар фарќ доранд. Бар замми ин, онњо бо таъиноти функсионалии 

меъёрњои  њуќуќи гражданї ва љиноятї муайян карда шудаанд. Чунончи, 

дар асоси моддаи 234-уми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон  

мафњуми таваккал (тасодуф) ба тариќи зайл оварда шудааст:  

1. Таваккали тасодуфан нобуд ё вайрон шудани молу мулк, агар дар 

санади қонунӣ ё шартнома тартиби дигаре  пешбинӣ нашуда бошад, ба 

зимаи молик гузошта мешавад. 

2. Таваккали тасодуфан нобудшавӣ ё ногаҳон вайрон шудани молу мулки  

бегонакардашуда, агар дар санади қонунӣ ё шартнома тартиби дигаре 

пешбинӣ нашуда бошад, ҳамзамон баробари ҳуқуқдори моликият шудан 

ба харидор мегузарад. 

3. Агар шахси аз тасарруф бароваранда гунаҳкорона мӯҳлати додани 

молу мулкро гузаронида бошад ё бадастоваранда гунаҳкорона мӯҳлати 

қабули онро гузаронида бошад, таваккали  тасодуфан  нобуд  ё вайрон 

шудани молу мулк ба зимаи тарафе гузошта мешавад, ки  мӯҳлатро 
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гузаронидааст. Дар чунин мавридҳо таваккалу тасодуф ҳаммаъноанд, 

вале қонунгузор онро ба эътибор нагирифтааст. Дар ин бандҳои моддаи 

мазкур бар ивази вожаи таваккал кор фармудани хавф ё хатар беҳтар 

менамояд. Яқин аст, ки дар чунин мавридҳо назарияи тарҷумаи матни 

илмӣ ва соҳавӣ риоя нашуда, боиси муғлақбаёниву мавҳумгӯӣ 

гардидаанд. Аз ин ҷост, ки дар корбасти истилоҳот ва махсусан 

истилоҳоти умумиҳуқуқӣ, бинобар доираи фарохи истеъмол 

доштанашон, таносуби маънову мафҳуми онҳо ба ҳисоб бояд гирифта 

шавад.  

Ҳамин тавр, системаи истилоҳоти ҳуқуқи забони тоҷикӣ, ки дар он 

истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ мақоми асосӣ ва ҳалкунанда доранд, дар 

давраи гузариш ва ташаккули худ қарор дошта, беш аз пеш ба низом 

даромада  истодааст, вале ҳанӯз тадбирҳои зиёде лозиманд. Бо ин мақсад 

бояд: 

1. Меъёри истилоҳоти соҳаи мазкур муайян карда шавад;  

2. Тибқи меъёри муайяншуда истилоҳоти соҳа ҷамъоварӣ гардад; 

3. Онҳо аз лиҳози маънои умумӣ ва соҳавӣ таснифу тафсир карда 

шаванд; 

4. Мансубияти соҳавии дохилӣ, вазифаю таъиноти истеъмолию  

корбастии (функсионалии)  истилоҳот муқаррар  карда шаванд. Дар он 

сурат системаи истилоҳоти ҳуқуқ ба низоми муайян даромада, масъалаи 

истифодаи онҳо  беҳтар хоҳад шуд.  
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БОБИ II. ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚИ 

ҶИНОЯТӢ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

II. 1. Пайдоиши истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони тоҷикӣ ва 

даврабандии рушди он 

Истилоҳ аз даврони пешин дар ифодаи мухталифтарин мафҳум 

мустаъмал буд ва дар масири мавҷудияти ҷомеа ба туфайли омилу 

васоити гуногун падид омада, ташаккул меёфт ва пайваста рушд мекард. 

Хусусан, истилоҳоти ҳуқуқ, ки дар тамоми соҳаҳои ҳаёту фаъолияти 

инсон ба назар мерасад, дар ҳар давру замон вежагиҳои ҷудогонаи 

маъноию сохторӣ касб менамояд. Маводи зиёди таърихӣ шаҳодати 

онанд, ки истилоҳоти ҳуқуқ баробари пайдо шудани инсон, ҷомеа ва 

давлат роиҷ гардида, аз тарафи соҳибони забон вобаста ба дараҷаи 

фаҳмишу дарки асосҳои ҳуқуқӣ кор фармуда мешаванд. Бесабаб нест, ки 

яке аз қадимтарин фарҳангномаҳои таълимии ниёгони мардуми 

ориёинажод «Farhang- I oim-ewaк» [фарҳанги дузабонаи авестоӣ- 

паҳлавӣ] дар аҳди Сосониён таҳия гашта, истилоҳгунаҳои зиёдеро 

фарогир будааст [77, с. 92; 114, с. 20; 39, с. 5; 176, с. 16]. Тибқи нишондоди 

фарҳангшиноси тоҷик А. Воҳидов, луғати мазкур фарогири 31 мавзӯъ, 

ҳазор вожаи авастоӣ, ду ҳазору дусад калимаи паҳлавӣ, ҳаштсаду сиву се 

калимаи оромӣ ва 24 калимаи позанд буда, барои зардуштиён чун 

сарчашмаи омӯзиши забони авастоӣ хизмат кардааст [39, с. 29].   

 Фарҳанг барои он хусусияти таълимӣ дорад, ки дар он шумораҳои 

миқдорию тартибӣ, ҷонишинҳои шахсҳои дуюми шумораи ҷамъ, 

ҷонишинҳои нисбӣ, сифат, ҳиссачаҳо, категорияҳои ҷинсу шумораи 

забони авастоӣ бо мавриди истифодаашон ҷой дода шудаанд. Дар он  

вожаҳои ифодагари сурату сирати одамӣ, узвҳои инсон, тавсифоти 

одамон, фаъолияти эшон, воҳидҳои ченаки вақт, масофа, ҳаҷм, расму 

одат ва суннат, дин ва ҳуқуқ, аз ҷумла  ҳуқуқи ҷиноятӣ, аз забони авастоӣ 

ба паҳлавӣ тарҷума гардидаанд. Чанд маротиба бознависию рӯйбардор 

шудани китоб бурҳони қотеи аҳамиятнокии он аст. Муҳаққиқон  
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транскрипсия доштани вожаҳои луғатро таъкид намудаанд. Чунин 

фарҳангномаҳо барои эволютсияи тафаккури мардум саҳми босазо 

гузоштаанд. Аз ин лиҳоз, яке аз сарчашмаҳои асосии ҳифозати истилоҳот 

фарҳангномаҳо маҳсуб меёбанд. Хушбахтона, тоҷикон чун яке аз 

қадимтарин мардуми мутамаддин то замони шӯравӣ соҳиби қариб 300 

фарҳанги гуногунтаърих будаанд, ки дар ҳар кадоми онҳо шумораи 

муайяни истилоҳоти замон ҷой ёфтаанд ва ин шаҳодати он аст, ки 

истилоҳот, умуман, истилоҳоти ҳуқуқ, аз ҷумла алорағми баъзе даъвоҳо 

таърихи куҳан дошта, дар сурати огоҳона корбаст карданашон  

мафҳумҳои заруриро ифода карда метавонанд [30, с. 24; 53, с. 112; 135, с. 

172; 175, с. 24]. Фарҳангу асарҳои қадимае ба мисли Dеnkard, Bundahišn,  

Dodistoni dēnig, Nomagihāi Manučihr, Wizidagihāi Zādsprahm, Riwayāti 

Pahlavi, Riwayāti Emedi  Ašawahištān, Škandgamānig wizār, Šāyist nеšāyist, 

Menōgi xirad, Artawirāz-nāmag, Mādigāni Yašti Friyān, Mādigāni gujaštag 

Abāliš, Jamāspnāmag, Wahman Yašt], Haqiqati rōzihā, Mādigāni sih rōz, 

Mādigāni māhi Frawardin rōzi Hordād, Aširwad, Namāzi Ohrmazd, Nām-

stāišnih, Mādigāni sih yazdān, Abar madanišāh Wahrāmi Warzāwand,   

Pursišhā, Pursišhāi šāhan-šāh, Stāišni nōn, Nēnangi bōy dādan  ayād kardan ва 

адади зиёди ёдгориҳои ғайридинию фалсафию иҷтимоӣ аз қабили 

Kаrnāmagi Ardaxšeri  Bōbagān, Ayādgari Zarērān, Xusrawi Kawādān ud 

rēdaqē, Draxti asurig, Wizārišni šatzang ud nēw, Adwēnagi nāmag-nibišnih, 

Šahrestānihāi Ērān, Abdih ud šahigihi Saqestān, Mādigāni hazār dādestān, 

Pandmānagi kadag-xwadāyih ва ғ. маълуманд,  ки истилоҳгунаҳоро шомил 

буда, барои сарчашмаҳои баъдина асос шудаанд [135, с. 42-56].   

Дар замони шӯравӣ бошад, аз он ҳам бештар луғату фарҳанги 

умумию соҳавии тафсирию тарҷумавӣ интишор ёфтанд [93, с. 27]. 

Расидан ба истиқлолияти сиёсӣ имкони фаровони корбасти 

истилоҳоти замони гузаштаву имрӯзаи миллиро фароҳам овард. Дар 20 

соли охир як қатор асарҳое ба миён омаданд, ки дар онҳо маҳз ба ҷанбаи  

миллии истилоҳот аҳамияти махсус дода шудаанд [109, с.112]. 
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Истилоҳоти мазкур аз лиҳози маъно ва сохтор хеле гуногун буда, қобили 

омӯзишанд. Истилоҳоти забони тоҷикӣ, аз ҷумла вожаҳои ҳуқуқи 

ҷиноятӣ дар ҳар давру замон вобаста ба ташаккули мафкураи соҳибонаш 

ва аҳли ҷомеа баробари ташаккул дар тағйироту дигаргунии доимӣ буду 

ҳаст ва ин яке аз омилҳои асосии рушду бардавомии забон аст.  

 Мусаллам аст, ки рушди забон ба омилҳои зиёди забониву 

ғайризабонӣ, ки онро дар забоншиносии байналмилалӣ омили 

экстралингвистиву интралингвистӣ меноманд, вобастагӣ дорад ва 

сиёсати давру замон ва сохтори давлату ҷомеа аз ҷумлаи муҳимтарин ин 

омилҳо маҳсуб меёбанд. Аз ин ҷост, ки бо вуҷуди решаи ягона доштани 

тамоми забонҳои ориёӣ ҳар кадоме дар масири таърихи хеш давраҳои 

хоси худро низ паси сар карданд ва тадқиқи рушду такомули забоне чун 

тоҷикӣ, ки ба қатори қадимтарин забонҳои олам дохил мешавад, бидуни 

даврабандӣ имконнопазир аст. Бинобар нав роҳандозӣ шудани 

хусусиятҳои лингвистии истилоҳоти ҳуқуқ даврабандии рушди 

истилоҳоти ҳуқуқ  яке аз масоили ҳалнашудаи забони тоҷикист.   

Зимни омӯзиши пайдоиш ва ташаккули истилоҳоти  ҳуқуқи забони 

тоҷикӣ асосгузори юрислингвистикаи тоҷик, академик Т.С. Шокиров  

давраи инкишофи истилоҳоти ҳуқуқро дар забони тоҷикӣ ба чор ҷудо 

кардааст: 1. Давраи тоисломии рушди истилоҳоти ҳуқуқ; 2. Давраи 

исломии рушди истилоҳоти ҳуқуқ; 3. Давраи шӯравии рушди истилоҳоти 

ҳуқуқ; 4. Давраи истиқлолии рушди истилоҳоти ҳуқуқ [180, с. 35].  

1. Давраи тоисломии рушди истилоҳоти ҳуқуқ баробари давраҳои 

форсии қадим ва миёна буда, асрҳои VI то милод – VII милодиро дар бар 

мегирад. Дар ин давра маъмулан вожаҳои умумиориёӣ мустаъмал ва 

интишор меёбанд. 

2. Давраи исломии рушди истилоҳоти ҳуқуқ фарогири асрҳои VII - 

ибтидои асри ХХ мебошад. Барои ин давра истилоҳоти ҳуқуқи шариати 

исломӣ ва калимаҳои арабӣ хос буданд. 
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3. Дар давраи шӯравии рушди истилоҳоти ҳуқуқ ба ҷойи шариат 

суд ва бар ивази калимаҳои исломию арабӣ вожаҳои русӣ –

байналмилалӣ , ориёиасл ва тоҷикӣ роиҷ гаштанд. 

4. Давраи истиқлолии рушди истилоҳоти ҳуқуқ (аз 1991-ум то ҳозир) бар 

ивази истилоҳоти русӣ–байналмилалӣ вожаву унсурҳои ориёиасл, форсӣ- 

тоҷикӣ, арабӣ ҷорӣ мешаванд, ки бархе аз онҳо бори дувум роиҷ 

гардидаанд. Ҳамин даврабандиро ҳуқуқшинос У. А. Азизов низ маъқул 

донистааст.  

Дар давраи ибтидоӣ, яъне зардуштӣ, таснифи ҷиноят мушаххас 

набуд ва ҳамзамон мафҳуми ифодагари он низ вуҷуд надошт. Зери 

мафҳуми ҷиноят асосан риоя накардани адлу адолат ва мафҳумҳои он 

фаҳмида мешуд.  

Дар давраи исломӣ ҳуқуқ, тибқи қавонини сарчашмаҳои 

мусулмонӣ, яъне шариат пеш мерафт. Шариат, ки талаботи Қуръонро 

амалӣ мекард, истилоҳоту мафҳумҳояш низ арабӣ буд ва ба чаҳор мазҳаб 

такя мекард. Дар Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон, мазҳаби ҳанафия 

амал мекарду мекунад ва табиист, ки мафҳумҳояш низ вобастаи онанд.   

Маънои вожаи шариатро Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ бо такя ба 

шарҳи «Нисоб» ва «Мунтахаб» ва «Суроҳ» чунин ташреҳ додааст: 

«Шариат ҷӯйи бузург ва ҷои ба об даромадан ва  канораи обе, ки  халоиқ  

аз  он  ҷо об хӯранд; ва роҳи пайдокардаи Худо барои бандагон дар дини 

Муҳаммадӣ ба ибодот ва муомалот» [128, ҷ. 1, с. 454]. Мураттибони ФЗТ 

вожаи «шариат»-ро ба ду ҷудо намуда маънидод кардаанд: 1. оин,  

тариқат,  суннат, мазҳаб; маҷ. одат  ва  маслак. 2. роҳ  ва  қонунҳои дини 

ислом [153, ҷ.1, с. 568].     

Шариат чун истилоҳи динӣ роҳу равиш, тарзу тариқ ва  урфу одати 

диниро ба низом дароварда, риояи қонунҳои диниро таъмин менамояд.   

Агар асоси ҳуқуқи зардуштия доду додварӣ бошад, маҳаки меъёри 

шариат адлу адолат, ҷурму ҷазо ва уқубат буд. Як хусусияти ҳуқуқи 

мусулмонӣ дар он аст, ки муносибати мазҳабҳои аҳли суннат (моликия, 
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шофеия, ҳанафия, ҳанбалия) ба ҳукми ҷазо фарқ мекунад ва ин ба 

истилоҳ бетаъсир намондааст. Масалан, сарчашмаи ҳуқуқи мусулмонӣ  

суннат, иҷмоъ, қиёс, ҳадис буданд. Абӯҳанифа барои ҳалли масъалаҳои 

баҳсталаб иҷмоъ, раъй, қиёс, истинбот, истеҳсон, ҳилаи шаръӣ, истеҳсоб, 

урф ва ғ.-ро кор мефармуд, ки ин истилоҳотро дар банди марбута 

баррасӣ хоҳем кард. 

Баъди ба тобеияти Россияи подшоҳӣ гузаштани Осиёи Миёна  ба 

низоми ҷазо тағйирот ворид гардид. Ҷазоҳои ҷисмониву узвӣ манъ карда 

шуда, бар ивазашон дар асоси қонунгузории империяи Россия ҷазоҳои 

нав ҷорӣ карда шуданд, ки маҳрум кардан аз озодӣ, ҳабс, бадарға, 

ҷаримабандӣ аз он ҷумла буданд ва ҳар кадоме бо мафҳумҳои мазкури 

тозае ифода мегардиданд.   

Дар замони шӯравӣ ба ҷои шариату қозиёт  ниҳодҳои ҷинояту ҷазо 

хеле инкишоф ёфт, қонуну кодексҳои нав ба нав ва махсус таҳия гардида, 

ҷанбаи гуманистӣ - башардӯстӣ пайдо кард. 

То солҳои 1925-1927-ум тибқи қонунгузории Ҳукумати шӯравӣ дар 

ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ҳам шариат ва ҳам қонуни давлатӣ амал 

мекард. Нисбати ҷиноятҳои хурд ва камзарар мумкин буд тибқи шариат 

ҷазо дода шавад. Минбаъд шариат чун мақоми қазоват барҳам дода 

шуда, онро  суд ва кодекси ҷиноятӣ иваз кард. Дар ин давра истилоҳоти 

русию байналмилалӣ ва арабӣ ба истифода даромада, калимаҳое ба 

мисли прокуратура, суд, конститутсия, қонун, қоида, модда, мурофиа, 

турма, эксперт, инспектор, маҳбус, ҳабсхона, гуноҳ, гуноҳкор, ҷазо ва ғ. 

серистеъмол гардиданд. 

Баробари ба истиқлолияти давлатӣ соҳиб гардидани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (соли 1991-ум) давраи нави рушди истилоҳоти ҳуқуқ оғоз 

гардида, имкони фаровоне пеш омад, то ба он ҷанбаи миллӣ дода шавад. 

Ҳоло истилоҳот, истилоҳоти ҳуқуқ ва ҳуқуқи ҷиноятӣ аз ҳар ҷиҳат 

таровати миллӣ касб карда, бо суръату сифати диданашуда пеш меравад. 

Маҳз дар ҳамин давра забони ҳуқуқ дар қаламрави Тоҷикистон асосан бо 
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истилоҳоти тоҷикӣ таъмин гардида, омили чун давраи алоҳида 

баррасиву тадқиқ кардани он шудааст.   

    

II. 2. Истилоҳоти даврони қадим ва вежагиҳои маъноии онҳо 

Забон ва истилоҳ мафҳумҳои ба ҳам вобаста ва такмилдиҳандаи 

ҳамдигаранд. Аз қадимулайём вожаҳои таркиби луғавии забон аз ҷиҳати 

ифодаи маъноиашон ба ду ҷудо мешаванд. Гурӯҳи аввалро шартан 

ифодагари мафҳумҳои хубиву накӯӣ; гурӯҳи дуюмро ифодагари 

мафҳумҳои бадиву гандагӣ, зиштӣ, зарароварӣ, осеб, газанд, шар(р), 

муқобили некӣ ҳисобидан равост, зеро тавре ки ишора гардид, тамоми 

тафаккур, гуфтор ва рафтори инсон чунин аст ва сабаби маъмул 

гардидану ҳазорҳо сол боқӣ мондани шиори зардуштиён «пиндори нек, 

гуфтори нек, рафтори нек»  ҳам ҳамин будааст. Бояд қайд кард, ки ҳамаи 

мафҳумҳои мазкур чун ҳазорҳо вожаҳои дигар таърихи мушаххасу 

қадима доранд. Масалан, худи ҳамин «пиндори нек…» мафҳуми ҳуқуқӣ 

буда, пайдоиши ориёӣ дорад: humat- пиндори нек, huxаt- гуфтори нек, 

huvarzt-рафтори нек.  Он дар забони авестоӣ humata, huxta, hvarzta 

будааст [164, с. 418]. Яъне дар ин мафҳуми фалсафию  ахлоқӣ вожаи нек 

(hu) калидӣ буда, пиндор, гуфтор ва рафтор  муайянкунандаи он 

мебошанд. Профессор А. Ҳасанов (Ҳасанзода) ақидаи олимони пешинро 

тасдиқ карда мегӯяд, ки ду вожаи hu мустаъмал будааст [164, с. 418]. Дар 

таркиби  hu kǝrǝta ҷузъи hu чун калимаи мустақил ба  маънои хуш, хуб, 

нек,  писанд, нағз омадааст. Дар калимаи hṷ-aši (бо чашми нек, чашми ё 

назари нек) ҷузъи hṷ-пешванди мусбат, ифодагари ҳар чизи неку некӣ 

мебошад [124, т. 3, с. 415]. Mat (авестоӣ-mata) пиндор, гумон, фикр, 

андеша; xаt–сухан, гап, гуфтор;  varzta-варзидан. Машғул шудан, ҳаракат 

кардан бо ҷузъи hṷ пиндори нек, гуфтори нек, рафтори некро ташкил 

додаанд. Мафҳуми хуб бо вожаҳои vahu, hvarz низ ифода мешавад [114, 

с. 292].  
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Маъмулан, вақте сухан аз таърихи истилоҳот меравад, таҳлилро аз 

«Авесто»  шурӯъ менамоянд. Вале ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки 

ҳама аз он оғоз гирифтааст. То арзи вуҷуди ин китоби пурарзиш ва 

муқаддас ҳам, ки дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми боризе дорад, 

истилоҳот буданд, вале бенизому номуташаккилу пароканда. Масалан, 

ҳанӯз дар сангнавиштаҳо низ чунин унсурҳо ба назар мерасанд. 

«Авесто» омили ташаккулу танзими бисёр қазияву масоил, аз ҷумла 

истилоҳот низ гардид. Бинобар он, ҳар гоҳ зикри ёдгориҳои қадим 

мекунем, ибтидо аз он менамоем. Аммо аз давраҳои қадимтар низ 

истилоҳгунаҳо маълуманд. Вале дар замони таълифи Гоҳон ё Готҳои 

Зардушт, ки нахустин осори забонҳои эронӣ маҳсуб гашта, садаҳои ХII-

Х то м. падид омада, қариб 300 сол пеш аз милод поён пазируфтааст, 

вожаҳои ифодагари ҳуқуқ андаке ба низом даромадааст [53, с. 9].  

Бояд таъкид кард, ки аз сарчашмаҳои он даврон ҷустани сирф 

истилоҳоти ҳуқуқи имрӯза  қобили қабул нест, зеро аксари онҳо омехтаи 

диниву ниёиш ва ҳуқуқу идоравианд. Аммо, ба ҳар  ҳол, ҳини корбасти 

аносири луғавие чун доду додварӣ бо эътимоди комил метавон онҳоро 

истилоҳоти ҳуқуқ номид. Зеро оид ба доду додварзӣ дар «Авесто»  ҳатто 

бахши алоҳида бо номи Видевдат (Vi-daevodata-қонуни зидди девон, 

шакли ниҳоиаш Вандидод) ҷой дода шудааст. Шакли ќадимтарини он  

dāta [dātā] буда, аслан зарфи маънӣ (ғайримоддӣ) будаасту  дорои маънои 

луғавӣ гашта, тобишҳои мухталиф пайдо кардааст. Маъмулан чун 

ифодагари муќаррарот, дастур, нишондод, оиннома корбаст мешудааст 

[7, с. 432]. Дар забонҳои форсии  ќадим, авестоӣ ва  форсии миёна ќонун, 

адл, адолат, ҳаќиќат, нидои мададҷӯӣ, доду фиғон, афғон, фарёд низ аз 

ҳамин вожа будааст. Вале дод асосан ҳамчун муродифи адолат роиҷ 

гаштааст.  

Ќайдаш бамаврид аст, ки калимаи решагии до ( dā-da-di) бино ба 

ташреҳи забоншиносон В. С. Расторгуева ва Д. И. Эделман офаридан, 

барќарор кардан, муќаррар сохтан, гузоштан, ниҳодан, бунёд кардан, 
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сохтан, кардан, кореро ба сомон расонидан, додан, задан буда, бо он  

вожаҳое чун адо, адодо, додо, дод, дад, додан, додвар (довар), додвоҳ, 

додво, дох (дах), дадта-даста ва ғ. сохта шудаанд [124, с. 422-426]. Вожаи 

дод (dād,data) бошад,  бо шакли ќадимаи  калимаҳои  dāti; datai; dāt-ia 

(dātik; dādig; a-dāt; a-dād); dāitya–и «Авесто»-ӣ, dādistān; dāta-вara 

(dātavar, dādvar, dāvar), dāta-kara (dāta-karāka), додгустар(ӣ), додрас, 

додгоҳ, додо, доднигар, доднигоҳ, додталаб, додар, додгир, додбахш, 

додшикан ва ғ. паҳн гаштааст. 

 Dād (dāt, dātak) дар «Авесто» бино бар шарҳи  Ҷалили Дӯстхоҳ, 

«ќонун, додгарӣ, инсоф ва номи изади намоянда ва нигаҳбони  додгарӣ ва 

ќонун  аст» [7, с. 635]. 

Дар банди 1-уми ҳоти 49-ум, банди 21-уми ҳоти 68-уми «Ясно» ва 

банди 1-уми кардаи 4-уми «Виспарад»-и «Авесто» вожаи ода ба кор 

рафтааст, ки коршиносон аз он «подоши менуи некӯкорон ва подафраи 

гуноҳкорон» маънӣ баровардаанд. Гоҳо чун ифодагари номи худое низ 

омадааст. Бинобар он, баъзеҳо бар онанд, ки вожаи мазкур номи  худост. 

Гурӯҳе дар пиндори онанд, ки Ода номи дигари тавоноию подош-Аши 

мебошад. Воќеан, ин вожа бо гунаҳои Ода, Одон, Адо, Азов ва 

мувозиҳои дигар корбаст шудааст, вале асоси ҳамаи онҳоро масдари до 

ба маънои додан, супоридан, бахшидан ташкил медиҳад [7, с. 676].               

Дод муродифҳо низ доштааст, ки ratу яке аз онҳост. Rаtу дар 

забони паҳлавӣ шакли rat ва дар форсии ќадим  rad-ро дошта, дар 

«Авесто» ба маъноҳои  замону ваќту ҳангом ва доду додхоҳӣ омадааст. 

Дар бандҳои 2-юм ва 6-уми Ясно, 29-ум ва банди 2-юми оти 31-уми Ясно 

ба маънои додвар, додгустар ва сардор, накӯ, одил ба гунаи рад омадааст. 

Он вожаи сифатии ратумандро (родмард аз ҳамин ҷост) низ сохтааст, ки 

ба маънои соҳиби сарварию бузургӣ, шахси додхоҳу додгустар ва 

маъмулан,  чун сифати Аҳурамаздо ва ҳамрадифи аҳумант (аҳуманд) 

корбаст мегардад. Аҳурамаздо бошад, таҷассумгари доду адолат 

мебошад. 
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         Ба маънии дод вожаи растотат низ дучор меояд, ки чун додгарию 

ҷавонмардӣ мазмункушоӣ шудааст [7, с. 691]. Он вожа баробари ерета 

(irita), Арт ё Аша ва Чиста мебошад. Ерета шакли паҳлавӣ ва «Авесто»-и 

рас (ras) – ро  дошта, ифодагари ростӣ, покӣ, дурустӣ будааст [7, с. 691]. 

Чиста–гунаи чистиро низ дошта, аслану маъмулан муродифи 

донишогоҳиву фарзонагӣ ва ҳамчунин ҳаммаънии ростӣ, росттарин, 

поктарин, беолоишу бегуноҳ будааст.  

Ҷалили Дӯстхоҳ вожаи чистаро, ки дар таркиби номи духтари 

хурдии Зардушт меояд (Пуручиста), аз ҳамин чистаи болоӣ маънидод 

мекунад [7, с. 744]. Вожаи ҳаммаъно ё наздикмаънои дигари дод рото 

(rātā) буда, он тобиши маъноии дод, диҳишу бахшандагиро доштааст.  

Он шаклҳои рот, ротйаро дошта, дар паҳлавӣ чун род, дар форсӣ родӣ, 

бино ба эзоҳи Ҷалили Дӯстxоҳ, ба маънии  фидя ва ниёзу диҳишу 

бахшиш интишор ёфтааст [7, с. 649]. Дар «Диняшт»-и «Авесто» чун худои 

донишу фарзонагӣ ситоишу ниёиш гаштааст.  

        Дод бунвожаи худро дорад, ки дар форсии ќадим dāta, авестоӣ dāta, 

форсии миёна dāt, баъдан dād мебошад [114, с. 428].   

 Аз ин вожа  dāt  шаклу гунаҳои мухталифи дигар, ба мисли dāti, 

dātai (оиннома, маќом, ќавоид, дастурамал, мазмуни асосӣ, мураттабсозӣ, 

низом, ќонун),  дар «Авесто»  dātay; dāiti, дар форсии миёна аввал  dātiha,  

баъдтар dādihā пайдо шудааст. 

 Шакли  dāt-ia, ки  дар «Авесто» гунаи  daitia (мутобиќи ќонун, бо 

қонун муќарраркардашуда), дар форсии миёна ба намуди dātik–dādig  

ќонунӣ интишор ёфта, шакли инкории adāt–аdād-ро (беќонун, 

ғайриќонунӣ, ғайриодил, бедод, ноинсоф) дорост. 

 Вожаҳои форсии миёнаи  dādistān аз вожаи  dād ва -istān таркиб 

ёфта, ба маъниҳои одил, ҳаќќонӣ, адолатнок, боинсоф, дуруст, адлия, 

адолат, одилона, ќонун, парвандаи ҷиноятӣ, мурофиа, прокурор истифода 

шудааст. Ҳоло вожаи додистон тағйири маъно карда,  чун муродифи 

прокуратура истеъмол мегардад. Бо иловаи а- шакли инкорӣ ба худ 
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мегирад: a-dādistān, dādistān, a-dādistānihā; a-dādistānēhā; ва ham-dādistān – 

hamdādistān ќарори ҳамдодӣ, ҳамҷиноятӣ низ мавриди  истифода будааст 

[114, с. 425; 113, с. 215]. 

 Додор ба маънои додбахш, оваранда ё офарандаю диҳандаи дод, 

«бо шакли ќадимааш dātar» маъмул будааст [7, с. 437]. Дар «Авесто» 

вожаи додор чун яке аз сифатҳои хуби Аҳурамаздо ва худоёни додиву 

покӣ, ростӣ ва накӯкорӣ мустаъмал гаштааст.  

        Дар «Авесто» дод сифатҳои  гуногун гирифтааст, ки номи яке аз 

бобҳои асосиаш «Видасвадота» (Vī-daēvādāta) аз он ҷумла буда, чун доди 

девситез ё «қонуни зидди девон» маънидод шудааст. Шакли таҳрифёфтаи 

маъмулаш «Вандидод» мебошад. 

Додвар аввало дар забони паҳлавӣ ба шакли  dāta-βara, дар форсии  

миёна dātavar, баъдтар dādvar ва ниҳоят  dāvar интишор ёфта, тағйири 

маъно низ кардааст (баранда, офаранда, дорандаи дод; ҳакам ва ғ.). Ин 

вожа ба маънии зайл ва шакли dāta-βāra  (аз dāta-βāraka) низ маълум аст 

[109; 114, с. 461-462]. Ин ҳама мафҳумҳои хубиву некӣ ва ифодагари 

ҷилавгирии бадию  амали номақбуланд. Вале забон танҳо аз чунин 

мафҳумҳо иборат буда наметавонад, зеро он ифодагари тафаккур ва  

фаъолияти инсон аст. Истилоҳ бошад, воситаву унсури танзими он 

мебошад. 

Некиву бадӣ асоситарин мафҳуми ҳуқуқ ва махсусан, ҳуқуқи 

ҷиноятист.  Он мафҳуми баръакс низ дорад, ки бо калимаҳои бад, бадӣ, 

гандагӣ, нохуб ифода гардида, муродифи вожаи ориёии duš, dauš  

мебошад. Калимаи душман, ки имрӯз яке аз серистеъмолтарин вожаҳост, 

аз калимаи  ориёии duš// dauša, doşa, duş (ҳиндии қадим-dur, duh, dus, duś)-

зишт, бад, ганда нохуб, шарр  ва унсури  mana (man; < manišh) –маниш, 

ботин, нињод  сохта шуда, бадкор, бадрафтор, аѓёр, ѓайридўстро ифода 

менамудааст [124, т. 3, 415-416; 174, с. 19]. Дар «Авесто» бо гунаи 

«dušmanаh// dаušmanаh» ба маънои рақиб, њариф, душман, бадкирдор, 
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мунофиқ дучор меояд. Ҷузъи duš дар калимасозии dušvār (душвор), dušzаx 

(дўзах, ҷаҳаннам) низ иштирок кардааст.  

Дар сарчашмаҳои ҳуқуқии қадим, аз ҷумла дар «Матакдони ҳазор 

додистон» мафҳуми зидди дод вожаи душ (duš//dauš-бад, бадӣ) дар 

сохтани калимаҳои duškartan, duškār/duškun- нопокӣ кардан, зишт 

кардан, dušman–ҳариф, рақиб, dušnīrmat – барзарар, dušpatixšāy-

ношоиста, ғайриқонунӣ, худсарона [114, с. 468] ба кор рафтааст.    

Шарқшиноси арманӣ А. Г. Периханян гунаҳои мухталифи  калимаи 

дурӯғро ҷой дода, тафсир ва тарҷума кардааст: drōγ –дурӯғ; druših-дурӯ 

[114, с. 467]. 

Мураттиби «Ғиёс–ул–луғот» бо такя ба «Баҳори Аҷам»  менигорад, 

ки аслан дар таркиби душман ҳарфи «т» ҳам (душтман) будааст. Вале дар 

сарчашмаҳои дигар чунин нест. Ӯ ҳамчунин афзудааст: «душман 

мураккаб аз лафзи душ, ки ба маънии бад ва зишт аст ва лафзи ман, ки ба 

маънии нафс ва зот аст. Пас душман ба маънии баднафс бошад; ва ин 

лафз гоҳе ба маънии муфрад ояд ва гоҳе ба маънии ҷамъ пас маънии 

таркибии он баддил ва зишттабъ бошад» [128, ҷ.1, с. 337]. Дар охир 

меорад, ки маънии ин вожа дар ҳиндиву форсӣ фарқ дорад. Аз ин тафсир 

бармеояд, ки  мусанниф ба маънии дар забони ҳиндӣ маъмулбуда шарҳ 

додааст.  

Мураттибони ФЗТ онро чун хасм, адӯ, бадхоҳ; мухолиф ва ба 

маънои маҷозии рақибу рақобаткунанда [153, ҷ.1, с. 408] тафсир 

кардаанд.  

Дар ФТЗТ муқобили дӯст буданаш ва ба маънои маҷозии рақибу 

рақобаткунанда омаданаш дида нашуд [155, ҷ. 1, с. 484]. Вожаи мазкур 

дар ФТР  враг, неприятель, противник [156, с. 218] тарҷума шудааст. 

Дар сарчашмаҳои қадима бо ҷузъи душ [duš] duškartan, duškār, 

duškun – бад кардан, зарар расонидан, dušnīrmat – барзарар, бефоида, 

беманфиат, dušpatixšay–ғайриимкон, номумкин ва ғ.  мустаъмал будааст. 

Дар калимаҳои боло ҷузъи kartan-кардан, kar-кор, kun-феъли 
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фармоишро nīrmat-манфиат, фоида, мукофот, patixšāy-соҳибҳуқуқ, 

комилҳуқуқ, имконпазирро ифода мекунад. Умуман, вожаи душ дар  

бунёди бештар аз 50 калимаи сохтаву мураккаб истифода шудааст.    

 Мафҳумҳои манфиву ҷиноятӣ бо калимаҳои kaina - ҷазо, муҷозот,  

қасос, интиқом, хусумат, душманӣ [124, т. 4, с. 176-177], mār–куштан, 

masta–ғазабӣ, қаҳрӣ, apfkanišnih –безебу  баднамо кардани рӯю намуд, 

расонидани зарари ҷисмонӣ ба рӯю намуди зоҳирӣ, зӯроварӣ–зарари  

ҷисмонӣ расонидан, яке аз намудҳои зӯроварӣ, аpakan–вайрон, хароб 

кардан, apātixšāīhā–ғайриқонунӣ, бесалоҳият, аpēdastaβar–рад, инкор 

кардан, мункир шудан; мафҳуми хубӣ бо калимаҳои sati–шодӣ, хурсандӣ, 

бахт, хушбахтӣ, andočak–исбот, далел, шаҳодат, apēziyān kartan–безарар 

кардан (гардондан), purnāyīh–болиғ, аpurnāyīh–ноболиғ (антоними 

purnāyīh), āšnāk–маълум, муайян, аниқ, шинохташуда, āšnākīh–шинохтан 

[114, с. 441] ва ғ. ифода гардидааст. Чунин истилоҳгунаҳо махсусан дар 

давраи ҳокимияти шоҳаншоҳ Дорои Кабир (солҳои ҳукмронӣ 522–486 то 

м.) маъмул гаштаанд. Аз аҳди ӯ катибасарчашмаҳои нодир мондаанд. 

Масалан, Катибаҳои кӯҳи Бесутун, ки аз он давра мерос монда, тақрибан 

100 км ғарбтар аз шаҳри Ҳамадони  имрӯза воқеъ аст, яке аз куҳантарин 

асноди сиёсию давлатии Шарқи қадим маҳсуб меёбад, зеро дар болои 

матнҳои порсии он манзараи бузурги раванди мурофиаи суди Доро ва 

душманони мағлубшудааш –Гаумата ва диг. кашида шудааст.  Баъдтар 

ба он муҷассамаи осори осиёимиёнагӣ, пешвои сакоиёни массагетӣ – 

Скунҳ афзуда гардид. Нахусткатибаи он аз се матни бузурги ҳаммаъно  

иборат  буда, бо забонҳои порсии қадим (5 сутун), эламӣ (7 сутун), 

аккодӣ (141 сатр) катиба шудааст. Катибаҳои мазкур танҳо баъди солҳои 

1835-1847-ум аз тарафи Г. Роулинсон рамзкушоӣ карда шуданашон 

дастраси илм гардиданд. Дар он вожаҳои dātiк; dādig; а-dāt; а-dād(дод), 

dāta-вara—dātavar—dādvar (додвар-судя, суд), dādār (додор), gaustara 

(густар), ваndаk|| ваndа  (ғулом, тобеъ, мутеъ),  arah (мубориза, муњориба, 

њарб, муқобилат), duš//dаuš (бад), duškāma(бадхоҳ, бадандеш, бадкеш), rti 
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(дарафтидан, таљовуз, зарар расонидан, поймол кардани њуқуқ), arah, 

arahka (рафтор, амал, ҳаракат, кор), čāka ва ғ. истифода шудаанд, ки 

минбаъд дар сарчашмаҳои дигар, ба вежа «Авесто»  ба назар мерасанд.  

 Ба ҷуз «Авесто» фарҳангномаҳо, вожаномаҳо ва донишномаҳои  

қадиме аз асрҳои III–IV то ин замон расидаанд, ки  фарогири вожаҳои 

ифодагари ҳуқуқи инсонӣ ва соҳаҳои  онанд ва чанде аз онҳоро пештар 

муаррифӣ кардем. 

Баъди аз байн рафтани забони авестоӣ луғатнигорӣ роиҷ  гардид. 

Дар ибтидо бештар таҳияи фарҳангҳои тарҷумавии авестоию форсӣ,  

оромию форсӣ, суғдию форсӣ, баъдтар фарҳангномаҳои тафсирӣ, луғати 

асарҳои алоҳида, луғати истилоҳот маъмул гардид. Яке аз аввалин ва 

машҳуртарин луғатҳои дузабона “Frahang–i oim- ēvak” буд, ки дар 

борааш маълумоти мухтасар дода шуд.  Он барои зардуштиёне муқаррар 

гардида будааст, ки майли омӯхтани забони авестоӣ доранд. Дар  

“Frahang-i pahlavik” низ вожаҳои соҳаи ҳуқуқ фаровон буданд. Он луғати 

ҳетерограмиест, ки дар вай вожаҳои оромӣ ба форсии миёна бо  

ҳетерограммаҳо шарҳ дода шудааст. Ин китоб низ барои кӯмаки 

зардуштиёне таҳия гардида буд, ки забони авестоиро фаромӯш карда, 

арабиро қабул намудаанду ҳанӯз мусулмон нашудаанд. Дар ин давра 

забони авестоӣ аллакай аз истифода монда, ба қатори забонҳои мурда 

гузашта буд.  

Яке аз осори боқимондаи аҳди қадим «Škand-gumānig-wizār» 

(Шканд гумониг визор-гузвориш (ё шарҳи) гумоншикан), таҳияи  

Мардонфаррухи Урмаздод (тақр. охири садаи сеюми ҳиҷрӣ) буда, аз ду 

қисм иборат аст. Фаслҳои 2-10-уми нахустбахш маҷмӯаи пурсишу 

посухҳои  писари Меҳрдодро оид ба ақоиди зардуштӣ аз назари хайр 

(Урмузд) ва шар(р) (Аҳриман) дар бар гирифтааст. Бахши дигар 

(фаслҳои 11-16-ум) ҷанбаи раддия дошта, ду фасли аввал бар радди 

ақоиди  мусулмонӣ, фаслҳои 13-14-ум зидди дини яҳудиён, фасли 15-ум 

инкори назари масеҳиён ва фасли 16-ум зидди монавият мебошад. 
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Масъалаҳо ба тарзи суолу ҷавоб бо матолиби фалсафию каломи 

зардуштӣ баррасӣ гардидаанд, ки бархе аз он истилоҳот то ҳол 

мустаъмаланд. Оид ба ин китоб муаллифони «Забони паҳлавӣ» чунин 

навиштаанд: «Дар «Шканд гумониг визор» бар хилофи бештари 

китобҳои паҳлавӣ дар мубориза бо динҳои дигар аз салоҳи истидлоли 

мантиқиву ҳуқуқ истифода шуда ва дар он камтар ба устура ва афсона 

бармехӯрем. Матни паҳлавии «Шканд гумониг визор» аз миён рафтааст 

ва таҳрири Позанд ва тарҷумаи санскрити он дар даст аст [53, с. 27-28]. 

 Масъалаи ҳуқуқии хайр ва шар(р) дар «Pusī dānišn-kāmag» (Пуси 

дониши комаг – Писархоҳони дониш) ва «Gujastag Abāliš» (Гуҷастаг 

Аболиш), «Zandi vahman-аsn» (Тафсири баҳманясн ё баҳманяшт), 

«Jāmāspnāma» (Ҷомоспнома), «Aуādgāri Jāmāspig» (Ёдгори Ҷомоспӣ) 

«Paymānī kadag- xwadāyīh (Паймони заношӯӣ) ва ғ. низ мавриди 

таваҷҷӯҳи мусаннифон қарор гирифтааст [135, с. 58]. Дар даврони сонӣ 

низ истилоҳоти зиёде  ба кор рафтаанд. Дар ин давра яке аз мафҳумҳои 

маъмулу машҳур вожаи дабир будааст. 

Дабир салоҳияти васеи маъмурӣ ва полисро дошт. Ҳамчунин  аз 

болои душманон ва мухолифони шоҳ назорат намуда, салоҳияти додраси 

сиёсиро соҳиб будааст. 

Идораҳои соҳавӣ дар кишвар аз ҷониби дабирон амалӣ мегардид. 

Ба вазифаи вазир намояндаи табақаи низомӣ ва ё рӯҳонӣ таъин карда 

мешуд. 

 Дабир дар «Бурҳони қотеъ» чун нависанда ва муншӣ, дар «Баҳори  

Аҷам» муншӣ ва муҳосиб, дар «Сироҷ-ул-луғот» муншӣ ва муҳосиб 

маънидод гардида, муаллифи охирӣ таъкид доштааст, ки оид ба 

пайдоиши вожа андешаи ягона нест ва баъзе форсиву гурӯҳе арабӣ 

мепиндоранд. Ин ҳамаро оварда, Муҳаммад Ғиёсиддини Ромпурӣ  

афзудааст, ки “дар  яке  аз  рисолаҳои  муътабаре  ба  назар  омада,  ки  

дабир дар  асл  дубир  буд  (ба  замми  дол), чи  бир  ба  маънии  ҳофиз  

аст.  Ва муншӣ  ҳам  соҳиби  ду ҳофиз—назм ва  наср  мебошад.  Ва назди  
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баъзе дабир (ба фатҳ) муарраби ҳамин дубир аст” [128, ҷ.1, с. 327]. 

Мураттибони ФЗТ ин вожаро ба се маънӣ тафсир кардаанд: “Дабир  1. 

таър. мирзо, муншӣ, иншокунанда ва таҳриркунандаи мактубҳо  ва 

ҳуҷҷатҳои  давлатӣ. 2 . таър. муҳосиб,  ҳисобчӣ,  ҳисобгир,  дафтардори 

махсуси  дарбор,  ки  ба  ҳисобу  китоби  пул  ва  коғазҳои  пулии  давлат  

маъмур  буд. 3.  муаллим.  киноя  аз сайёраи Аторуд” [153, ҷ. 1, с. 310].  

Дар ФЗТ ҳарчанд барои далели маъниҳои 2 ва 3 аз Низомии 

Ганҷавӣ мисол овардаанд, маънии дуюмро таърихӣ нишон додаанду  

сеюмро не. Ҳамчунин дар ин фарҳанг вожаҳои дабиристон ва дабирӣ низ 

ҷой дода шудааст, ки бунёдаш аз калимаи мазкур аст:  

Дабиристон 1. мактаб, мактабхона. 2. таър. - дафтархона,  мирзохона 

(дар даргоҳи  подшоҳ); Дабирпеша  дабир, мирзо, муншӣ. Дабирӣ амал  

ва машғулияти  дабир [153, ҷ. 1, с. 310].  Дабиристон бо мурури замон 

таѓйири маъно карда, имрўз чун мактабу таълимгоњ ва тарбиятгоњ 

фањмида мешавад. 

Дар ФТЗТ низ вожа ба се маънӣ шарҳ дода шудааст, вале маънии 

сеюми он аз фарҳангҳои пешин фарқ мекунад: Дабир 1. нависанда  ва  

тањриркунандаи мактубу њуљљатњои давлатї, мирзо, муншї, котиб. 2. 

муаллим,  мактабдор,  омўзгор. 3. котиби созмони иљтимої, њизбї ва ѓ.: 

дабири кулли Созмони Милали Муттањид[155, с. 395].  Маънии сеюми 

тафсир маънии тоза буда, дар сарчашмањои таърихї дучор намегардад, 

зеро худи ин созмон солњои панҷоњуми садаи ХХ таъсис ёфтааст. Дар ин 

китоб чанд калимаи бо ин вожа сохташуда низ оварда шудааст: 

Дабирвор ниг. дабирона.  Дабиристон1. мактаби миёна. 2. ниг. дабирхона.  

Дабиристонӣ марбут ба дабиристон; он ки дар дабиристон тањсил 

мекунад ё кор мекунад. Дабирӣ амал ва шуѓли дабир; марбут ва мансуб 

ба дабирї: либоси дабирї. Дабирона  бо шева  ва  сабку  услуби дабирон, 

монанди дабирон.  Дабирпеша  он  ки  шуѓли  дабирї дорад, дабир.  

Дабирхона идорае, ки дар як созмон вазифаи ќабул  кардан ё  

фиристодани  номањои расмиро ба ўњда дорад; дафтархона [155, ҷ. 1, с. 
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395]. Маводи фарҳангҳои баъдина далели онанд, ки вожаи дабир бо 

мурури замон инкишофи маънӣ карда, доираи истеъмолаш низ фарох 

гаштааст.  

Оид ба пайдоиши вожаи дабир бояд афзуд, ки он дар бисёр 

сарчашмаҳои тоисломӣ дучор меояд ва коршиносон бар онанд, ки вай 

баромади паҳлавӣ дошта, ба забони арабӣ иқтибос гашта, тавассути он 

забон дубора вориди забонамон гардидааст. Дар сарчашмаҳои 

этимологӣ нишон дода шудааст, ки дабир дар ибтидо ба гунаи dipi-βara 

ва маънои муншӣ, мирзо, котиб роиҷ гашта, минбаъд шакли дабир 

(daвir)-ро гирифтааст [114, с. 465]. Он аз вожаҳои dip - (ҳуҷҷат, санад) + 

ваrа (βara) сохта шуда, ҳам тағйири шакл ва ҳам тағйири маъно карда, 

дерест, ки ифодагари мансаби дарборӣ маҳсуб меёбад. Масалан, 

академик Б. Ғафуров низ зимни таҳқиқи ҳуҷҷатҳои Қалъаи Муғ бо такя 

ба ақидаи олимон М. Н. Боголюбов, О. И. Смирнова [22, с. 12], А. Л. 

Хромов [163, с. 2-44], А. В. Гудкова, В. А. Лившитс [47, с. 35] миёни  

суғдиён мавҷуд будани мансаби дабир ва дабирпатро ишора мекунад [48, 

с. 404] . Ба маънои ҳуҷҷат вожаи dipirih мустаъмал будааст [114, с. 465]. 

 Ба ҷуз ин вожаҳо калимаҳое низ ҳастанд, ки баъдтар бо вожаи дабир 

сохта шуда, барои ифодаи вазифаю мансабҳо истифода гардидаанд: 

Вазирони соҳавӣ: шоҳомордабир (вазири дороии кишвар), ганҷомордабир 

(вазири хазина, хазинадорӣ), ирондабирбад(вазири корҳои хориҷӣ ё алоқа 

бо кишварҳои дигар),  доддабир (вазири додгустарӣ), оташомордабир 

(вазири муҳосиботи оташкадаҳо), равангондабир (вазири авқоф), 

эрондабирбад (вазири муросилот ва муншот) ва ғ. [5, с. 13]. Ногуфта 

намонад, ки муаллифи мақола номи вазифаҳоро дар шакли ҳамон 

вақтааш наовардааст. Албатта, беҳтар мебуд, агар вожаҳои ифодагари 

номи вазифаҳо  дар шакли аслӣ оварда мешуданд.  

Шоҳомордабир вазири молия, баҳисобгирандаи дахлу харҷи 

кишвар, андоз, таъмини сиёсати давлатӣ бо воситаҳои пулӣ буда, дар 

рафти ӯҳдадориаш бо ганҷомордабир (хазинадор) ҳамкорӣ менамояд. 
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Хазинадор барои ба ҳисобгирии даромади буҷа, ҷобаҷогузорӣ ва 

нигоҳдории онҳо масъул буд. Дар ин калима вожаи шоҳ ба ду маънӣ – 

дабири омори шоҳигарӣ ва асосӣ (дабири асосии омор) ба кор рафтааст.  

Фаъолияти пурсамари адолати судӣ ба зиммаи доддабир буд. Доддабир 

мушовири шоҳ дар масоили ташкили додрасӣ, ташкилу гузаронидани 

мурофиаҳои додрасӣ буда, дар ҷашни Наврӯзу Меҳргон додрасҳоро ба 

вазифа таъин ва аз он озод мекард. Фаъолияти рӯзмарра ва шикоят аз 

болои фаъолияти додрасҳоро доддабир назорат мекард. Ин вожаи 

мураккаби тобеъ аз ибораи дабири дод  сохта шудааст, яъне ибора ба 

калима табдил ёфтааст.  

Ирондабирбад (гунаи қадимтараш дабирпат) яке аз амалдорони 

бонуфузи кишвар маҳсуб ёфта, масъули ба роҳ мондани алоқа бо 

кишварҳои ҳамсоя ва сатрапияҳо буд. Истилоҳи мазкур аз лиҳози сохтор 

мураккаби тобеи  сеҷузъа буда, аз номи кишвар (Эрон)+ дабир (пешбару 

сарвари коре) ва +бад (пайкор, кору машғулият) сохта шудааст.   

Дабир сардор дошт ва ӯро дапирпат (dapirpat) меномиданд [48, с. 252]. 

Роҷеъ ба истилоҳоти замони суғдӣ  таҳқиқи ҳуҷҷатҳои Қалъаи Муғ 

маводи зиёд дод. Академик  Б. Ғафуров қайд менамояд, ки “ба туфайли 

ҳуҷҷатҳои  Қалъаи Муғ мо дар бораи тартиби маъмурии Суғд тасаввуре 

ҳосил мекунем” [48, с. 404]. 

Ӯ қайд мекунад, ки дар асрҳои V-VIII ба ҳайати маъмурияти 

марказии мулкҳои калони Осиёи Миёна тудун ном яке аз мансабҳои 

олитарин, ки, эҳтимол, сардори маъмурияти гражданӣ буд ва инчунин 

тархон дохил мешуд. Мансаби олии дигар n' ztγryw, n' ztγr' yw 

(«наздикон», «ёрдамчӣ») буд. Мақоми δp' yrpt–дапирпат (яъне 

«саркотиб», «сардори дабирон») низ хеле баланд будааст. Коргузори 

хоҷагии дарбор – framāndār (фрамондор) ба дахлу харҷи маҳсулоти 

зироат, маснуоти косибон ва масолеҳи ҷанг мутасаддӣ буд, вай фармон 

мебаровард,  молу ашёро ба рӯихат мегирифт ва харҷи онро қайд мекард.   

Академик Б. Ғафуров зимни таҳлили вазифаю мансабҳои суғдиён ишора 
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кардааст, ки “дар ҳуҷҷати таҳти рақами В-4 сабтшудаи Қалъаи Муғ бо 

истилоҳи 'wrnyk'm амалдоре зикр шудааст, ки вазифаи политсияро ба ҷо 

меовард. Идораи лашкар низ вазифаи муҳим дониста мешуд. 

Сарлашкарро š'ykn меномидаанд [48, с.405]. 

Дар баробари маъмурияти марказӣ маъмурияти маҳаллӣ ҳам вуҷуд 

дошт. Маъмурияти маҳаллӣ сардорони деҳа ва заминҳои атрофи он (ба 

истилоҳ онҳоро «деҳхудо» гуфтаанд), «арбобони деҳа», «арспона» ва 

«соҳиб»-ро дар бар  мегирифт [85, с. 62-69, с. 134-135, с. 164, с. 176-178].  

В. А. Лившитс дар асоси таҳлили истилоҳоти ҳуҷҷатҳои Қалъаи Муғ 

тахмин мекунад, ки дар Суғди асри VII ва ибтидои асри VIII чанд тоифа 

ғуломон ва бандагон вуҷуд доштанд – масалан, ғуломони муқаррарӣ 

(βntk ё σyh), ғуломони гаравӣ (nр'k), асирони ғуломшуда (wn”k') ва  «ба 

васигӣ додашудагон» (γγpσ) [85, с. 34-37]. Деҳқонон (синфи ҳукмрон 

озодҳо) дар ҳуҷҷатҳо mrtγmkt («мардум») номида шудаанд. Тоифае 'rkr'kt 

(корманди маҷбурӣ) ном доштааст. Вожаи mr'z кироякорро ифода 

менамудааст [22, с. 9; 47, с. 14; 48, с. 42-43]. Ҳамин тавр, аксари 

истилоҳоти даврони тоисломӣ бинобар ҷорӣ гардидани дини ислому 

шариати мусулмонӣ бо мурури замон  аз истифода баромаданд ё доираи 

корбасташон маҳдуд гардиданд ва бархе бо тағйири шаклу маъно то  

имрӯз расидаанд.     

  

II. 3. Истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар давраи исломӣ 

Ҳуқуқ мафҳуми илмиест, ки аз замонҳои қадим барои инсон чун 

ифодагар ва маҳаки муайянкунандаи муносибати аҳли ҷомеа хизмат 

мекунад. Барои иҷрои рисолати хеш он мафҳуму вожаҳоеро ба истифода 

мегирад, ки таҷассуми адлу адолати замон бошад. Бинобар он, вай 

доимо дар тағйироту такомул буда, дар ҳар давру замон дигар шуда 

меистад. Аз ин ҷост, ки агар  як қатор калимаю ифодаҳо дар давраи 

зардуштия фаъол бошанд, баъди ҷорӣ гардидани ислом ҷойи онҳоро 

ҳамгунҳои дигарашон гирифтанд ва ин раванди табиии рушди забон аст.   
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Дини ислом низ чун тамоми динҳои дигар дар асрҳои миёна омили 

асосии пешбурди маънавиёти ҷомеа маҳсуб меёфт. Дар Хуросону 

Мовароуннаҳр ба забони асосии сокинони он, ки  тоҷикӣ буд, аз забони 

дини ислому Қуръон – арабӣ  калимаҳои зиёде ворид гардиданд. Онҳо 

асосан ифодагари мазмуну моҳияти дини мубини ислом буданд. Дини 

мусулмонӣ чун системаи мукаммал зуд ҷараёну равиш,  мазҳабу унсур ва 

талаботи худро молик гардид. Ҳар кадоми онҳо вазифаву вежагиҳои 

худро доштанду доранд ва яке аз онҳоро имрӯз бо номи ҳуқуқи 

мусулмонӣ ёд мекунанд. Дар ин ҷода низ калимаю ифодаҳое роиҷ 

гаштанд, ки мафҳумҳои муайянеро ифода месохтанд. 

Ҳуќуќи мусулмонї  чун маҳсули тамаддуни ҳуќуќии таърихї   ба 

ҳаёти мардуми Осиёи Марказӣ тайи 14 аср ба ҳайси системаи томи 

аќидаҳои ҳуќуќї аз љониби ҳуќуќшиносону донишмандони исломї 

(фаќеҳону муљтаҳидон) дар шакли консепсияю назарияҳои мухталиф 

тарҳрезї  шудааст. Ин соҳа бо низоми консепсияҳои илмї ва усулҳои 

махсуси љаҳонбинї инъикосгари воќеии инкишофи ҳуќуќ ва 

муносибатҳои љамъиятї гардидааст.   

Ҳуқуқи мусулмонӣ раванди мураккаб ва пурбори ҳуќуќэљодкуниро 

дар симои беҳтарин ҳуќуќдонҳо ва мутафаккирони Аҷам, ба мисли  

Имоми Аъзам, Ќозї Абўюсуф, ал – Хоразмї, ал – Бухорї, Абўрайҳони 

Берунї, Муҳаммади Ѓаззолї, Абулқосим Маҳмуди Замахшарї, Ҳусайн 

Воизи Кошифї ва дигарон, ки аз рўзҳои аввали вуруди ислом ба Осиёи 

Миёна таъсири прогрессивию манфиатпарвари таълимоти хешро ба 

ҳуќуќи исломї ворид сохта, хусусиятҳои љуѓрофию иќлимї, иљтимоию 

иќтисодӣ, мардумӣ, суннатӣ  ва лафзии минтаќаро ба инобат гирифта, ба 

он таѓйироти лозимї дароварда, дар ҳуќуќи исломї як шохаи 

мустаќилро бо номи мактаби ҳуќуќии Мовароуннаҳр таъсис додаанд. 
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Усулҳои эљоди ҳуќуќї аз љониби ҳуќуќшиносони исломї дар 

пояҳои гуногуни маърифатї бо шаклҳои иҷмоъ, иљтиҳод, фатво, ќиёс, 

таќлид ва ѓ. бо истилоҳоти махсуси худ инкишоф меёфт.  

Ҳуќуќэљодкунии давлатї низ бо дарназардошти табиати дин 

инкишоф ёфта, шаклҳои гуногуни эљоди ҳуќуќро аз ќабили дастурҳои 

шоҳ, фармонҳо, амрҳо, ќарорҳо ва ѓ. васеъ истифода мебурд. 

Муассисаҳои махсуси давлатї, аз ќабили девонҳои муфтї, муҳтасиб, 

ваќф, ќозї ва ѓ. бо назорати татбиќи меъёрҳои ин низоми ҳуќуќї машѓул 

гашта, ягонагию мутташаккилиашро ҳифзу ҳимоят мекарданд. 

Зарурат ва мављудияти ҳуќуќи исломї дар ин давраи дуру дарози 

таърихї ќонуниятҳою омилҳои худро дорост, ки дарки ҳамаљонибаи 

онҳо танҳо дар асоси тадќиќи ҳамаљонибаи таърих имконпазир аст. 

Ҳуќуќи мусулмонї дар донишгоҳҳои динии Шарќ ба сифати 

фанҳои таълимии «фиќҳи муомилот», «фиќҳи ибодот» «фиќҳи муќорин - 

муќоисавї» ва ѓ. мавриди омўзиш ќарор гирифта, дар он ќисматҳои 

ибодат, муомилот ва аҳволи шахсия дар алоҳидагї омўхта мешаванд. 

Махсусияти онҳо дар он зоҳир мегардад, ки ҳини омўзиш ҳуќуќ ќисмати 

ибодотро низ баррасї намуда, закот ва ўҳдадориҳои закотиро низ 

ҳамчун сирф масъалаҳои ибодатї ва љузъи ҳуќуќ таълим медиҳанд [154, 

с. 13,  с. 44].   

Ҳуќуќи исломї бо табиати хоси ҳуќуќї дар айни ҳол доираи 

бештар 1/6 ҳиссаи аҳолии рўи заминро мавриди танзим ќарор медиҳад. 

Барои танзим аз як қатор сарчашма, тарзу усул ва унсури махсус 

истифода мешавад.   

 

II. 3. 1. Вожаҳои ифодагари номи сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи мусулмонӣ 

 Ҳуқуқи мусулмонӣ сарчашма, арзишҳо (дин, ҳаёт, ақл, оила, 

моликият) ва меъёрҳо  дошта, тавассути онҳо ҷанбаи назариявию амалии 
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фаъолияташро таъмин мекунад. Донандагони дини мубини ислом  

сарчашмањои њуќуќиро  вобаста ба ќувваи юридикиашон  ба се гурўњ 

људо кардаанд: 

- Сарчашмањои  аввалиндараљаи њуќуќи исломї, Ќуръон, суннат (маљмўи 

њадисњо) ҳамчун шариат;  

- Сарчашмањои дувумдараља, ки аз усулњои фиќњии эљоди њуќуќї ибтидо 

мегиранд: иљмоъ, иљтињод, фатво ва ќиёс; 

- Сарчашмањои савумдараља: њуќуќи позитивии соњибони фармон ва 

њуќуќҳои одатии халќияту ќавмњои мухталиф [38, с. 89]. 

Бино ба шарҳи Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ Қуръон  

каломуллоҳ аст; ва он саду чаҳордаҳ  сура  аст  ва  шаш  ҳазору  шашсаду  

шасту  шаш  оят  ва понсаду  чиҳил  руқӯъ  ва  минҷумлаи  оёти  мазкура  

ба  ривояти  Ҷоруллоҳи  Замахшарии  соҳиби  «Кашшоф»  дар  як  ҳазор  

қисас  аст  ва дар  як  ҳазор  масал  ва  дар  ваъда як  ҳазор  ва  дар  ваъид  

як  ҳазор  ва дар  амр  як  ҳазор ва  дар  наҳй як ҳазор  ва  баъдуҳу  понсад  

дар  ҳиллу  ҳурмат ва  яксад дар дуъо ва шасту  шаш  дар  носиху  мансух.  

Ва лафзи  Қуръон масдар аст, ба  маънии  хондан,  ки мустаъмал  шуда ба 

маънии  мафъул» [128, ҷ. 2, с. 133]. 

Вобаста бар бардошти замон, мураттибони ФЗТ Қуръонро 

мухтасар вожаи «динӣ, китоби  муқаддаси дини  ислом» [153, ҷ. 2, с. 706] 

шарҳ дода бошанд, таҳиягарони ФТЗТ онро чун «номи китоби 

муќаддаси мусулмонон, ки тибќи таълимоти дини ислом бар њазрати  

Муњаммади  пайѓамбар (с)  нозил гардидааст ва дар он ањкоми дини 

ислом ва шариати он дарљ ёфтааст» [155, ҷ. 1, с.698], тавзеҳ додаанд. 

Тафсири мукаммалтару ҳуқуқии истилоҳро дар ФИҲ мехонем, ки тавзеҳ 

аз маънидоди луғавӣ оғоз гардидааст: Қуръон (саҳеҳтараш ал - Қуръон) – 

маънояш калима ба калима «бо овози баланд аз ёд қироат кардан» 

мебошад. Номи китоб аз калимаи арабӣ гирифта шуда, аслаш «қараа», 
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«қироат намудан» ё ки суханпардозӣ кардан, мад кашида хондан аст. 

Қуръон сарчашмаи асосии ҳуқуқи мусулмонӣ ба шумор меравад. Дар 

асоси маъхазҳои таърихӣ дар ин фарҳангнома омадааст, ки  Қуръон 

китоби муқаддаси мусулмонон буда, мувофиқи ақидаи тадқиқотчиёни 

ислом, нақли шифоҳии он баъди ду даҳсолаи вафоти пайғамбар дар 

давраи ҳукмронии халифа Усмон  гирд оварда шудааст… Он «мувофиқи 

арӯз беҳамто буда, ситоишгари ҳаяҷонбахш, маҷмӯи меъёрҳои маънавӣ, 

ахлоқӣ, динӣ, гражданӣ ва сиёсие мебошад, ки аз тарафи Муҳаммад (с) 

муддати дурударози вақт таҳвил дода шудааст. Дар тадқиқи 

исломшиносон, фақеҳон гуфта мешавад, ки тақрибан 500 ояти Қуръон 

маҳз аҳамияти ҳуқуқиро доро мебошад» [154, с. 260-261]. 

Суннат – ба  маънии роҳ  ва  равиш  ва  одат;  ва  ба  истилоҳи  фиқҳ 

он  чӣ  пайғамбар ва  саҳоба  бар  он амал  карда  бошанд;  ва  амре,  ки 

пайғамбар,  саллаллоҳу алайҳи  ва олиҳи  ва  саллам,  онро ҳамеша  

карда  бошанд. Магар  дар  умри  худ як-ду  бор  ба  қасд  тарк  ҳам карда 

бошанд (аз  «Мунтахаб»  ва  «Латоиф»  ва  «Суроҳ») [128, ҷ. 1 с. 437].   

 Суннат а. 1. роҳ,  равиш; одат;  2. урфу  одат,  расму  қоида; 3. д. 

ибодат  ва  одате,  ки аз  Муҳаммад  мондааст  ва онро  сунниҳо  ба  амал  

меоранд.   суннат  кардан – хатна  кардан [153, ҷ. 2, с. 272]. 

Дар шарҳи сеюм омадааст, ки суннат динист ва онро сунниҳо ба 

амал меоранд. Бояд гуфт, ки суннат на танҳо динист, балки он яке аз 

сарчашмаҳои аҳкоми шариат ҳам  аст. Сониян, дар сарчашмаҳои дигар 

маҳз хоси сунниҳо будани суннат ишора нашудааст. Масалан, тавзеҳи 

ФИҲ чунин аст: «Сунна – одати  пайғамбари ислом аст, ки дар ҳуқуқи 

мусулмонӣ баъд аз «Қуръон» сарчашмаи маҷмӯи кирдор, ривоятҳо ва 

муносибатҳои паёмбари ислом иборат буда, барои мусулмонон чун 
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манбаи рафтор муайян шудааст. Дар сунна меъёрҳои ахлоқӣ, динию 

эстетикӣ ва ҳуқуқӣ гирд оварда шудаанд. Ба қавли баъзе аз олимон, 

сунна  аз маҷмӯи ҳадисҳо иборат аст» [154, с.443]. Дар дастури таълимии 

«Ҳуқуқи мусулмонӣ» суннат ба таври зайл таҳлил шудааст: «Суннат 

«одат», «рафтори ба ҳукми анъана даромада», гуфтор, кирдор ва сукути 

паёмбари ислом чун суннати расули Оллоҳ шинохта мешавад.  

Намудҳои дигари суннат низ дар ислом шинохта мешавад. Мисол, 

суннат ҳамчун одат ва кирдори намунавии паёмбарон чун суннати 

паёмбарони ростин ва ё суннати Оллоҳ, гуфтор ва кирдори Офаридгор 

низ баромад мекунад. Аммо ин љо ҳадаф аз сунна ин амал (феъл), гуфтор 

(ќавл) ва сукути ризоятомези (таќрир) паёмбари ислом аст. Суннат дар 

улуми исломї чун маљмўи ҳадисҳо аз љониби пайравони ҳама љараён ва 

мазҳабҳо пас аз Ќуръон якзайл ќабул аст» [38, с. 68].  

Ягонагии тавзеҳоти сарчашмаҳои мухталифро дар роҳу равиш ва 

рафтору кирдори мақбул будани суннат мебинем.  

Сарчашмаи дигари аввалиндараљаи њуќуќи исломї ҳадис маҳсуб 

меёбад. Истилоҳи мазкур дар “Ғиёс-ул-луғот” “хабар ва сухан ва чизи 

нав; ва дар истилоҳи шаръ сухан ва феъли расулуллоҳ, саллалоҳу алайҳи 

ва  олиҳи  ва саллама» шарҳ ёфтааст [128, ҷ.1, с. 270]. 

Дар ФЗТ ба се маънӣ ва чанд тобиши маъноӣ тафсир шудааст, ки 

сеюминаш ҷанбаи диниву ҳуқуқӣ дорад: «Ҳадис  a. 1. нав,  чизи  нав;  

воқеаи  наврӯйдода; 2. сухан,  ҳикоя,  нақл;  ривоят. ҳадиси  ғоб – сухани 

беҳуда,  гапи  бемаза,  сафсатта. Ҳадис  кардан – сухан  гуфтан,  нақл  

кардан,  ҳикоя кардан;  3. д. хабар  ё  ривояте,  ки  аз  қавли  Муҳаммади  

пайғамбар  ё  имомон  нақл  кардаанд» [153, ҷ. 2. с. 715]. 

Дар ФИҲ омадааст: «аз калимаи арабии «ҳадаса»–нақл  кардан 

мебошад. Ҳадис дар ҳуқуқи мусулмонӣ ҳамчун сарчашмаи асосии ҳуқуқ 
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эътироф мешавад. Ҳадис ифодакунандаи нақл, гуфтор ва кирдори 

пайғамбари ислом Муҳаммад (с) ба шумор меравад, ки ҷанбаи 

мухталифи ҳаёти  мусулмононро муназзам гардонидааст. Ҳадисҳо баъд 

аз ҳаёти пайғамбари ислом гирд оварда шудаанд» [154, с. 504].  

Донандагони ҳуқуқи мусулмонӣ бар онанд, ки он баъди Ќуръон дуюмин 

сарчашмаи олии юридикї буда(Сураи ан-Наљм, оятҳои 3-4), дар танзими 

муносибатњои љамъиятї нисбат ба Ќуръон доираи васеъро дар бар 

мегирад. Воқеан ҳам, «ҳадис – наќл дар бораи гуфтор, кирдор ва 

пиндори паёмбари ислом аст, ки дар он амалиёти муайян чун ќоидаи 

рафтор эътироф шудаанд ва ё иљрои онњо нањй шудааст. Њадисњо аз 

љониби сањобањо ва пайравони баъдинаи онњо, ки ќисме паёмбарро 

дидаанд ва ќисме аз дигарон шунидаанд, ривоят мешавад. Гўяндагони 

њадисро ровї меноманд. Тартиби љойгиршавии ровиён дар њадис, ки 

силсилаи муайянро мемонад, иснод номида мешавад» [38, с. 68].  Баъзан 

ќувваи юридикии њадис ба иснод низ вобастагї дорад. Дар он њолатњое 

ки ровиён одамони шинохта ва машњуранд, ќувваи юридикии њадис 

баландтар аст, дар акси њол – паст. Ќисмати дигари њадисро матн 

меноманд. Дар матн мазмуни њадис омадааст. Бештар аз ҳазор ҳадис 

ҷанбаи ҳуқуқӣ доранд. Њадисњои њуќуќї муносибатњои гражданї, љиної, 

маъмурї, давлатї, судї ва ѓайраро ба танзим медароварданд. Дар 

равияи суннӣ ва аҳли љамоат 6 маљмўа ҷамъоварӣ шудааст, ки  маљмўаи 

«Љомеъ-ус-сањењ»–и Муњаммад Исмоили Бухорої ва «Саҳеҳ»–и Муслими 

Нишопурї беҳтарин дониста шудаанд.   

Њадисњои њуќуќї  аз лиҳози саҳеҳиашон се хеланд: саҳеҳ, ҳасан ва 

заиф. Ҳадиси сањењ дар байни њадисњо ќувваи олии юридикӣ дорад. 

Ҳадисҳои пурмӯҳтавое, ки ба далели таърихї асос ёфта, гўяндагони онҳо 

мардони шинохтаанду бевосита дар танзими муносибатњо татбиќ 

мешаванд, саҳеҳ ҳисобида мешаванд. Њадисњои њасан ва заиф дараҷаи 

пасттарро соҳибанд. Дар онњо бештар сифатњои инсондўстї, 

адолатпарварї, њимояи њаќќи њамсояю мазлумон  тарѓиб мешаванд.    
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Фиқҳ ва шариат низ аз ҷумлаи асоситарин истилоҳоти фарогири 

исломӣ мебошанд. Дар олами ҳуќуќшиносии исломї нисбати мафҳумҳои 

фиќҳ, шариат ва хуќуќи исломї назари ягона мавҷуд нест. 

Дар ибтидо, бинобар ҳанӯз ба шохаҳо ҷудо нашудани ислом, 

мафҳумҳои шариат ва фиќҳ ҳамгун ва муродифи ҳамдигар дониста 

мешуданд ва ҳар дуро «роҳи муқарраркардаи Худо» медонистанд. Оид 

ба ин масъала асарҳои махсус низ ба мисли “ал - Фиќҳ – ал - акбар”-и 

асосгузори мактаби ҳуќуќии ханафї Абўҳанифа Нўъмон ибни Собити 

Куфагї  таълиф гардидаанд. Ғарқи таҳлили  фиқҳ гардида, донандаи 

забардасти муаммоҳои исломӣ Муҳаммад  Ѓаззолї бо такя ба ояти 122–

юми, сураи 9–уми  Қуръони маҷид дар  «Эҳёи улум ад-дин» менависад, ки 

дар ќарни саҳобаҳо зери мафҳуми фиќҳ илмеро мефаҳмиданд, ки аз 

донишҳои ифодагари роҳи зиндагии оянда иборат буд. Вай илме буд дар 

ҳимоя аз хатарҳои нафс ва рафъи омилҳои вайронии амал. Вай илме буд, 

бар талқини беэътиноии дунёї (ад-дунё) ва воридшавї ба мазмуни волои 

охират (ал-охира) [40, с.164-165].    

Маънии аслии калимаи «фиќҳ»  «фаҳмидан, дарёфтан, донистан» 

аст. Яке аз норасоиҳои тамоми маънигузорони илмӣ дар он аст, ки онҳо 

маъмулан маънии луғавии мафҳумоти илмиро  сарфи назар мекунанд ва 

ҳол он ки ҳар гуна шарҳу тафсир бояд аз эзоҳи маънои луғавии истилоҳ 

шурӯъ гардад.  Фиқҳ дар «Ғиёс-ул-луғот» чун «дарёфтан  ва  донистан;  

ва илм,  лекин  махсус  шуда  ба  илми маърифати  аҳкоми  шариъат (аз 

«Мунтахаб»  ва шарҳи  «Нисоб»); фақеҳ ба  маънии донишманд  ва  

донои  илми шаръ [128, ҷ. 2, с. 116] шарҳ дода шудааст. Мураттибони 

ФЗТ фиқҳро чун истилоҳи арабиву динӣ маънидод намуда, «илму 

дониши доир  ба аҳкоми  айну  шариати  ислом,  илми  қонуншиносӣ  дар  
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шариати  ислом» тафсир кардаанд [153, ҷ. 2, с. 437]. Ба пиндори 

Муҳаммади  Ѓаззолї,  фиќҳ аслан ба маънии шинохтани Худо ва ќудрати 

ўст.  Дар ҳадисҳои паёмбари ислом низ истилоҳи фиќҳ ба маънии онҳое, 

ки аз дин огоҳї доранд, оварда шудааст. Метавон гуфт, ки дар замони 

Муҳаммад пайғамбар (с) ва чанд муддати дигар, фиќҳ фаҳму дарки  

донишҳои динї ва то ҳадде динї – ҳуќуќиро низ фаро мегирифт. Фиќҳ 

дар ибтидо илми ҳуќуќшиносии сирф маҳсуб намешуд. Муҳаммади 

Ѓаззолї дар боби маънидодкунии ивазшавии номи илмҳо чунин 

ивазшавї ва маҳдудсозии илми фиќҳро дар доираи илми хуќуќшиносї 

амри носазо ҳисобидааст [40, с. 166].  Вале ягонагї ва умумияти манбаи 

илмї ва умумияти фиќҳ дар ибтидо, ки бунёди љомеаи нав ва илми нави 

динї тарҳрезї мегардид, ногузир буд. Ин ягонагї, чи тавре ки муҳаќќиќи 

машҳури ислом Сюкияйнен Л.Р. ќайд кардааст, то асрҳои VIII, то замоне 

ки шариат ва фиќҳ чун категорияҳои воќеї људо нашуда буданд, ба 

маќсад мувофиќ буд [143, с. 32]. 

Таърихи минбаъдаи инкишофи ҳуќуќи исломї, густариши доираи 

амали он, такомули сарчашмаҳои ҳуќуќї бо шаклҳои ҳуќуќэљодкунии 

иљмоъ, иљтиҳод (пайдоиши чаҳор мактаби асосии ҳуќуќии равияи суннї), 

фатво ва ќиёс, ки на танҳо бо маънидоди баробар ё айниятдоштаи 

ҳуќуќи классикї маҳдуд мешуданд, инчунин барои ҳарчи бештар нигоҳ 

доштани муносибатҳои љамъиятї дар дохили меъёрҳои ҳуќуќии исломї 

бо маънидодкунии васеи меъёрҳои ҳуќуќї - исломї даст заданд. Ба ин 

васила, албатта, фаќеҳон ва асосгузорони мактабҳои ҳуќуќї тавонистанд 

ќудрати буҳрони ҳуќуќии асрҳои VIII-IX-ро заиф гардонида, барои 

инкишофи илмии ҳуќуќи исломї замина гузоранд. Њуќуќи ислом дар 

шароитҳои нави таърихї дар паҳноҳои дигари иљтимої барои ќонеъ 
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намудани талаботи љомеаи нав ва давлати салтанатї ба таҳаввул рў 

овард.  

Фиќҳ ба туфайли усулҳои ҳуќуќэљодкуниаш (иљмоъ, иљтиҳод, 

фатво, ќиёс) ва тибқи ифодагари мукаммали талаботи Ќуръон ва ҳадис,  

батадриљ рӯ ба људошавї овард. Умуман, истилоҳи фиќҳ ҳамчун 

фаҳмиши умќии масъала, аввалҳо аз маљмӯи меъёрҳои иљтимоии 

муайянкунандаи доираи рафтори мусулмонон иборат буд, баъдтар 

асосан дар доираи меъёрҳои тоатї ва парастишї ва муносибатҳои 

байниҳамдигарии мусулмонон ва муносибати онҳо бо давлат (ал - 

муомилот) маҳдуд шуд. «Пайдоиш ва ташаккули фиќҳ хамчун заминаи 

ҳуќуќии гузариши љомеа аз як навъи љаҳонбинї ва арзишҳои зиндагї ба 

дигараш амри зарурї буд. Фиќҳ барои љомеаи исломї чунин заминаи 

ҳуќуќии гузариш буд» [38, 60]. Он аз шаклгирии мактабҳои ҳукуќии 

ҳанафї, ҳанбалї, моликї, шофеӣ, аз ибтидои гирдоварии ҳадисҳо ва 

нахустин асарҳои фиќҳии «Маљмӯъ –ул- фиќҳ»-и Зайд ибни Њасан, «Ал -  

Фиќҳ – ал- акбар»- и Имоми Аъзам, «ал – Муватта»- и Молик ибни Анас, 

«Китоб – ул- хирољ»-и Абӯюсуф, «ал – Муснад»-и Аҳмади Њанбал оғоз 

гирифта, ба низомнокї, таснифбандии ниҳодҳои соҳавї, шаклгирии 

мафҳумҳои ҳуќуќї такон бахшид. Илми ҳуќуќшиносї рў ба инкишоф 

ниҳод. Дар ибтидо мактабҳои фиќҳї аз ду нерў илҳом мегирифт, яке аз 

нерўи аќлонї –асҳобу-р- раъй ва дигаре аз нерўи таљрибаи гузаштагон 

асҳоб - ул- ҳадис. Танҳо дар асри Х илми фиќҳ ҳамчун илми мустаќили 

ҳуќуќшиносии динї аз илми калом расман људо шуд. Вале бо вуљуди он 

байни онҳо умумиятҳои зиёд ва иртиботи ќавї дергоҳ боќї монд. Фиќҳ 

бештари арзишҳои ҳадафии худро аз илми Калом мегирифт [3, 42; 38, с. 

55-61]. 
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Усулҳои ҳуқуқэҷодкунии фиқҳ ба мисли иљмоъ, иљтиҳод, фатво ва 

ќиёс дар танзими аҳкоми шариат мақоми махсус доштаанд, ки алоҳида 

баррасӣ хоҳем кард. 

 Иҷмоъ ва иҷтиҳод ҳам сарчашма ва ҳам шакли эҷоди ҳуқуқ маҳсуб 

меёбанд, зеро бо истифодаи иҷмоъ ва иҷтиҳод фаќеҳони исломї  ҳам аз 

ихтилофоти аҳком берун меомаданд, ҳам меъёри нав таълиф 

менамуданд.   

Иҷмоъ дар «Ғиёс-ул-луғот» мухтасару умумӣ чун «иттифоқ кардани 

ҷамоат ба коре» [128, ҷ.1, с. 36] тафсир ёфтааст. Дар ФЗТ маънии 

бештареро мехонем: Иҷмоъ а. 1. Гирд овардан, ҷамъ кардан; 2. Гирд 

омадан, ҷамъ омадан, иттифоќ кардани ҷамоат ба коре [153, ҷ.1, с.152]. 

Дар ФТЗТ ҳамон маъноҳои ФЗТ оварда шудааст [155, ҷ.1, с. 569].  

Иҷмоъ дар тафаккури ҳуқуқӣ вежагию тобишҳои зиёде дорад. Онро 

яке аз усулҳои фиқҳи исломӣ дониста, дар қабули қарори дастҷамъонаи  

уламо ба кор  мебаранд.  Он ќарори якљояи олимони динї рољеъ ба 

масъалањои њуќуќи динї ва ахлоќї мебошад.  

Иҷмоъ тарзи баёни махсус дорад. Аз ин лиҳоз, онро ба иҷмои 

қавлӣ, амалӣ, сукутӣ ҷудо мекунанд:  1. иљмои ќавлї он аст, ки фаќењон 

дар мубоњисаи ошкоро ба хулосаи ягона омадаанд; 2. иљмои амалӣ 

намудест, ки дар қабули он фақеҳон як хел рафтор намудаанд, бинобар 

он иҷрояшро ҳатмӣ меҳисобанд; 3. иљмои сукутї ҳамон аст, ки дар 

қабули қарор фақеҳон ибрози андеша ҳам намекунанд ё муқобилат 

нишон намедиҳанд, балки оромонаву хомӯшона дар қабули қарор 

ширкат меварзанд. Вобаста ба тарзи ќабул ва эътирофи он низ иҷмоъ ба 

намудњо тақсим мешавад: 1. иљмои номуайян ё ѓоибона; 2.иљмои 

манќулро шахсони маъруф шањодат медиҳанд; 3.иљмои уммат ќарори 

якљояи љомеа мебошад;  4. дар иљмои аимма  имомону мансабдорони 

давлатї қарор қабул менамоянд. Ҳар кадоме аз онҳо боз талаботи худро 

низ дорад.  
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Иҷтиҳод низ чунин хусусият дорад. Ин мафҳум аз назари 

Муҳаммад Ғиёсиддини Ромпурӣ «кӯшиш кардан дар роҳи савоб ва 

ҷустан; ва ба истилоҳи фуқаҳо иборат аст аз истинботи масоили шаръия 

ба қиёс аз  Каломуллоҳ ва ҳадис ва иҷмоъ ба шароите, ки дар кутуби усул 

мастур аст, чунончи воқифият камо ҳаққа аз муҳовароти лисони араб ва 

илми сарфу наҳв ва шони нузули оёт ва илми ҳадис дошта бошад» [128, 

ҷ.1, с.36]  

Мураттибони ФЗТ иҷтиҳодро ба маънии дунявию динӣ ҷудо карда 

овардаанд: « Иҷтиҳод a. 1. кӯшиш  кардан, ҷидду ҷаҳд кардан, сахт 

кӯшидан;  кӯшиш,  саъй, ҷаҳд, ҷидду  ҷаҳд; иҷтиҳод  овардан – ҷидду ҷаҳд 

кардан,  кӯшиш  намудан; 2. динӣ. дарк  кардан,  дарёфтани  масъалаҳои 

шаръӣ  бо муқоиса  аз  Қуръон,  ҳадис  ва  ривоятҳо;  расидан  ба дараҷаи 

донишмандӣ дар  илми фиқҳ,  муҷтаҳид  шудан» [153, ҷ. 1, с. 152]. 

 Аз назари шариат иҷтиҳод фаъолияти уламои исломист (фақеҳ)  

баҳри омӯзиш ва ҳалли масъалаҳои пешомада. Фақеҳи машғули чунин  

фаъолиятро муҷтаҳид меномиданд.  Дар доираи иҷтиҳод нишондодҳои 

Қуръон ва суннат тафсир ва қоидаҳои нав муқаррар карда мешуданд, ки 

онҳоро нисбат ба савобу гуноҳ, яъне ҷиноят ва ҷазо низ татбиқ 

мекарданд.  Асарҳои уламои барҷаста пайдо шуданд, ки ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои гуногун қозиҳо онҳоро ба роҳбарӣ мегирифтанд. 

Муҷтаҳидон корро озодона мувофиқи ақидаи худ ҳал мекарданд. 

Иҷтиҳод дар ташаккули пайваста буда,  асри Х  ташаккули чор мазҳаби 

асосӣ ва устуворгардии принсипҳои асосии дини ислом иҷтиҳод (озодии 

барраси)-ро заиф кард.       

Яке аз унсурҳои амалӣ намудани нуктаҳои шариат ба рафтеву коре 

фатво додан аст. Фатво  ҳукми  шаръ [128,ҷ. 2, с. 97]; ҳукми  шаръ, ки  аз  

тарафи  муфтӣ, шайхулислом,  фақеҳ  ё  қозӣ  доир ба ягон масъалаи  

динии  қонунӣ  дода  мешавад;   2. маҷозӣ. иҷозат, рухсат;  рою  фикр [153, 
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ҷ. 2, с. 442]. Фатво иҷозату рухсате буд, ки фатводиҳанда пас аз таҳлил  

иҷрои кореву амалеро ҷоиз эълон мешуд ё фатвонома дода мешуд. 

Фатвонома номи ҳуҷҷати навиштаи муфтӣ оид ба ягон масъалаи шаръӣ 

мебошад. Он аз вожаи решагии фатво ва нома сохта шудааст.  

Яке аз маъмултарин усулҳои қабули ҳукм қиёс аст. Ин калима дар 

забони муосири тоҷикӣ ва миёни мардум ҳоло хеле серистеъмол аст. Қиёс 

андоза  ва андоза  гирифтан  миёни  ду  чиз  ва  баробар  гардонидан  дар 

фикр  якеро бо дигаре дар ҳукме (аз «Мунтахаб» ва «Муайид» ва 

«Баҳори  Аҷам»  ва  «Канз» ва  «Кашф»  ва «Суроҳ»);  ва  ба  истилоҳи 

мантиқиён  қавлест  мураккаб  аз  ду ҷумла, ки лозим  ояд  аз вай  натиҷа; 

ва  инро  ба  истилоҳи мантиқ  шакл  низ  гӯянд [128, ҷ. 2, с. 149]. 

Қиёс аз назари мусаннифони ФЗТ чунин аст: Қиёс a. 1. андоза,  

андоза  гирифтани миёни  ду  чиз, муқоиса, қиёс  гирифтан: а) татбиқ  

кардани касе  ё  чизе  бо  касе ё  чизе,  муқоиса  ва  андоза  кардан; б)  бар  

равише  рафтан,  ки  дигарон  бар  он  рафтаанд, ибрат  гирифтан; қиёс  

додан  баробар  кардан, монанд донистан; қиёс  кардан а) татбиқ  кардан,  

муқоиса  кардан; б) тахмин  кардан; 2. фикру  андеша; 3. фалс. гуфторе, 

ки мураккаб аз ду ҷумла буда, аз вай натиҷае мебарояд, силлогизм. 

Қиёси иқтиронӣ фалс. қиёсе, ки дар он натиҷаи мантиқӣ зикр  

нашудааст: қиёси  маалфориқ  фалс. баробар  кардан  чизеро ба чизи 

дигар дар  ҳолате ки  муносибате  ва  иштироке  миёни онҳо  набошад;  

қиёси  нафс  фалс. ба худ монанд карда ҳукм  баровардан,  аз  рӯи  

рафтору  мисоли  худ  фикру мулоҳиза  изҳор  кардан;  қиёси  нуктасанҷӣ  

озмудани неку  бади  сухан; қиёси  фосид  фалс. хато дар  қиёси  мантиқӣ;  

қиёси фукаҳо  фалс. қиёсе,  ки аз  ҷиҳати  мушобаҳат  ба  дигар масъалаҳо 

ҳукм  карда мешавад,  аналогия;  бар ин қиёс ба  ҳамин  тариқ  ба  ҳамин  
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сабаб. қиёс  афзун кардан бузург донистан,  муҳтарам  шумурдан [153, ҷ. 

1, с. 688].  Ҳарчанд ки дар ташреҳоти боло ҳама анвои қиёс чун мафҳуми 

фалсафӣ тасниф шудаанд, вале қиёс дар шариат хеле маъмул буд ва 

зимни баҳо додан ва маҳкум кардани гуноҳу ҷиноят ин усул истифода 

мегардид. 

 Дар оғози инкишофи ҳуќуќи исломї шариат мазмуни  суханони 

Худовандро (дар доираи Ќуръону аҳодис) дар меъёрҳои динї, ҳуќуќї ва 

ахлоќї таҷассум мекард. Истилоҳи «шариат» маънии роҳи рост–

ошкороро медиҳад, роҳи мўъминон ва парҳезгорон, роҳи онҳое, ки ба 

биҳишт раҳнамунанд. Дар ин роҳ адл, инсоф, ахлоќ, хаќқи мардум ва 

ҳуќуќи фардҳои људогона ҳифз мегардад.  Дар адабиёти исломї бештар 

бар онанд, ки шариат маљмўи муќарраротест, ки Аллоҳ тавассути 

паёмбар ба одамон фиристодааст. Аз назари мазмун шариат маҳаки 

арзишҳои ахлоќї, муќаррароти динї ва меъёрҳои ҳуќуќист [38, с. 58]. Аз 

таҳлили шариат ва аҳкоми он чунин бармеояд, ки он чун мавқеи 

бозхӯрди муназзами ахлоќ, дин ва ҳуќуќи муназзамро ба ҳам меорад. 

Вале тафсири фарҳангномаҳо  оддитаранд.  

Мусаннифи «Ғиёс-ул-луғот» шариатро чун муайянкунандаву 

маҳаки ибодот ва муомилоти мусулмонӣ  донистааст [128, ҷ.1, с. 459 ]. 

Бояд таъкид намуд, ки дар чопи кириллии луғати мазкур вожаи шариат 

бидуни риояи имло дар шакли шариъат сабт шудааст, ки, албатта, 

мақсади таҳиягар А. Нуров ҳар чӣ амиқтар нишон додани тарзи навишти 

арабии он [ݭرىعت] аст.      

Дар аморати Бухоро яке аз мансабҳои муҳими судӣ қозӣ маҳсуб 

меёфт, ки он аз лиҳози вазифаю манзалат тақрибан бо суди ҳозира 

баробар буд.  
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Қозӣ аз қазоват, қазоват кардан гирифта шуда, шахсеро 

меномиданд, ки дар идораи ҳукумати маҳаллии аморат адолати судӣ, 

яъне шариатро таъмин менамуду қазоват мекард. Вожаи қозӣ [9, с. 519] 

калимаи сермаҳсул будааст. Бо ин калима вожаҳои қозибозӣ, қозигӣ, 

қозигарӣ, қозиёт, қозизода, қозихона, қозихонагӣ, қозикалон, 

қозиюлқузот, қозӣ-раис сохта шудаанд, ки бархе ҷанбаи сирф ҳуқуқӣ 

доранд. Вожаи қозӣ дар фарҳангномаҳои асримиёнагӣ мавҷуд нест. 

Мураттибони «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин овардаанд: «Қозӣ a. 

мансабдори  шаръӣ, ки кашмакашҳои  оммавӣ ва оилавиро аз рӯи  

қонуни шариат ҳал мекунад» [153, ҷ.1, с. 696].  Ин истилоҳ дар «Фарҳанги 

тафсирии забони тоҷикӣ» муфассалтар тафсир шудааст: «Қозӣ I а. кит. 

қазоваткунанда, ҳукмбароранда, довар, ҳакам. 2. таър. мансабдори 

шаръӣ дар аморати Бухоро, ки масъалаҳои баҳсноки ҳуқуқӣ ва 

ҷиноятҳои содиршударо аз рӯи нишондоди шариат ҳал мекард; фақеҳе, 

ки мурофиотро дар мавриди ихтилофу низоъ байни мардум мувофиқи 

қонуни шариат ҳал мекард; муқ. судя; қозии калон ниг. қозикалон; қозии 

ҳақиқӣ: а) қозии аз рӯи ҳақиқат амалкунанда; б) сифати Худо; қозӣ 

шудан: а) ба мансаби қозигӣ расидан; б) гуфт. ҳакам шудан; ба тахтаи 

қозӣ кашидан маҷ. истинтоқ кардан, танбеҳ додан [155, ҷ. 1, с. 687]..  

Қозибозӣ калимаи мураккаби тобеест, ки аз ибораи маҷозии бозии 

қозӣ, мисли қозӣ бозӣ кардан, бозиҳои қозигӣ сохта шуда, истилоҳи 

таърихиест, ки  кашмакашу ҷанҷол, баррасию мурофиаи ќозихонагї, ба 

ќозихона даводавї кардан бо мурофиаеро ифода менамояд ва 

ҳаммаънои судбозии имрӯза мебошад.  

Қозигӣ вожаи сохтаест, ки аз калимаи қозӣ ва пасванди ифодагари 

машғулияти-гӣ таркиб ёфта, бар ифодаи машғулият, вазифаи қозӣ 

мустаъмал будааст. Аммо ба маънои маҷозии ҳакамӣ кардан, ба ҳар кор 
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назорат кардан, ба ҳар гапу коре ҳамроҳ шудан ё дахолат кардан низ 

маълум аст.    

Қозиёт  куҳанвожаест, ки аз забони арабӣ айнан қабул карда шуда, 

ба маънои дигар кор  фармуда мешудааст. Дар «Ғиёс-ул-луғот» ва  ФЗТ 

ҷой дода нашудааст, дар ФТЗТ навишта шудааст, ки қозиёт идораест, ки 

«масъалаву бањсњоро (дар байни ањли ислом) мувофиќи ќонунњои  

куллии  шариат  баррасї  ва  њал менамояд» [155, ҷ.1, с. 687]. Он вазифаи  

суди имрӯзаро адо мекардааст. Муродифи тоҷикӣ низ дорад, ки қозихона 

мебошад, вале ин гунаи сонӣ бо баъзе тобишҳои маъноиаш аз аввалӣ  

фарқ менамояд. Тавзеҳи ФЗТ ва ФТЗТ дар ин бора аз ҳам фарқ мекунад.  

Мураттибони ФЗТ овардаанд: Қозихона – ҳавлие,  ки  он  ҷо  қозӣ  

истиқомат дорад  ё  маҷлиси  мурофиа  барпо  мегардад» [153, ҷ.1, с. 696]. 

Дар ФТЗТ мехонем: Қозихона «таър.  мањкамаи  ќозї, дорулќазо, 

ки мурофиањо дар он љо анҷом меёфтанд; ба ќозихона кашидан (касеро) 

ба касе даъвогар шуда, ўро барои мурофиа ба ќозихона  бурдан;  муќоб.  

ба  суд  додан; ◊ гапро ба ќозихона  бурдан  аз  пайи  тањќиќи гапе шудан, 

ба таги гап расиданї шудан [155, ҷ. 1, с. 687]. Аз ин  калима бо иловаи 

пасванди сифатсози «-гӣ» куҳанвожаи омехтаи қозихонагӣ  сохта 

шудааст, ки бо якчанд маъно кор фармуда мешудааст. Масалан, ҳар гуна 

никоҳе, ки дар ќозихона сурат мегирифт, никоҳи қозихонагӣ 

меномиданд; ҳамчунин маросими никоњи духтарони гуреза 

(гурезондашуда)-ро,  и  ар ќозихона ба расмият дароварда мешуд, чунин 

меномиданд;  њуљљате,  ки  дар  ќозихона сабт  ва  ќайд  шудааст,  хате, ки 

эътибори ќонунї пайдо мекард, онро хатти ќозихонагї меномиданд [155, 

ҷ. 1, с. 687].  

Қозираис аз калимаҳои қозӣ ва раис таркиб ёфтааст. Ҳамаи онҳо ба 

тобеияти қозикалон медаромаданд. 
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Қозикалон аз ибораи қозии калон ё худ калони қозиҳо ба калимаи 

мураккаби тобеъ табдил ёфтааст. Қозикалон баландмақомтарин вазифаи 

адлияи аморати Бухоро буда, танҳо ба амир итоат мекард ва ба вазифаи 

Суди олии имрӯза мувофиқат менамояд. Онро дар ҳуҷҷату асноди 

аморат бо унвони шариатпаноҳ низ ном мебурданд [134, с. 39].  

Қозикалон муродифи арабии қозиюлқузотро низ дошт. Дар байни 

мардуми Осиёи Миёна мафҳуми қозизода низ маълум будааст, ки ба 

маънои  фарзанди ќозї, писари қозӣ фаҳмида мешудааст ва ба вазифаю 

мансаби ҳуқуқию давлатӣ дахл надорад, вале истилоҳи ҳуқуқист, зеро аз 

авлоди қозӣ будани шахсеро мефаҳмонад.  Он аз ибораи изофии зодаи 

қозӣ ба калимаи мураккаби тобеъ табдил ёфтааст.  

Дар ҳамаи ин калимаҳо ҷузъи асосӣ ва калимасоз қозӣ мебошад ва 

ин шаҳодати он аст, ки вожаи мазкур яке аз калимаҳои асосии шариат 

буда, серистеъмол, сермаҳсул, сермаъно, омонимдор  шудааст. Мақоми 

ҷамъиятиву давлатии қозӣ низ хеле баланд буд. Таъин ва сабукдӯш 

кардани қозӣ дар ихтиёри амир буд. Қозӣ дар тобеияти худ мулозимону 

мирзоёнро дошт. Дар ибтидои асри ХХ дар ҳудуди аморати Бухоро 67 

қозӣ амал мекард. Дар аморат ҳамчунин 36 қозӣ-раис низ амал 

менамуданд, ки онон баробари раисӣ вазифаи қозигиро низ бар дӯш 

доштанд, яъне муштараквазифа буданд [134, с. 40]. 

Вожаи шариатпаноҳро  мураттибони   ФТЗТ  чунин шарҳ додаанд: 

«сардори қозиён; яке аз мансабҳои олии рӯҳонӣ дар аморати Бухоро, ки 

шахси дувум дар идораи умури давлатӣ ба шумор мерафт (пас аз 

қӯшбегӣ) [155, ҷ. 1, с. 687]  

Ҳамчунин дар гузашта калимаҳои қозиюлқут (расонандаи рӯзӣ, 

парвардигори ризќ) ва қозиюлҳоҷот (барорандаи њољат ва ниёзњо, 

ҳоҷатбарор, киноя аз Худо) мустаъмал будааст, вале на чун истилоҳи 
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ҳуқуқ, балки ба маъниҳои диниву ғайриҳуқуқӣ, чун  сифати Худо 

фаҳмида мешудааст. 

Аз асрҳои ХII - ХIII дар давлатҳои асримиёнагии Осиёи Миёна 

баробари истилоҳоти тоҷикию арабӣ унсурҳои туркӣ низ интишор 

меёфтанд. Масалан,  ба маънои амр ва фармон вожаи туркии ярлиқ низ 

ба истифода даромада, дар шаклҳои гуногун ҷорӣ гардидааст.  

Муҳаммад Ғиёсиддини Ромпурӣ бо такя ба луғатҳои пешина ин вожаро 

дар шакли йирлиғ ҷой дода, туркӣ ва ба маънои фармони  подшоҳӣ 

истифода шуданашро таъкид кардааст [128, ҷ. 2, с. 411]. Мураттибони 

ФЗТ низ онро туркию муғулӣ нишон дода, «фармони подшоҳӣ» гуфтаанд 

[153, ҷ. 2, с. 635]. Дар ФТЗТ ярлиғ ба  ярлиқ ҳавола шуда, ярлиқ чун 

куҳанвожаи таърихӣ ба се маънӣ тафсир дода шудааст:  1. таър. фармони 

подшоњї; 2. фармон барои додани мансаб, рутба, номаи фахрї, номаи 

имтиёз ва ѓ.; 3. тамѓаи мол, ки дар он таърих, навъ, миќдор ва нархаш 

навишта мешавад, ярлиѓ. Ин калима вожаи мураккаби  ярлиқдор  

сохтааст, ки  ифодагари «он ки аз хон мансаб ё номаи имтиёзе 

гирифтааст» [155, ҷ.2, с. 723] мебошад. Аз тафсирот бармеояд, ки ярлиқ 

амру фармонро пурра иваз накарда, балки яке аз намудҳои  онҳо 

будааст. Амру фармонро маншур низ меномиданд. Маънии аслии ин 

вожа нашршуда, интишорёфта, пањншуда ба теъдоди зиёд будааст 

Маъниҳои дуюм ва сеюми он дар ФТЗТ чунин эзоҳ шудааст: 2. таър. 

фармони подшоњї, ярлиѓ дар бораи додани  мансаб, рутба ва ѓ.; 3. номаи 

имтиёз ва бартарї, имтиёзнома [155,ҷ. 1, с. 757].  

Ярлиғ дар луғати Айнӣ чун «фармони подшоҳӣ (ин калима аз 

забони муғулӣ ба адабиёти форсӣ-тоҷикӣ интиқол ёфтааст); маншур» 

тафсир ёфтааст [8, 494] .   

Дар ЛТР ин вожа ба гунаи русиаш омадааст: ярлык 1. ист. ярлиқ; 

2. (листок на товаре) тамға [91, с. 854]. Мураттибони РТС-и нашри 1985-

ум шарҳи доманадор додаанд: ярлык 1. ист. ёрлиқ, ярлиқ. 2. уст. 

маншур 3. тамғаи бор 4. перен. лақаб, тахаллус, ном [130, с. 1240]. 
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Ҳамин тавр, истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ умдатарин унсурҳои 

луғавии шариат буда, барои соҳа ба соҳа роиҷ гардидану ташаккул 

ёфтани  мафҳумоти дигар мусоидат намудаанд. Дар ин фасл беш аз 40 

истилоҳи мазкур аз лиҳози пайдоиш ва таҳаввулоти маъноӣ ва касбиву 

соҳавӣ ба таври муқоисаи таърихӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. 

 

II. 3. 2. Истилоҳоти марбут ба ҷиноят ва ҷазо дар ҳуқуқи мусулмонӣ 

Маљмўи меъёрҳои ҳуќуќии Ќуръон, ки љиноят ва сазовори љазои 

љиноятї будани кирдорро муќаррар кардааст, чун меъёрҳои ҳуќуќї-

љиноятии Ќуръон эътироф карда мешаванд. Меъёрҳои љиноятии Ќуръон 

принсипҳою таълимотҳои исломї, манфиати дин, давлат ва инсонро 

ҳадафи ҳимояи худ ќарор дода, баробари интишор ёфтани дини ислом 

дар Хуросону Мовароуннаҳр ё Осиёи Марказии имрӯза то солҳои 20-уми 

асри ХХ дар тамоми ин сарзамин роиҷ гашта, рукнҳои онро тибқи 

шариат татбиқ мекард [60; 64; 67; 86; 95; 96; 102; 120; 134; 137; 138]. Аз ин 

рў, љиноят дар ислом ва Ќуръон амал ё фаъолияти барои љомеаи исломї 

хавфнокест, ки ба таълимоти исломї (дин), ба давлату љамъият ва 

шахсони људогона зарар расонида, дар сарчашмаҳои шаръї ва фиќҳї 

ҳамчун кирдори хатарнок манъ шудааст. Аз нуқтаи назари фаќеҳони 

исломї љиноят  маънии ба худ хосро дорад. Бар андешаи онон, љиноят 

иртикоби амалест, ки дар он зарари каси дигар мављуд бошад. Тибќи 

фиќҳ касе дар нафс ва ё аљзои вуљуд каси дигарро тааддї ва таљовуз 

намояд, ҷиноят аст.  Дар таърифи додаи фаќеҳони исломї љиноятҳои ба 

муќобили шаъну шараф, ќадру ќимат, номус ва моликият мавриди 

таъкид ќарор намегирад. Аммо дар асл чунин намудҳои љиноят, ки дар 

он аз кирдорҳои љинояткорона  шаъну шараф, ќадру ќимат ва амволи 

шахсон ҳифз карда мешавад, дар фиќҳи исломї, ба монанди ќазф, сирќат 
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ва амсоли инҳо, зиёд муаррифї мешавад. Ќуръон намудҳои гуногуни 

љиноятро ба тариќи зайл пешбинї кардааст; одамкушї, дуздї, ѓоратгарї, 

зино ва ѓ. Љиноятҳоеро, ки дар Ќуръон пешбинї шудаанд, ба чунин 

намудҳо људо кардан муки наст: 1. Љиноят дар ҳаққи Худо. Ин навъи 

љиноят вазнинтарин буда, бар зарари љомеаи исломї ва дини ислом 

дониста мешавад. 2. Љиноят нисбати ҳуќуќу озодиҳо ва манфиатҳои 

шахсони људогонаи аҳли ҷомеа. 3. Љиноят берун аз доираи нишондодҳои  

Ќуръон. 

Низоми ҳуқуқӣ инчунин вобаста ба тарзу тариқи содир кардани 

ҷиноят ва сарчашмаи муайянкунандаи ҷазо ҷиноятро ба категорияҳои 

ҳад, ќасос, таъзир тасниф кардааст. 

Ҳад яке аз асоситарин  сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ буда, он аз 

лиҳози луғавӣ калимаи арабии сермаъно, сермаҳсул, серистеъмол, 

умумиистеъмол, муродифдор, антонимдор маҳсуб меёбад. Дар 

фарҳангномаҳо, маса лан дар «Фарҳанги арабӣ - тоҷикӣ» С. Сулаймонӣ 

ба 7 маъно тарҷума кардааст, ки маънои 5-умаш диниву ҳуқуқист: « … 

5.дин. ҷазои кори бад; ҳукми шаръ ба уқубате, ки гунаҳкорро аз бозгашт 

ба гуноҳ бозмедорад ва ба дигаон  ибрат меша вад» [142, с. 236]. Дар ФЗТ 

ба 4 маъно ташреҳ ёфтааст ва маънои чаҳорум вежагии истилоҳӣ дорад.  

Ҳад(д)  а. 1. андоза,  дараҷа. 2. ниҳояти ҳар  чиз,  канор,  поён,  охир. 3. 

ҷои  аз  ҳам  ҷудошавии ду кишвар, марз, сарҳад; ҷониб; кишвар. 4. ҷазои  

ҷисмонӣ барои  аз  роҳи  дин  берун  баромадан; ҷазо;  ҳад  задан – 

муҷозот  кардан  мувофиқи  қонуну шариат; ҳадди булуғ – синни  балоғат 

[153, ҷ.2, с.714]. 

Дар ҳуқуқи мусулмонӣ ва шариати он вожаи ҳад чун категорияи 

ҷиноят машҳур аст:  «Ҳад дар луѓот ба маънои манъ аст ва дар шариат ба 

ҳар уќубати миќдорї, ки ҳаќќеро барои Худо ба итмом бирасонад [38, с. 
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142]. Аммо дар луғатҳо чунин нестанд. Дар «Ғиёс- ул- луғот» омадааст: 

Ҳад [д]  а. – ҳоил миёни ду чиз ва ниҳоят ва канораи чизе ва задан 

гунаҳгорро, то бори дигар гуноҳ накунад; ва ба истилоҳи мантиқ 

таърифи шайъ ба зотиёт,  чунонки таърифи инсон  ба  ҳайвони  нотиқ  ба 

хилофи  расм, ки  он таърифи шайъ ба аразиёт аст,  чунонки  таърифи 

инсон ба мошӣ  ва  зоҳик [128, ҷ.1, с. 270]. Ба андешаи Ванденберг ҳад 

љазоест, ки он дар Қуръон муайян шудааст ва ба ҳудуди муќарраркардаи 

шариат, тартиботи љамъиятї ва талаботи исломї таљовуз мекунад. 

Барои риоя накардани ҳудуд танҳо дар асоси нишондодҳои Қуръон ва 

ҳадисҳои пайѓамбар ҷазо дода мешавад ва меъёрҳои тағйирнопазир 

дорад. Дар ҳолати  қасос бошад, љабрдида ё тарафи он метавонанд  

љазоро ба љарима – дийя табдил диҳанд, ки ин фарқи ҷиддии онҳост. Ҳад 

љазоест (барои љиноятҳои зино, шаробнўшї, ќазфи марди муҳсин ва зани 

муҳсина ба зино ва ҳадди љаҳорумї буридани даст дар сирќат), ки онро 

танҳо ќозї таъин мекунад.      

Истилоҳи дигари ҳад қазф аст. Вожаи мазкур дар «Ғиёс-ул-луғот» 

чунин тафсир ёфтааст:  чанг андохтан ва  душном додан  ва ба зинову  

бадӣ  нисбат кардан;  ва  қай  кардан;  ва  ба  фатҳатайн  (яъне  қазаф )  

биёбони фарох (аз  «Мунтахаб» ва  «Латоиф» ва шарҳи  «Нисоб») [128, ҷ. 

2, с. 130]. Ҳамин маъниҳо дар ФЗТ омадааст: Қазф a. 1. мазаммат кардан, 

ҳақорат кардан, дашном додан; тӯҳмат кардан; мазаммат, таҳқир, 

дашном; тӯҳмат. 2. қай кардан, партофтани  таом [153, ҷ. 2, с. 667]. 

Дар ҳуқуқи исломӣ  қазф//қазаф он аст, ки  марди мўҳсин, ё зани 

мўҳсинаро бо зино тўҳмат мекунанд ва исботи онро оварда 

наметавонанд. Чунин кирдор  тибќи Ќуръон љинояти категорияи ҳад 

шинохта мешавад.  
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Зино алоќаи беруназникоҳии зану мард аст. Зино дар ислом ба 

категорияи љиноятҳои ҳудуд ворид мешавад.   

Категорияи дигари ҷазо қасос аст. Ин мафҳум дар «Ғиёс-ул-луғот» 

ба назар нарасид. Дар ФЗТ чун ду моддаи луғатӣ ҷой дода шуда, ба 

қисос ҳавола гардидааст: Қасос  I  a. ҷазо,  муҷозот,  интиқом.  

Қасос II  а.  аслаш қисос [153, ҷ. 2, с.678]. 

Қисос  a. куштани кушанда ба ивази одамкушии ӯ, интиқоми хунӣ  

дар муқобили хун; интиқом, қасос; қисос кардан – интиқом гирифтан; ба  

қисос  гирифтан – ҷазо додан, интиқом гирифтан [153, ҷ. 2, с. 693]. 

Донандагони шариат қайд кардаанд, ки бо назардошти ќасос мумкин 

аст, ки шаклҳои гуногуни љазо ба миён ояд, зеро ќасос љазои баробар ба 

зарари расонидашуда аст: чашми касеро кўр кунад, чашмашро кўр 

мекунанд, дасташро бурад, дасташ бурида мешавад, дандонашро 

шиканад, дандони худи ӯро мешикананд ва ѓ. Бо содир шудани шаклҳои 

гуногуни љиноят мутародифоти он љазо пайдо мешавад.    

Намуди дигари ҷиноятро таъзир донистаанд. Таъзир вожаи арабӣ 

буда, аз узр гирифта шудааст ва имрӯз аз ҷумлаи калимаҳои архаистист. 

Он дар сарчашмаҳо кам дучор меояд. Муаллифи «Ғиёс-ул-луғот» ин 

мафҳумро чунин маънидод кардааст: «Таъзир камтар  аз  ҳад  задан; ва  

ақалли  дараҷаи  ҳад  чиҳил  дарра  аст;  ва  баъзе  гуфта  сиёсат  кардан  

касеро он миқдор, ки маслаҳати  вақт бошад» (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»  

ва  «Канз») [128, ҷ. 1, с. 198]. 

Дар ФЗТ онро чун ду вожаи омонимӣ ташреҳ додаанд: Таъзир I  a.  

узр  овардан,  баҳона  сохтан. Таъзир II  a.  коҳиш  кардан,  ҷазо  додан,  

андаке ҷазо  додан;  камтар  адаб  кардан [153, ҷ. 2, с. 347]. 

Ҳуќуќшиносони исломї ҳангоми омўзиши ҳуќуќи љиноятии исломї 

меъёрҳои ҳуќуќи љиноятиро дар ду гурўҳи мустаќил: љиноят ва љазо 
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меомўзанд. Аз ин рў, яке аз ҳуќуќшиносони машҳури исломї 

Абдулваҳҳоб ибни Халлоф ҳини омўзиши меъёрҳои муомилотии  

Ќуръон  қисме аз онҳоро ба гурўҳи меъёрҳои љиноятї ва љазої  мансуб 

донистааст [4, с. 31]. 

Фаќеҳони исломї дар омўзиши љиноят ва љазо дар ҳуќуќи исломї 

бо асосҳои мухталиф намудҳои гуногуни љиноятро таҳлил кардаанд, ки 

идда яке аз он меъёрҳост.  

 Идда муҳлати санљишест, ки дар тўли он зани талоќшуда ҳуќуќи 

издивоҷро бо  марди дигар надорад [178, с. 129]. Идда бо ду мақсад роиҷ 

гаштааст. Мақсади аввал муайян намудани дар ҳомила будан ё набудани 

зани талоқшуда. Мақсади дувум фароҳам овардани имконияти оштї 

шудани зану шавҳар аст, зеро дар тўли идда агар талоќ ќатъї набошад, 

яъне 3 талоќ набошад, шавҳар метавонад бо ў оштї шуда, алоќа 

барќарор кунад. Муҳлати идда қатъӣ буда, вобаста бо мактабҳои ҳуќуќї  

4 -20 ҳафта аст, дар ҳолати ҳамл будани зан муҳлати идда то тавлиди 

фарзанд тамдид мешавад. Масъалаи идда дар ояҳои 228, 235-уми сураи 

Баќара  муайян карда шудааст.  

Ҳамин тавр, истилоҳоти ҳуқуқи мусулмонӣ аз лиҳози пайдоиш 

якранг, яъне қариб танҳо арабӣ буда [18, с. 9], вале аз лиҳози маъно  хеле 

гуногуну мухталифанд ва тайи бештар аз 1400 сол барои ғаномандии 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ  мақоми махсусеро доро буданд. 

  

II. 4. Истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар давраи шӯравӣ 

Истилоҳот яке аз рукнҳои илм буда, ҳамеша дар таҳаввул аст. Он 

хусусияти  умумӣ ва илмӣ дошта, вобаста ба тамоюлоти пешрафти ҷомеа 

рушд меёбад.  



81 
 

Дар даврони шӯравӣ (солҳои 1920-1991-ум) ба  табаддулоти ҷиддӣ 

дучор гардидани соҳаи ҳуқуқ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ  ва 

истилоҳоти он таъсири бузург расонд. Дар ин давра дар як муддати 

кӯтоҳ қариб тамоми истилоҳоти ин соҳа дигар шуда, бархе тағйироти 

маъноиро аз сар гузаронид, зеро тағйирёбии сохтори давлативу 

ҷамъиятӣ ногузир ба тамоми соҳаҳо, махсусан давлатдорию ҳуқуқ, 

дахолат кард [182, с. 275]. Баъди ғалабаи Ҳокимияти  Шӯравӣ бар 

аморати Бухоро (соли 1920-ум) сохтору низоми ҳуқуқи он низ баробари 

низоми сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ пайваста дигар шуд. Ҳарчанд ки 

низоми ҳуқуқи Шӯравӣ то солҳои 30-юми садаи ХХ барои амали низоми 

пешина дар соҳаҳои ҳуқуқи иҷтимоию оилавӣ имкон дода буд, вале ба 

соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ истилоҳоти наве ворид гардиданд, ки онҳоро 

метавон ба се навъ ҷудо кард: 1. Истилоҳоти наве, ки бар ивази 

истилоҳоти мавҷуда ворид гардиданд:  конститутсия – шариат, сарвазир 

–қушбегӣ, раиси дастгоҳ – девонбегӣ, суд, судхона– қозихона, судя–қозӣ, 

раиси Суди олӣ–қозикалон, қозиюлқузот, шариатпаноҳ [8, 127; 134, с.39], 

милитсия – миршаб, ҳуқуқшиносӣ–фиқҳ, налогчӣ–закотчӣ, андозбанд, 

указ (амр) – ярлиқ, қарор, ҳукм, қатънома, ривоят (заключение), 

ривоятнома, иҷозатнома, рухсатнома–фатво (разрешение), қонуншинос – 

муфтӣ (законовед), курьер–мулозим (хаткашон), судисполнительство– 

муборакномаи кушт ва ғ. 

2. Вожаҳои иқтибосии наве, ки  бар ивази истилоҳоти пешина роиҷ 

шудаанд  ё дар натиҷаи ҷорӣ гардидани вазифаю мансаб ва мафҳумҳои 

нав ба истифода даромадаанд: конститутсия, қонун, кодекс, прокурор, 

адвокат, адвокатура, президиум, қонунгузор, қонуншинос, гражданин, 

ҳуқуқ, ҳуқуқшинос, айбдоркунӣ, айбдоршаванда, арест, боздоштан, 

дастгиркунӣ, дасткашӣ, дахлнопазирӣ, даъвои гражданӣ, доғи судӣ, 

муҳокимаи судӣ, протокол, радкунӣ, хулиганӣ, шоҳид, штраф, эксперт, 

ҳайати суд, ғоратгарӣ, қочоқ. 
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3. Калимаҳои мавҷудае, ки дорои маънои нав  гардидаанд ё тобиши 

нави маъноӣ гирифтаанд: мурофиа, шаҳрванд, кафолат, арз, ариза, 

баёнот, кафил, кофтуков, мусодира, муфаттиш, парастор, пурсиш, раиси 

суд, судшаванда, тафтиши ибтидоӣ, пешгирӣ, шикоят, эътироз, қарор, 

ҳабси пешакӣ, ҳимоя(чӣ), ҳозиршавӣ, ҷабрдида, ҷустуҷӯй, дуздӣ, 

тасарруф ва ғ.  

Калимаю истилоҳоти мазкур  ва назири онҳо дар Кодекси ҳуқуқи 

ҷиноятии РСС Ӯзбекистон (соли 1924-ум), ки Тоҷикистони мухтор дар 

ҳайати он буд, дар  нахусткодекси ҳуқуқи РСС Тоҷикистон (соли 1935-

ум) ва Кодекси  ҳуқуқи ҷиноятии РСС Тоҷикистон истифода шудаанд.  

Асоситарин ва маҳаквожаи истилоҳоти замони шӯравӣ 

конститутсия мебошад, ки он бар ивази истилоҳи шариат мустаъмал 

гаштааст ва ба маънои сарқонун мустаъмал аст.  Он вожаи лотинӣ буда, 

ба забони тоҷикӣ баъди Инқилоби Октябри соли 1917-ум, яъне  баробари  

ҷорӣ гардидани  сохти сотсиалистии давлатдорӣ, баъди шикаст додани 

Россияи подшоҳӣ ва бар ивази он барқарор шудани давлати Шӯравӣ, 

ибтидои солҳои 20-уми асри ХХ бо таъсири забони русӣ вориди забони 

тоҷикӣ гардидааст ва маънои сохторро дорад. Аслан  конститутсия  

вожаи сермаъно буда, дар бисёр соҳаҳои илму техника ва сохтмон 

мустаъмал будааст, вале дар соҳаи ҳуқуқ маъмул гардида, то соли 1990-

ум ба маънои «қонуни асосӣ» дар истифода буд. Соли 1990-ум бо 

пешниҳоди профессор Ш. Рустамов бо вожаи сарқонун иваз карда шуд, 

ки он то соли 2015-ум роиҷ буд. Аз соли 2015-ум дубора конститутсия 

ифодагари қонуни асосӣ гашт. Ҳоло дар «Кодекси ҳуқуқи ҷиноятӣ»-и 

Ҷумҳурии Тоҷикистон калимаи сарқонун бо истилоҳи конститутсия иваз 

карда шудааст ва дар тамоми асноди дигар низ чунин аст.  

Дар моддаи 14-уми «Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ» омада буд: «Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои сохтори 
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конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, 

ташкили ҳокимияти давлатиро муайян мекунад» [83, с. 21]. 

Конститутсия аз маҷмӯи модда иборат аст, ки қонун маҳсуб меёбад. 

Ин ду калима мафҳуми умумӣ доштанд ва дар замони шӯравӣ вежагии 

ҳуқуқӣ пайдо намуданд ва ҳоло «модда» ҷузъи мавзӯии «қонун»-и 

алоҳида фаҳмида мешавад. То ҷорӣ гардидани конститутсия шариат он 

вазифаро иҷро мекард. Баъди конститутсия истилоҳоти амр, фармон, 

кодекс, қонун, модда, ҳақ, ҳуқуқ, ҷиноят, ҷазо, суд, прокуратура, мурофиа 

барин мафҳумҳои ҳуқуқиву ҷиноятӣ серистеъмол буданд.   

Дар адабиёти илмию бадеии классикӣ вожаи «ҳақ» хеле сермаъно 

ва серистеъмол буд [153, ҷ. 2, с. 740], вале шакли ҷамъи он «ҳуқуқ» ба 

нудрат  корбаст мешуд. Дар замони шӯравӣ бошад, «ҳуқуқ» хусусияти 

расмӣ ва истилоҳотӣ гирифта, хоси соҳаи ҳуқуқшиносӣ гардид ва ҳоло он 

ҳуқуқи доштан ё надоштани шахсро ба чизе ифода менамояд. Вожаи 

умумиистеъмолии «ҳуқуқ» яке аз истилоҳоти асосии даврони охир ба 

ҳисоб меравад. Он ба маънои доштани ҳақ ба чизе ва доду адолат дар 

миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъол аст.  

 Истилоҳи амр низ умумиҳуқуқист, вале дар фаъолияти ҳуқуқи 

ҷиноятӣ зуд-зуд ба кор меравад. Маънои луғавии ин калима дар 

фарҳангномаҳо, аз ҷумла дар  «Ғиёс-ул луғот» чунин тафсир ёфтааст: 

«Амр ба маънии  ҳукм ва ба маънии  кор.  Агар ба  маънии  ҳукм  бошад,  

ҷамъи он  авомир  меояд  ва агар  ба маънии  кор  бошад,  ҷамъи он  умур  

меояд» [128, ҷ.1, с. 89].  

 Таҳиягарони ФЗТ бо дарназардошти вежагии алифбои кириллӣ 

вожаи «амр»-ро ба 2 ҷудо карда шарҳ додаанд, зеро дар навишти арабӣ 

амри аввал бо алиф «I», дуюмӣ бо ҳарфи айн «ع» сабт мешавад: Амр  I  1 . 

фармон, ҳукм,  супориш. амри  кул (л)  ҳукми  мутлақ  барои  умум; амру 

наҳй  фармудани корҳои нек ва боздоштан  аз корҳои  бад; амр  фармудан 

дастур  додан, супориш  кардан. 2. кор,  амал,  шуғл; амри  маош  кори 

маишӣ ва муомилавии зиндагӣ; амри муҳол кори номумкин ва  
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нашуданӣ, он  чӣ  иҷрояш  имконнопазир бошад; амри ғapиб кори  

тааҷҷубовар, кори ҳайратангез, ҳодисаи ҷолиби диққат, воқеаи  

шавқовар;- амри  маъруф д. фармудани корҳои  шоиставу раво дар  

шариат [153, ҷ. 1, с. 65].. 

 Амр II умумиистеъмол буда, ҷанбаи ҳуқуқӣ надорад,бинобар он 

иқтибос оварданашро ҳам лозим намедонем.   

Дар ФИҲ амр баробари тафсири лафзӣ, албатта, бархӯрди тафсири 

соҳавию касбӣ низ гардидааст: Амр – калимаи арабӣ буда, маънояш 

фармон, ҳукм, фармоиш аст. Дар ҳуқуқи асосии (конститутсионии) 

муосир амр санади ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти иҷроия, ки дар доираи 

салоҳияти мақомоти мазкур содир шуда, барои шахсони дар амр 

муайяншуда эътибори ҳатмӣ дорад, эътироф шудааст. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҳаққи содир намудани амр дар доираи салоҳияти худ 

Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдоранд [154, с. 45]. 

Амр  дар ҳуқуқи конститутсионӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ санади мақомот ё 

шахси мансабдори низоми мақомоти давлатӣ ё худидораи маҳаллист, ки 

дар ҳадди ваколати онҳо дода шуда, барои ҳама ашхоси дахлдор ҳатмӣ 

мебошад. Амр бештар вобаста ба масъалаҳои ҷудогона дода мешавад. 

Иҷрояш ҳатмӣ буда, ҳодисаро бартараф мекунад. Вале амр метавонад 

санади амали бардавом бошад (масалан, дар бораи таъйини шахси 

мансабдор, ташкили комиссия, дар бораи маблағҷудокунӣ, уҳдадориҳои 

муайян ва ғ.). Амр санади зерқонунӣ буда, бояд ба Конститутсия ва 

қонунҳо мувофиқ ояд. Маъмулан амр хислати меъёрӣ надорад, яъне дар 

он қоидаҳои нав  муқаррар карда намешавад. Амр санади татбиқи ҳуқуқ 

мебошад, вале дар амал амр, ки аз номи мақомоти муайян дода мешавад 

(масалан, амри Президенти ҶТ), метавонад ба худ хислати меъёрӣ   

гирад. 

Фармон ба маънии амр, ҳукм аст, ки аз тарафи ҳукмдор ва сардор 

дода мешавад. Дар назария ва амалияи ҳуқуқи муосир ба сифати санади 

ҳуқуқие, ки аз тарафи Раиси (сарвари) давлат содир мешавад, эътироф 
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гардидааст. Мушобеҳи истилоҳи фармон вожаҳои указ, декрет, ордонанс 

мебошанд, ки дар як қатор кишварҳои дунё (Русия, Фаронса, Англия ва 

ғ.) пазируфта шудааст. Фармон навъи санади меъёрию ҳуқуқии 

зерқонунӣ буда, тобеи санади қонунӣ мебошад. Он хусусияти 

умумиҳатмӣ дошта, дар тамоми худуди кишвар амал мекунад [154, с. 

487]. Асосгузори юрислингвистикаи тоҷик Т. С. Шокиров қайд кардааст, 

ки бо фармон муодилҳои он амр, дастина, дастур, ќазият, ҳукм, рақам, 

поиза, парвона тақрибан ҳаммаъно буда метавонанд [180, с. 30], вале ҳар 

кадоми  онҳо бо вежагиҳояшон аз  фармон фарқ доранд.  

Суд вожаи лотинӣ буда, ниҳоди давлатиест, ки адолати судиро 

баррасӣ карда, умури ҷиноятӣ, шаҳрвандӣ, маъмурӣ ва ҳама гуна 

амалиёти дигари мушаххасро тибқи қонуни давлатӣ ба тариқи 

мурофиавӣ ҳаллу фасл менамояд.  

Истилоҳи судя дар  забони русӣ аз калимаи суд сохта шуда, ба 

забони тоҷикӣ солҳои 20-уми асри ХХ ворид гаштааст. То соли 2008-ум 

бинобар  русӣ буданаш бо аломати ҷудоӣ «-ь» «судья» навишта мешуд.  

Судя  шахсест, ки шомили ҳайати суд буда, адолати судиро таъмин 

менамояд; дар назарияи муосири тақсимоти ҳукумат соҳибдавлати 

судиро меноманд, ки бо тафтишоди судӣ машғул аст. Судяро қабл аз 

Иттиҳоди Шӯравӣ дар аморати Бухоро қозӣ меномиданд, ки дар фасли 

пешин баррасӣ кардем.   

 Бояд қайд кард, ки аксари калимаҳои русию байналмилалии мазкур  

дар замони шӯравӣ умумиистеъмолӣ буданд ё чунин шуданд [170, с. 5], ки 

дар интишорашон саҳми «Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон» ва 

ҳуҷҷату асноди мурофиаи ҷиноятӣ назаррас аст, онҳо дар ин ё он моддаи 

кодексу матнҳои қонунҳои муайян рӯи кор омада, ба ҳаёт ва кору 

фаъолияти шаҳрвандон вобастагии зич доштанд.   

 Истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ ҷузъи ҷудонашавандаи низоми 

ҳуқуқшиносӣ буда, он баробари ҷиноят ва ҷазо арзи вуҷуд дошта, дар 

тамоми давру замон ташаккул меёбад.  
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 Истилоҳоти ҳукуқшиносии қадими забони тоҷикӣ дар  давраи 

ташаккул қарор доштанд ва асосан вожаҳои аслии сермаъно бо яке аз 

маъноҳояшон чун истилоҳи соҳаи ҳуқуқ истифода мешуданд, бо мурури 

замон бархе аз онҳо танҳо бо ҳамин маъно  боқӣ мондаанд. Гурӯҳи 

дигаре бо тағйири шакл ё маъно, гурӯҳи сеюм бо табдили шаклу маъно  

кор фармуда мешуданд.  

Давраи исломии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ тӯлонитарин буда, 

табиист, ки асосан аз ҳисоби калимаҳои арабӣ зиёд мешуданд.  

Истилоҳоти ин давра тибқи шариат ривоҷ ёфтааст. 

Дар замони шӯравӣ истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ асосан аз ҳисоби 

калимаҳои аслӣ, русию байналмилалӣ ва калимасозӣ инкишоф ёфта, 

баробари ин қабил истилоҳот  вожаҳои қадими то ин замон расида низ 

роиҷ буданд. Дар ҳамаи давраҳо истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятии забони 

тоҷикӣ аз ҳисоби захираҳои дохилию берунӣ ғанӣ гардидааст. 
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III. ВЕЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОӢ ВА ИСТЕЪМОЛИИ  

ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ ДАР ЗАБОНИ МУОСИРИ 

ТОҶИКӢ 

 Истилоҳоти ҳуқуқ ҳамчун унсурҳои луғавии ифодагари мафҳумоти 

хоси соҳаи алоҳида дорои вежагиҳои маъноиву луғавиест, ки дар бисёр 

соҳаҳои фаъолияти давлату ҷомеа ба назар намерасад. Масалан, яке аз 

чунин махсусиятҳои соҳавӣ дар истифодаи категорияҳои луғавӣ зоҳир 

мегардад. Дар забон ва услуби ҳуқуқ ҳар як категорияи луғавӣ зарурат, 

маврид, тарзу усули корбасти худро дорад, ки риоя шудан ё нашудани 

яке аз ин адот коршиноси соҳаро метавонад муваффақ ё номуваффақ 

гардонад [ 41, с. 75].  Аз ин ҷост, ки дар ҳуқуқи ҷиноятӣ дар роҳи расидан 

ба мақсад ба корбасти якояки ин категорияҳо эътибори махсус дода 

мешавад ва мо дар фаслҳои зер бархе аз онҳоро аз лиҳози ифодаи 

маъноӣ баррасӣ хоҳем кард. 

 

III. 1. Таҳлили маъноии истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони муосири 

тоҷикӣ 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ яке аз асоситарин ва муҳимтарин соҳаҳои 

фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ маҳсуб ёфта, дар ҳар давру замон 

муайянкунандаи пешрафти он будааст. Азбаски ҳар як фаъолияти ин 

соҳа бо ҳуҷҷату аснод сарукор дорад, нишондиҳандаи натиҷаи фаъолият 

бо ҳуҷҷат ба исбот мерасад. Ҳуҷҷат бошад, бидуни истифодаи истилоҳот 

наметавонад таҳия гардад. Аз ин ҷост, ки ба корбурди он диққати зиёд 

дода мешавад. Дар муайяну муқаррарсозии чунин вожаҳо вежагиҳои 

онҳо дар доираи категорияи луғавӣ сурат мегирад, зеро категорияҳои 

луғавиро муродифот, мутазодҳо, ҳамшаклҳо (омонимҳо) ва сермаъноҳо 

(полисемантизмҳо) ташкил дода, ҳар кадоме бо вежагиҳои луғавиашон 

дар ҳифзи ҳуқуқ ба кор мераванд. Бинобар он, мо қарор додем, ки 

хусусиятҳои маъноии умумию фаннии онҳоро дар фаслҳои алоҳидаи 

рисола аз назар гузаронем. 
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III. 1. 1. Категорияҳои луғавӣ ва истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз санадҳои 

меъёрии ҳуқуқист, дорои истилоҳоти соҳавӣ буда, бо як қатор вежагиҳои 

лисонию ҳуқуқиаш аз дигар асноди ҳамгуни худ фарқ мекунад.  Зеро 

тавре ки ишора рафт, вақти таҳияи кодекси мазкур ҳанӯз «Қонуни ҶТ дар 

бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» (83) мавҷуд набуд ва низоми муайяне 

низ дар ин соҳа истифода намешуд. Бинобар он, ин кодекс ҳам аз лиҳози 

моҳияту манзалати махсусро соҳиб буданаш ва ҳам бинобар аввалин 

буданаш роҳу равиши фаъолияти минбаъдаи қонунгузории Тоҷикистони 

соҳибистиқлолро муқаррар намуд. Дар таҳияи кодекс баробари 

муқаррароти касбию соҳавӣ  интихобу тасниф ва корбасти истилоҳот низ 

хеле муҳим аст.  

Истилоҳот бояд низом дошта бошад [54, с.74]. Вале ин муназзамӣ аз 

низоми луғати умумиадабӣ фарқ дорад, ки ин аз хусусияти дубаҳрагии он 

бармеояд. Аз як тараф, истилоҳот мансуби низоми луғавии забони адабӣ 

буда,  тамоми вежагиҳои онро дар худ таҷассум менамояд, аз тарафи 

дигар, он дар соҳаи алоҳида, аниқтараш илмӣ- техникӣ мустаъмал буда, 

бояд вежагиҳои ҳамин соҳаро ифода намояд ва ин хусусияти вазифавии 

истилоҳотро равшан менамояд.  Бинобар он,  В. П. Даниленко  таъкид 

намудааст, ки «Вежагиҳои истилоҳотро ҳангоми омӯзиш метавон, аз як 

тараф, ҳамчун унсури низоми фарохтар, яъне чун луғати  намуди  

алоҳидаи забони адабӣ (меъёри лисонӣ) дарк кард, аз ҷониби дигар,  чун  

хориқае дарк намуд, ки рушди он  комилан аз рушди илм вобаста буда, 

инъикосгари ҳамин тараққӣ  буда метавонад» [50, с. 134].  Аз ин ҷост, ки 

дар моддаи 29-уми «Қонуни ҶТ дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» оид 

ба корбасти истилоҳот чунин талабот дорад: «1. Истилоҳоти санади 

меъёрии ҳуқуқӣ бояд бо истифода аз калима ва ибораҳои оммафаҳм 

тартиб дода шавад. 2. Ҳамон як истилоҳи санади меъёрии ҳуқуқӣ бояд як 

маъноро ифода намуда, мазмуни ягона дошта бошад. 3. Дар ҳолати 

зарурати дақиқ намудани истилоҳот ва мафҳумҳои дар санади меъёрии 
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ҳуқуқӣ истифодашуда дар санад моддае (қисме, банде) оварда мешавад, 

ки дар он моҳияти ин истилоҳоту мафҳумҳо шарҳ дода мешавад. 4. 

Истилоҳоти махсус мумкин аст дар санади меъёрии ҳуқуқӣ танҳо бо 

ҳамон маъное истифода гардад, ки он дар соҳаи махсуси дахлдор 

истифода мешавад. Истилоҳоти махсус бояд дар санади меъёрии ҳуқуқӣ 

шарҳ дода шавад» [83, с. 12]. Ин тақозо менамояд, ки истилоҳоти соҳа 

ҳаматарафа омӯхта шуда, истифодаашон муқаррар карда шавад. Яке аз 

омилҳои асосии бо калимаю ибораҳои  оммафаҳм таҳия намудани 

санади меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла ҚҶ ҶТ истифодаи мақсаднок ва дурусти 

категорияҳои луғавист, муҳимтарини онҳо синонимҳо, антонимҳо, 

омонимҳо, полисемантизмҳо ва маънои маҷозии вожаҳо мебошад, ки 

мавриди таҳлили зерин қарор мегирад.   

 

III. 1. 1. А. Вежагии истифодаи муродифот дар ҳуқуқи ҷиноятӣ 

Амиқу дақиқ кор фармудани истилоҳоти ҳуқуқ дараҷаи пешрафти 

фаъолияти касбии корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқро муайян менамояд. 

Барои ин ӯ бояд таркиби луғавии бой, дарку эҳсоси вежагиҳои маъноиву 

муассирӣ ва эҳсосӣ, мавридшиносӣ дошта бошад, то бо забони саҳеҳ ҳар 

як ҳуҷҷатро таҳия карда тавонад. Дар саҳеҳ таҳия намудани ҳуҷҷату 

аснод интихоби вожа ва муродифоти он мақоми махсус дорад. Доир ба 

истифодаи муродифот дар асноди ҳуқуқ андешаи олимон мухталиф аст,  

вале асосан корбасти онҳоро қобили қабул намеҳисобанд [50, с. 94; 87, с. 

211; 173, с. 54]. Ин ақидаашонро онҳо бо он асоснок менамоянд, ки  

системаи истилоҳоти ҳифзи ҳуқуқ  бояд  тамоми фаъолияти ин соҳаро бо 

кулли махсусияташ ба ҳар як шаҳрванд расонида тавонад, зеро 

наметавон соҳаеро ном бурд, ки дар ҷомеа бидуни ҳуқуқу қонун амал 

дошта бошад. Олими рус А. А. Ушаков қайд менамояд, ки « бо мақсади 

ҳарчи амиқтар баён кардани фикр ва дарки аниқтари он аз тарафи 

муқобил аз такрори айни як калимаву мафҳум набояд ҳаросид» [152, с. 

171].  
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Бо вуҷуди он хеле ғаниву сермуродиф будани таркиби луғавии 

забони тоҷикӣ корманди мақомоти ҳуқуқро лозим аст, ки ҳар як вожа ва 

муродифҳои онро дар мавридаш истифода барад. Зеро вобаста ба 

маънои махсусаш ҳар калимае мавриди корбасти худро дорад [68, с. 57; 

69, с. 82]. Масалан,  калимаҳои мурдан ва ба қатл расидан (расонидан) 

ҳарчанд ки як маъноро ифода менамоянд, мо наметавонем бар ивази 

аввалӣ дуюмиро кор фармоем. Зеро мурдан бо фавтидан бештар 

ҳаммаъно шуда метавонад. Чунончи, дар ФЗТ омадааст: Мурдан  1.  

вафот  кардан,  фавтидан;  2.  маҷ. хомӯш  шудан (дар бораи оташ). фурӯ 

мурдани ум(м)едворӣ канда шудани умед [153, ҷ. 1, с. 745]. Шарҳи ФТЗТ 

чунин аст: 1. даргузаштан, мурдан, марг, вафот. 2. гумшавӣ,  зоеъшавӣ,  

аз  даст  рафтан [155, ҷ.1, с. 403] – фавт шудан  гум  шудан, нест шудан; аз  

миён рафтан, талаф шудан. Фавтидан  мурдан,  даргузаштан, вафот 

кардан [155, ҷ.1, с. 404].  

Ба андешаи мо, мураттибони ФЗТ ба калимаи фавт аввал марг ва 

вафотро чун ҳаммаъно гузошта, баъд бояд даргузаштан ва мурданро 

ҳаммаъно нишон медоданд, зеро даргузаштан аз лиҳози сохтор  сохта 

буда, аз пешванди дар– асоси  феъли замони гузаштаи гузашт – пасванди 

масдарсози –ан ва асоси замони гузаштаи мурд – пасванди –ан  таркиб 

ёфтаанд. Фавт ва марг бошанд, вожаҳои решагианд.  

 Дар КҶ ҶТ калимаи марг 86 маротиба, фавт 2 маротиба (фавтида 

1маротиба, фавтидагон 2 маротиба), вафот 1 маротиба, мурдан 2 

маротиба мавриди истифода қарор гирифтаанд.  

Дар КҶ РСС Тоҷ. калимаи марг 3 маротиба, фавт 1 маротиба, 

вафот 12 маротиба, мурдан 1 маротиба истифода шудааст. 

Дар КҶ ҶТ аз вожаҳои наздикмафҳум марг серистеъмолтарин буда, 

бештар аз 50 маротиба  бо калимаи боис (боиси марг) ва 27 маротиба бо 

вожаи хавф (хавфи марг), 11 маротиба бо феълҳои гуногун  омадааст.  

Дар КҶ РСС Тоҷ. вафот серистеъмол буда, муодилҳои дигар ба 

нудрат омадаанд.  
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Вожаи мурдан аз лиҳози пайдоиш тоҷикӣ, сермаъно, 

умумиистеъмол, серистеъмол, сермаҳсул, аз ҷиҳати муассирӣ манфӣ, 

маҷозу кинояпазир аст. Таҳиягарони  КҶ ҶТ вожаи мурданро нисбат ба 

ҳайвонот истифода бурдаанд. Масалан, дар моддаи 220-ум калимаи 

ибораҳои марги шахс ё шахсон ва мурдани ҳайвонотро истифода бурда, 

мавриди корбасти вожаҳоро муайян кардаанд. Дар КҶ РСС Тоҷ.  

нисбати инсон (моддаи 119-ум; мурдани зан) кор фармудаанд. 

 Дар забони адабии ҳозираи тоҷик вожаи марг маънои «аз ҷон 

маҳрум шудани тавассути»-ро дорад ва нисбат ба ҳайвоноту ҷондорони 

дигар кор фармуда намешавад. Ин хусусияти маъноиву услубии 

калимаҳо дар банди сеюми моддаи 223-уми кодекси мазкур ба ҳисоб 

гирифта шудааст: Кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми 

ҳамин модда, ки аз беэҳтиётӣ боиси бемориҳои оммавии инсон ё марги 

инсон гардида бошад, бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то 

ҳашт сол ҷазо дода мешавад [74, с. 76]. 

Дар КҶ ҶТ  ва КҶ РСС Тоҷ. вожаи кирдор истифода шудааст, ки 

яке аз серистеъмолтарин истилоҳҳои соҳа маҳсуб меёбад. Калимаи 

мазкур асосан хоси забони адабӣ буда, дар фарҳангҳо чунин маънидод 

шудааст: Мураттиби «Ғиёс-ул-луғот» бо такя ба луғатҳои пешин онро ба 

таври зайл шарҳ додааст: «Кирдор  тарз  ва  равиш  (аз «Сироҷ»);  ва  дар  

«Ҷаҳонгирӣ»  ва «Бурҳон»  кор  ва  амал  ва  феъл; ва баъзе навишта,  ки 

кирдор  агарчи ба  каср  машҳур  аст,  магар  қиёс мехоҳад,  ки  билфатҳ  

(яъне  кардор)  бошад, чаро  ки  чун  бар  лафзи  ор,  ки  ифодаи  маънии  

масдарӣ кунад,  сиғаи  мозиро  биёранд,  мозӣ ба маънии  масдар  шавад, 

чунонки:  гуфтор ва  рафтор ва  дидор» [128, ҷ. 2, с. 164].  

Мураттибони ФЗТ ба ҷуз рафтор, кор, амал, феъл мафҳуми  ба(р)  

кирдори... ро  ба  таври ..., ба  тариқи ..., монанди ...,  мисли  ... маънидод 

кардаанд [153, ҷ. 1, с. 763]. 

Мусаннифони ФТЗТ  «кирдори ношоиста  кор  ва  рафтори ношоям;  

кору кирдор кору рафтор»-ро зам кардаанд [155, ҷ.1, с. 611].  



92 
 

Аз тафсири фарҳангҳо бармеояд, ки вожаи кирдор бо калимаҳои 

ҳаракат, амал, рафтор  ҳаммаъно ё наздикмаъност. Аммо дар кодексҳо 

ҳам ҳаракат ва ҳам беҳаракатӣ кирдор дониста шудааст, ки ба тафсири 

лингвистӣ мувофиқ намеояд ва бори дигар собит менамояд, корбасти 

муродифҳо барои ин соҳа хос нест. Масалан, дар КҶ РСС Тоҷ. ин 

калимаро чунин маънидод кардаанд: «Кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие), 

ки ба сохти ҷамъиятии СССР, системаҳои сиёсӣ ва иқтисодии он, 

моликияти сотсиалистӣ, шахсият, ҳуқуқҳои сиёсӣ, меҳнатӣ, молумулкӣ ва 

дигар ҳуқуқҳо  ва озодиҳои гражданинҳо таҷовуз мекунаду бо қонуни 

ҷиноятӣ барои ҷамъият хавфнок дониста мешавад, инчунин дигар 

кирдори барои ҷамъият хавфноке, ки ба тартиботи ҳуқуқии сотсиалистӣ 

таҷовуз мекунад ва дар қонуни ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст, ҷиноят 

эътироф карда мешавад» [74, с. 5]. 

Дар КҶ ҶТ истилоҳи кирдор хеле серистеъмол буда, аз ҷумлаи 

калидвожаҳои соҳа маҳсуб меёбад ва дар шакли танҳову ҷамъ қариб дар 

ҳамаи моддаҳо омадааст. Дар КҶ РСС Тоҷ. хеле камтар ба кор рафтааст, 

вале қонунгузор дар маротибаи аввали истеъмолаш, дар моддаи 7-ум 

зимни тафсири мафҳуми ҷиноят  онро дар қавсайн чун ҳаракат ё 

беҳаракатӣ тавзеҳ додааст, ки иқтибосашро дар боло овардем. 

Дар КҶ ҶТ бори аввал ин калима дар моддаи 2 ҳангоми муайян 

кардани «Вазифаҳои Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба кор 

рафтааст, аммо танҳо дар моддаи 7 маънидод карда шудааст:  

Моддаи 7. Принципи ҷавобгарии фардӣ ва гунаҳгорӣ  

«1) Ҳеҷ кас таҳти ҷавобгарии ҷиноятӣ  қарор гирифта наметавонад, ба 

ҷуз  аз кирдори (ҳаракат ё баҳаракатӣ) шахсии худ. 

2) Барои татбиқи ин вазифаҳо ҳамин Кодекс асосу принсипҳои  

ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар намуда, муайян мекунад, ки кадом 

кирдорҳои барои шахсият, ҷамъият ё давлат хавфнок ҷиноят  эътироф  

мегарданд  ва намудҳои ҷазою  чораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии  

ҷиноиро барои содир кардани онҳо муқаррар менамояд» [74, с. 5]. Аз  
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муҳтавои ин модда бармеояд, ки барои қонунгузор ҳаракат ё беҳаракатӣ 

кирдор ба ҳисоб меравад.  

Истилоҳи ҷабрдида сермаъно ва муродифдор буда, дар ФЗТ ҷой 

дода нашудааст. Дар ФТЗТ чун «сифати  феълии замони гузашта аз  љабр  

дидан; 2. ситамкаш, мазлум, ситамдида» [155, ҷ. 2, с. 598] тавзеҳ ёфтааст.  

Он аз калимаи ҷабр сохта шудааст. Ҷабр дар ФЗТ ба се моддаи луғатӣ 

чун омонимҳо ҷой дода шудааст: Ҷабр  I зӯрӣ,  ситам, ҷавр,  зулм. Ҷабр II 

а 1.  устухонбандӣ  кардан;  2. дуруст  кардан,  ба  ҳоли  аввала  овардан.  

Ҷабр  III а. илми  алҷабр,  алгебра [153, ҷ. 2, с. 763].  

Дар КҶ ҶТ танҳо Ҷабр I  74 маротиба ба маънои “гирифтори зӯрӣ 

ва ҷабру ситамгардида” истифода шудааст. Дар КҶ РСС Тоҷ. дар 

моддаҳои 104,  107, 110, 194, 196-ум панҷ маротиба истеъмол гардидаасту 

халос.  

Аз калимаҳои ҳаммаънои ҷабр дар кодексҳо ситам ва зулм ба кор 

нарафтааст, вале  дар КҶ ҶТ  зӯрӣ дар моддаи 1301, зӯроварӣ дар моддаи 

69 як маротиба истифода шудааст.   

Калимаи ҷиноят дар КҶ ҶТ беш аз 550 маротиба, дар КҶ РСС Тоҷ. 

38 маротиба мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҷиноят бо вожаи 

гуноҳ наздикмаъно аст. Решаи вожаи арабии ҷиноят ҷано ва масдари он 

ҷиноятун аст[142, с. 417]. Бар ивази ҷиноят гунаи ҷино низ истифода 

мешавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар нашри аввали КҶ ҶТ 

«Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон» унвон дошт. Чунин гуна дар 

«Ғиёс-ул–луғот» ва ФЗТ ба назар нарасид. Мураттибони ФТЗТ тафсир 

додаанд: Љиноӣ мансуб ба љиноят; љиноятї: кори љиної, парвандаи 

љиної, љустуљўи љиної [155, ҷ. 2, с. 621].  

Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ ҷиноятро «гуноҳ кардан» [128, ҷ. 1, 

с. 248] эзоҳ додааст. Мураттибони ФЗТ «гуноҳи ҷиддӣ, ки  сазовори  

ҷазои  сахт аст» [153,ҷ. 2, с. 871] навиштаанд. Дар ФТЗТ «гуноњи љиддї, 

љурм ва хатои зараровар, ки сазовори љазои сахт  бошад: љиноят кардан» 

маънидод шудааст [155, ҷ. 2, с. 621]. Аз ин калима вожаҳои ҷиноятӣ, 
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ҷинояткорӣ, ҷинояткорона, ҷиноятпеша, ҷиноятшарик сохта шудаанд, ки 

аксарашон дар КҶ ҶТ мустаъмаланду дар КҶ РСС Тоҷ. дида 

намешаванд. 

Таснифи мафҳуми ҷиноят дар КҶ ҶТ ва КҶ РСС Тоҷ фарқ дорад: 

Моддаи 17. Мафҳуми ҷиноят «1) Кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) 

содиршудаи  гунаҳгоронаи  барои  ҷамъият  хавфноке, ки ҳамин Кодекс 

бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст, ҷиноят эътироф мешавад. 2) 

Кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие), ки зоҳиран аломатҳои яке аз  

кирдорҳои  дар  Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардидаро  дошта 

бошад ҳам, вале бо сабаби камаҳамиятӣ барои ҷамъият хавфнок нестанд, 

ҷиноят намебошад» [74, с. 6]. 

Мафҳуме низ мавҷуд аст, ки на танҳо дар мақомот, балки дар ҳаёт 

ҳам хеле серистеъмол буда, хусусияти умумиистеъмолӣ дорад, ки он 

муайянкунандаи ҷиноят мебошад ва ҷазо номида шудааст.   

Љазо вожаест ифодагари  «мукофоти бадї, сазои кори бад ё гуноње; 

подош, музд; љазои олї, љазои марг, њукми  ќатл» ва ба маънои маҷозии  

рўзи љазо; а) рўзи  азобу машаќќат, рўзи сазодињї, рўзи њисобот барои 

кирдорњои худ; б) д. рўзи ќиёмат, рўзи мањшар, рўзи њисоби бандагон аз 

кардаи худ назди Худо» истифода мегардад ва ё дар таркиби ифодаҳои 

зерин низ фаҳмида мешавад: љазо гирифтан ба љазо расидан, ба љазо 

мањкум шудан; љазо дидан ба љазо расидан барои кори кардаи худ; љазо 

додан сазо  додан  барои  кору  кирдори  бад; љазои касеро додан барои 

кирдораш ба љазо расонидан; љазои худро дидан ба љазои кори бади 

кардаи худ расидан; љазо кашидан љазо дидан; ба љазо гирифтор кардан 

ба љазо расонидан; ба љазои худ расидан барои амали бад сазои  худро  

дидан;  ба  љазояш  расондан ба љазои муносибаш гирифтор кардан. 2. 

љаримаи наќдї» [155, ҷ. 2, с. 604]. Чун вожаи сермаҳсул калимаҳои наве  

ба мисли ҷазобин, ҷазогир, ҷазорас, ҷазотарс, ҷазобинӣ, ҷазогирӣ, 

ҷазогоҳ, ҷазодида, ҷазодиҳанда, ҷазодиҳӣ ва ғ. сохтааст ва дар мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ мустаъмаланд. 
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Дар соҳаи ҳуқуқ, аз ҷумла дар  КҶ ҶТ ва КҶ РСС Тоҷ. танҳо вожаи 

ҷазо ба маънои сазои амали бад истифода шудааст. Ба ин маънӣ дар  

ФИҲ омадааст: «Ҷазо – мувофиқи қ. 1, моддаи 46 КҶ ҶТ чораи 

маҷбуркунии давлатие мебошад, ки бо ҳукми суд таъин карда мешавад. 

Ҷазо нисбати шахсе, ки дар КҶ содир намудани ҷиноят гунаҳгор дониста 

шудааст, татбиқ гардида, аз маҳрум ё маҳдуд кардани ҳуқуқи озодиҳои 

шахсе, ки дар КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, иборат мебошад. Мафҳуми 

ҷазо ҳамчун чора онро ифода мекунад, ки ҳар як намуди ҷазо ҳудуди 

миқдорӣ ва мазмуни муайяни худро дорад, ки аз тарафи қонуни ҷиноятӣ 

ба танзим дароварда шудааст» [154, с. 547]. Дар қисми 2-юм, моддаи 17-

уми КҶ ҶТ хусусияти махсус доштани ҷазо таъкид шудааст. Муқаррар 

шудааст, ки «ҷазо танҳо нисбати он кирдорҳое таъин карда мешавад, ки 

дар қонуни ҷиноятӣ ба сифати ҷиноят пешбинӣ гардидаанд» [74, с. 6].  

        Дар моддаи 220-уми ибораистилоҳи ишғоли мансабҳои муайян 

истифода шудааст, ки, ба назари мо, он қадар саҳеҳ нест, зеро дар 

фарҳангномаҳо калимаи ишғол маънои бо зӯрӣ гирифтан, соҳиб шудан 

ба чизеро дорад. Масалан, дар ФТЗТ чунин шарҳ дода шудааст: «Ишғол  

гирифтан, тасарруф  кардан; аскар  даровардан ба шаҳр ё  мамлакате  

қасди тасарруф кардани муваққат ё доимии он, забт кардан: ишғол 

кардан, ишғол шудан» [155, ҷ. 1, с. 571]. Бинобар он, «маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян» гуфтан раво нест, зеро мансабро худи 

шахс ишғол намекунад, балки ба ин ё он мансаб интихоб мешавад ё ба он 

таъин менамоянд. Дар КҶ РСС Тоҷ. ин мафҳум умуман истифода 

нашудааст.    

 Мисолҳои боло исбот менамоянд, ки дар соҳаи ҳуқуқ низ 

муродифот яке аз категорияҳои зарурианд ва дар сурати огоҳона 

муносибат намудан ба таркиби луғавӣ муродифотро низ самараноку 

мавридшиносона кор фармудан мумкин аст.       

Таркиби луғавии забон аз воҳидҳои луғавие иборат аст, ки ҳар 

кадоме бо вежагиҳои маъноию луғавӣ, сохторию бадеӣ ё илмиаш фарқ 
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менамояд. Вобаста ба умумияти чунин хусусиятҳояшон онҳоро ба 

гурӯҳҳо тақсим менамоянд, ки яке аз онҳо ҳаммаъноҳо ё муродифот 

мебошанд.  

Бояд қайд кард, ки ба истифодаи бойигарии таркиби луғавии забон 

муносибати соҳибони забон гуногун аст. Масалан, дар адабиёти бадеӣ 

истифодаи вожаҳои ҳаммаъно нишонаи маҳорату малака ва ғановати 

таркиби луғавии соҳибсухан, адиб ва тасвиргар маҳсуб ёфта, яке аз 

беҳтарин роҳҳои гурез аз такрор ва баёни бадеию образноки фикру 

тасвир эътироф шудааст [ 68, с. 126;  97, с. 75-81; 104, с. 67; 167, с. 22 ва ғ.]. 

Аммо дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, баръакс, талабот дигар аст. Корбасти 

калимаҳои ҳаммаъно ҳамшакл, духӯра, сермаъно, маъноҳои маҷозӣ на 

танҳо матлуб нест, ҳатто бо қонун манъ карда шудааст. Аз ҷумла, дар 

моддаи 38-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ», ки «Талаботи забонӣ ба матни санади меъёрии ҳуқуқӣ» 

ном дорад, мушаххас карда шудааст: «1. Матни санади меъёрии ҳуқуқӣ 

ба забони давлатӣ қабул карда мешавад». 2. Матни санади меъёрии 

ҳуқуқӣ бояд мухтасар, бо забони содда ва равону фаҳмо баён карда 

шавад, ки тафсири ҳархелаи меъёрҳоро истисно намояд ва зимни ин 

услуби расмии забони адабӣ ва истилоҳоти ҳуқуқӣ риоя гардад. Дар 

моддаи дигараш омадааст, ки истилоҳоти санади меъёрии ҳуқуқӣ бояд бо 

истифода аз вожаву  ибораҳои оммафаҳм таҳия гардад. Ҳар як истилоҳ 

бояд ифодагари як маъно ва мазмуни ягона бошад. Дар мавриди 

зарурати дақиқ намудани маънову мафҳуми истилоҳоти истифодашуда 

дар санад моддае ё қисму банде оварда шуда, дар он моҳияти ин 

истилоҳоту мафҳумҳо бояд тавзеҳ ёбад. Истилоҳоти махсусу соҳавӣ дар 

санади меъёрии ҳуқуқӣ танҳо бо ҳамон маънои соҳавиаш корбаст 

мегардад ва  шарҳ дода мешавад. Айнан ҳамин мазмун дар моддаи 29-

уми қонуни мазкур сабт шудааст, ки ҳусни санадро мекоҳонад.  

 Умуман, дар кодексҳо истилоҳоти ҳаммаъно чунин ба кор гирифта 

шудаанд(Дар аввал маълумот аз КҶ ҶТ, баъди уребхат аз КҶ РСС Тоҷ.  
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оварда мешавад):  аборт (1 маротиба / 15 маротиба)– исқот (4/0); 

азобдиҳӣ (0/1)–шиканҷа (7/0); амал (72/70) –кирдор (303/18) –ҳаракат 

(109/30); авф (24/3) –бахшиш ( 6/0); валюта (0/6)- асъор (10/0); гурехтан 

(3/8)- фирор (3/0); зарар (252/201) –зиён (7/0);  наврасон- (0/1) - ноболиғон 

(79/26); орган (0/5) –мақом//мақомот (116/10 гражданин (0/19) –шаҳрванд 

(64/0),   гуноҳ (14/19) –ҷиноят (428/207);  таъин (148/58)- муқаррар 

кардан(70/1); қарор кардан(56/13) - ҳалнома (7/1)-ҳукм (79/59); 

конститутсия (5/1)- сарқонун (5/0) ва ғ. 

Ҳар кадоме аз вожаҳои ҳаммаъно мавқеи устувори истифода дорад 

ва усули гурез аз такрор ҷоиз нест, балки талаб карда мешавад, ки  ҳатто 

дар сурати борҳо паси ҳам омадани айни як истилоҳ он бетағйироту 

бемуродиф истифода гардад, ки мисолҳои дар боло овардаамон исботи 

ин гуфтаҳоянд. Дар матни санади меъёрии ҳуқуқӣ  унсурҳои забони 

гуфтугўи халқӣ (лаҳҷавӣ, шевагӣ ва ғайра), ифодаҳои маҷозӣ ва 

пуробуранг, мафҳумҳои гуногуни ҳаммаъно, калима ва истилоҳоти 

бегонаи ғайримаъмул, ибора ва таркибҳои норавшан (муғлақ), 

мулоҳизот, хитобу даъватҳои умумӣ, калимаҳои мураккаби ихтисоршуда 

(аббревиатура);  истилоҳоти ғайримеъёрӣ қатъиян манъ карда шудааст, 

ки ин яке аз вежагиҳои забон ва услуби қонунгузорист. 

 

          III. 1. 1. Б. Зидмаъноҳо дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 Антонимҳо унсурҳои луғавие мебошанд, ки ба як ҳиссаи нутқ 

мансуб буда, мафҳумҳои муқобилмаъноро ифода менамоянд. Онҳо 

ҳамрешаю гуногунреша мешаванд. Дар матни соҳаи ҳуқуқ  калимаю  

мафҳум  ва  ибораҳо метавонанд вежагии зидмаъноӣ пайдо намоянд.   Ду 

намуди зидмаъноҳо ба назар мерасанд. Гурӯҳи аввал зидмаъноҳои озоду 

маъмулӣ, ки  антонимҳои луғавӣ меноманд ва онҳо берун аз  матн ҳам 

вежаи зидмаъноиашонро маҳфуз медоранд: ҷиноят-ҷазо, гуноҳ- савоб;  

адолат–беадолатӣ; гражданият–бетабаагӣ; ломакон–соҳибмакон- 

хонадор, мукаллаф––номукаллаф; ҳаракат–беҳаракатӣ, дахлдор–
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дахлнопазир; шаҳрвандӣ–бешаҳрвандӣ, фардӣ–гурӯҳӣ, хушбахтӣ–

бадбахтӣ,  қасдан–тасодуфан- ногаҳон,  ҳудуд- беҳудуд, қонунӣ–

ғайриқонунӣ, (ҷазои) сабук–сахт, зарари сабук (м. 111, 112-ум) –миёна (м. 

111,119-ум) –вазнин (м.110, 114, 115, 118. 120-ум) ва ғ.  

Гурӯҳи дигар антонимҳои матнӣ чун ҷазои асосӣ–иловагӣ (моддаи 

48-ум), ҷарима–кафорат, таъини ҷазо–адои ҷазо (ба пиндори мо дар ин 

ибора вожаи адо бемаврид омадааст, зеро он маънои ба охир расонидани 

ҷазоро ифода карда наметавонад); хориҷа–берун аз сарҳад (м. 111, 112-

ум) кам ба назар расиданд, вале ба ҳар ҳол ҳастанд. Масалан, дар моддаи 

48 ҷазои асосӣ ва ҷазои иловагӣ чун ду намуди ҷазо бо ҳам аз лиҳози 

маъно муқобиланд, вале берун аз матн калимаҳои асосӣ ва иловагӣ 

зидмаъно шуда наметавонанд. Вожаҳои мазкур дар ФЗТ ҷой дода 

нашудаанд. Дар ФТЗТ чунин тафсирро мехонем: Асосӣ 1. аслї; њаќиќї; 

умда. 2. муњим, ањамиятнок: кори асосї,  мавзўи  асосї;  аз њама асосиаш, 

аз њама муњимаш; роњи (кўчаи) асосї, роњи калони серрафтуой нисбат ба 

дигар роњњо; сохтмони асосї.  сохтмони калон ва  муњим  нисбат  ба  

дигар  сохтмонњо.  3. доимї, њамешагї [155, ҷ 1, с. 86].  

Иловагӣ  замшуда,  афзудашуда,  изофагї, барзиёд, он чи ба аслию 

асосї зам карда шудааст: ваќти иловагї; машѓулиятњои иловагї; 

даромади иловагї, даромад аз манбае, ки касбу кори асосии кас 

набошад, даромади изофї [155, ҷ. 1, с. 543]. Вале дар кодекс мафҳумҳои 

муқобили ҳамдигарро ифода намудаанд: «Моддаи 48. Ҷазоҳои асосӣ ва 

иловагӣ  1) Корҳои  ҳатмӣ, корҳои ислоҳӣ, маҳдуд кардан дар хизмати 

ҳарбӣ, маҳдуд кардани озодӣ, нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ, 

маҳрум  сохтан аз  озодӣ, якумра  аз  озодӣ  маҳрум сохтан, ҷазои қатл 

танҳо ҳамчун  ба сифати ҷазои асосӣ татбиқ мешаванд. 

 2) Ҷарима,  маҳрум  кардан  аз  ҳуқуқи  ишғоли  мансабҳои  муайян  

ва  ё  машғул  шудан  бо фаъолияти муайян ҳам ба сифати ҷазоҳои асосӣ 

ва ҳам иловагӣ татбиқ мешаванд. 
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 3) Маҳрум кардан аз рутбаи махсус, ҳарбӣ,  рутбаи дараҷавӣ ва 

мукофотҳои давлатӣ, инчунин мусодираи молу мулк танҳо ба сифати 

ҷазои иловагӣ истифода мешаванд. 

 4) Барои  як ҷиноят танҳо  як ҷазои асосӣ таъин намудан мумкин 

аст. Дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс 

бо ҷазои асосӣ таъин кардани  як ё якчанд ҷазои иловагӣ мумкин аст. 

 5) Ҷарима ва  мусодираи  молу мулкро танҳо дар ҳолатҳое, ки 

бевосита дар Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинӣ гардидаанд, ҳамчун 

ҷазои иловагӣ таъин намудан мумкин аст» [74, с. 19].   

Дар бандҳои 1, 2, 4, 5 ибораҳои ҷазои асосӣ ва ҷазои иловагӣ 

зидмаъноӣ доранд. Танҳо дар банди 3 истифода гардидани калимаи 

танҳо  ибораи ҷазои иловагиро бо ҷазои асосӣ муқобил гузоштааст, яъне 

ин мумкин аст, он не. Бояд қайд кард, ки дар банди 1-уми модда калимаи 

ҳамчун зиёдатӣ аст. Бояд ё ҳамчун ё ба сифати … истифода мешуд. Дар 

банди 5-ум вожаи бевосита нодуруст истифода шудааст, зеро аз муқоисаи 

нусхаи тоҷикӣ ва русии матни модда маълум гардид, ки ин калима чун 

прямо тарҷума шудааст. Ба пиндори мо дар ин ҷумла … дар худи Қисми 

махсуси ҳамин Кодекс … гуфтан беҳтар аст.    

      Ибораи ҷалби одамон барои истисмор низ ғалат аст, чунки барои 

истисмор одамон ҷалб карда намешаванд, истисмор бо калимаҳои  зӯран,  

маҷбуран мувофиқ буда метавонад. Ин ибора унвони моддаи 132 буда,  

вожаи ҷалб ба маънои вербовкаи русӣ омадааст. Моддаи мазкур дар 

нусхаи русии кодекс Вербовка людей для эксплуатации унвон 

гирифтааст. 

Мавриди корбасти антонимҳо гуногун аст. Дар унвонгузории 

фаслу бобҳо ва моддаҳо низ антонимҳо ба кор рафтаанд. Масалан, дар 

унвони  боби 6 Ҷинояти нотамом ва хотимаёфта мафҳумҳои  антонимӣ 

истифода шудааст. 

Антонимҳои ҷуфтистеъмол танҳо 2 маротиба истифода шудааст, он 

ҳам бошад, ҷуфти  хариду  фурӯш чун  унвони моддаҳои  1301 Хариду 
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фурўши одамон ва 167 Хариду фурўши ноболиғон айни ҳамон як таркиб 

бо унсурҳои муайянкунанда  такроран омадааст.  

Антонимҳои синтаксисӣ: А. Ибораҳои антонимӣ: маҳрум кардан – 

озод намудан, озод кардан аз ҷавобгарӣ – маҳкум кардан ба ҷавобгарӣ, 

иҷро кардан –иҷро накардан ва ғ. Дар сарлавҳаи моддаи 100-ум 

ибораҳои дароз кардан, тағйир додан ва қатъ намудан хусусияти 

антоними матнӣ ба худ гирифтаанд: Дароз кардани муҳлат, тағйир додан 

ва қатъ намудани татбиқи чорабиниҳои маҷбурии дорои  хусусияти 

тиббӣ (моддаи 100). Дар ин мисол вожаи додан дар байни ду масдар 

омада, ҳам бо феъли ёвари пешина (кардан) ва ҳам баъдина (намудан) 

антоним шудааст.  

Б. Ҷумлаҳои антонимӣ. Як хусусияти тамоми кодексҳо, аз ҷумла КҶ 

ҶТ дар он аст, ки дар онҳо нисбат ба зидмаъноҳои луғавӣ,  синтаксисиву 

мантиқӣ хеле зиёд ба назар мерасад, зеро дар ҳар  модда сухан аз ягон 

намуди ҷиноят ва ҷазо меравад: «Моддаи 392. Муносибати 

хунукназарона  ба хизмат  

1) Иҷро  накардан ё  иҷрои  номатлуби  вазифаҳои  хизматии худ  аз 

ҷониби сардор ё  дигар шахси  мансабдор  дар  натиҷаи  муносибатҳои  

беэҳтиётона  ё  беинсофона ба онҳо, ки боиси расондани зарар ба 

миқдори калон ё дигар оқибатҳои вазнин гардида бошад, бо  маҳдуд  

кардан  дар  хизмати ҳарбӣ ба мўҳлати то панҷ сол  ё маҳрум сохтан аз  

озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад…».  

Намуди дигари ҷумлаҳои синтаксисӣ, ки дар моддаҳои гуногун дида 

мешаванд: Ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук мекунанд – Ҳолатҳое, ки ҷазоро 

вазнин мекунанд (моддаи 60-ум). Аз ҷавобгарӣ озод карда мешавад–Ба 

ҷавобгарӣ кашида мешавад ва ғ.  

 Калимаю ифодаҳои зидмаъно дар кодексҳо нисбат ба ҳаммаъноҳо 

хеле каманд, вале онҳо такрор ба такрор меоянд, ки ин тақозои кодекс 

аст [61, с. 132]. Вале антонимҳои мантиқӣ,  ки дар таҳлилҳои лисонӣ ба он 
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қариб аҳамият намедиҳанд, хоси матни кодекс мебошад ва мо онро дар  

боло бо мисоли мушаххас муайян намудем. 

 

III. 1. 1. В. Вожаҳои сермаъно ва вежагиҳои касбии истифодаи онҳо 

Сермаъноӣ яке аз қадимтарин ва асоситарин роҳҳои бойшавии 

забон маҳсуб ёфта, бештар хоси забонҳои таърихи қадима дошта 

мебошад. Забони тоҷикӣ низ аз ҷумлаи куҳантарин забонҳои зиндаи 

ҷаҳон буда [125, с. 5], таркиби луғавиашро бо роҳу усулҳои мухталиф 

ғанӣ мегардонад. Вежагии дигари сермаъношавии калима дар он аст, ки 

вай раванди яке аз сарчашмаҳои дохилии забон аст ва имкони аз ҳисоби 

худ бойгардонии онро меафзояд. Аз ин ҷост, ки пайваста истифода шуда, 

дар тамоми соҳаҳои фаъолияти соҳибони забон ба кор меравад, ки соҳаи 

ҳуқуқ мустасно нест. Албатта, яке аз омилҳои сермаъноӣ ба ҳам 

монандии предмет, ҳодиса, фаҳмишу тасаввурот, умумиятдиҳиву 

фарқгузорӣ, ҷамъбандиву хулосагирӣ ва кӯшиши бо калимаи камтар 

баён  кардани мафҳумоти  бештар  аст [45, с. 62-67; 157, с. 142-143, 145-

148].  Дар интихоб ва корбасти истилоҳоти ҳуқуқ низ ҳамин ҳолат ба 

назар мерасад. Таҳлили маводи забон, аз ҷумла забони соҳаи ҳуқуқ собит 

менамояд, ки сермаъноӣ, маъмулан, дар натиҷаи кӯчиши маъно, соҳиб 

шудани калима ба маънои ғайриаслӣ ва маҷозӣ сурат мегирад, ки ин 

ҳодисаи лексикологиро метонимия номидаанд [30, с. 97, с.52; 104, с. 114].  

Дар адабиёти бадеӣ ва нақди адабӣ  метонимияро бо  таҷнис баробар 

медонанд. Истифодаи чунин унсурро санъати баланд, маҳорату малака 

ва ҳусни баён меҳисобанд[55, с. 69-82], аммо дар ҳуқуқ корбасташро 

нолозим ва ҳатто мамнӯъ ҳисобида, бо қонуни махсус, ки дар боло 

зикраш кардем, манъ карда шудаанд ва ин асосу сабаб дорад.    

Собит шудааст, ки забони асноди меъёрӣ бо амиқии баён, 

мушаххасию якрангӣ ва бетароватии баён, қолабии фикр, фаровонии 

ибораҳои рехта  фарқ мекунад.         
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Муқаррар карда шудааст, ки матни ҳуқуқ аз матнҳои соҳаҳои 

махсуси дигар  бо  ҷанбаи юридикии худ фарқ мекунад, яъне ҳар кадоме 

бо натиҷаю хулосаҳои ҳуқуқӣ анҷом меёбад ва ба мухотаби муайяне 

равона мегардад. 

Аксар матни ин соҳа вежагии дубаҳра доранд.  Қонун ва ҳуқуқ 

асоси экстралингвистиии кулли матнҳои соҳаи мазкурро ташкил 

медиҳад.      

Дар матни ҳуқуқӣ истилоҳоти умумиилмие ба мисли таҳлил, 

категория, мафҳум, тасниф, таҳкиқ, ташхис ва ғ. маҳаку муайянкунандаи 

вежагиҳои  матни  ҳуқуқӣ маҳсуб меёбанд. 

Дар чунин матнҳо сермаънотарин калимаи таркиби луғавии забон 

бояд танҳо  бо як маънои худ истифода шавад. Баробари тобишҳои 

дигари маъноие пайдо намудан он серамаъно мегардад, ки ин ҳодисаи 

забониро олимон сермаъношавӣ ё полисемантизатсия номидаанд [26, с. 

134;52, с. 48; 104, с.134-144 ; 102, с. 105; 105, с. 67]. Бояд қайд кард, ки  

раванди мазкур  калимаи сермаъноро  аз қатори истилоҳот дур мебарад.  

Яке аз талаботи забони ҳуқуқ амиқбаёнист, ҳар чизе, ки гуфтаву 

навишта мешавад, бояд равшану возеҳ, ошкоро ва ба маънои аслӣ 

фаҳмида шавад. Ин талабот тақозо менамояд, ки калимаю унсурҳои 

сермаънову маҷозӣ, образнок, кинояомез мустаъмал нашаванд, зеро 

сермаъноии калима дарки мақсади аслиро душвор мегардонад. Масалан, 

вожаи пурсиш дар муомилаву муоширати ҳамарӯзаи мардум фаровон 

истеъмол мегардад. Он тоҷикӣ, серистеъмол, аз лиҳози сохту таркиб 

сохта, умумиистеъмол, сермаъно, муродифдор, мутазоддор ва аз ҷиҳати 

мансубияташ ба ҳиссаҳои нутқ исми амал мебошад, ки аз асоси феъли 

замони гузаштаи  пурс ва иловаи пасванди исмсози – иш  сохта шудааст.  

Пурсиш дар фарҳангномаҳо ба маъноҳои зиёд тафсир ёфтааст: 1. суол  

кардан,  пурсидан. 2. ҳолпурсӣ, аҳволпурсӣ, пурсидани  саломатии  касе; 

беморпурсӣ, иёдат. 3. некхоҳӣ, дилҷӯӣ; салом [153, ҷ. 2, с. 97]. Тафсири ду 

банди аввали ФТЗТ ба ФЗТ наздик аст, вале бандҳои 3-5 илова шуда, дар 
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онҳо тобиши ҳуқуқиву динӣ ба назар мерасад, як зарбулмасал низ оварда 

шудааст, ки ифодагари гуноҳу ҷазост: Пурсиш 1. суол кардан, пурсидан; 

суол; ба назари пурсиш  суоломезона нигаристан  ба касе. 2. ҳолпурсӣ, 

аҳволпурсӣ, пурсиши  ҳол. 3. хоҳиш, илтимос, талаб. 4. таҳқиқ, истинтоқ, 

тафтиш, санҷиш; пурсиш кардан истинтоқ кардан, гап пурсида тафтиш 

кардан. 5. бозхост, пурсуков, муохаза; рўзи пурсиш; д. рўзи қиёмат;  

аввал пурсиш, баъд кушиш (зарб.) [155, ҷ. 2, с. 126].  

Шакли масдарии калимаи пурсиш алоҳида ҷой дода шудааст: 

Пурсидан 1. суол кардан, пурсиш намудан. 2. аҳволпурсӣ кардан, 

саломатии касеро пурсидан; беморпурсӣ  кардан, иёдат  кардан. 3. 

таҷассус  кардан,  ҷустуҷӯ  кардан;  хостан.  4. бозхост  кардан, мулоҳиза 

намудан,  истинтоқ;  кардан [153, ҷ. 2, с.96]. Таҳили ФТЗТ низ ба ҳамин 

хеле наздик аст [155, ҷ.2, с.125].  Дар соҳаи юридикӣ, аз ҷумла дар КҶ ҶТ 

истилоҳи пурсиш танҳо ба маънои таҳқиқ, истинтоқ, тафтиш, санҷиш 

истифода ва фаҳмида мешавад.  

Калимаҳои сермаъное низ мавҷуданд, ки дар ҳар ду кодекс бо як 

маънову фаҳмиш истифода шудаанд. Масалан, вожаи адо аз он ҷумла 

аст. Он дар фарҳангномаҳо чунин тавзеҳ ёфтааст: Адо 1. расонидан,  

пардохтан, ба  итмом  расонидан; итмом,  анҷом,  ба  ҷо овардан. адои  

ваъда  ба  ҷо овардани  ваъда,  ифои  паймон. адои  таҳният  ба  ҷо  

овардани  маросими  табрик,  муборакбод  кардан; адои хидмат  ба  ҷо  

овардани  хидмат. 2. кору кирдор, рафтор, амал. 3. ифода, баён.  4. хубии  

ҳаракоти  маъшуқа;  нозу  карашма,  ишва. 5. овоз,  оҳанг,  наво.  адо  

кардан (ё  намудан)  а) пардохтан,  додан; б) баён  кардан;  в) хондан,  

сурудан. адо шудан ба итмом расидан, тамом шудан [153, ҷ. 1, с. 40-41]. 

Истилоҳи мазкур бинобар умумистеъмолӣ буданаш дар КҶ РСС Тоҷ. 

бештар ба кор рафтааст.   

 Адо 1. пардохт, пардохтан; итмом, анљом: адои ќарз, адои њаќќи 

хизмат. 2. баљооварї; риоя; адо кардан (намудан) а) пардохтан, тамом 

кардан, ба итмом расонидан (чизеро); б) иљро  кардан, ба  љо  овардан; 
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адо  шудан  а) тамом шудан, ба охир расидан; хуми шиннї ба  лесидан  

адо  намешавад (зарб.); б) абгор шудан, тамоман аз кор баромадан. 3. 

хубии рафтор;  ноз,  ишва,  карашма;  нозу  адо  карашмаю  ишва;  нозу  

нуз.  4. маљ.  бемадор, суст, беќувват; адою абгор бењолу бемадор; ◊ адоят 

ман ќурбонат шавам, фидоят шавам, садќаат шавам [155, ҷ.1, с. 39]. 

Дар КҶ РСС Тоҷ.  ва КҶ ҶТ калимаи адо танҳо ба маънои ба анҷом 

расонидан, иҷро шудан, ба охир расонидани ҷазо корбаст гардидааст. 

 Дар КҶ РСС Тоҷ. калимаҳои сермаънои зерин  бо ҷанбаи ҳуқуқӣ  

серистеъмол буданд: амалиёт, андохтан(и ҷарима), бадарға, бекор 

кардан, вайронкунӣ, вайрон кардан, гузаронидан, замина, асос, зӯрӣ, 

инстанция, касационӣ, консультация, (корҳои) ислоҳкунӣ, кирдор, кироя, 

қарор,  мақом (от), мансаб, мансабдор, манфиат, манъ, махфият, маҳкум, 

маҳрум кардан, маҷбуркунӣ, моликият, муҳлат, муддат, мурофиа, 

мусодира, муҳлат, муҳофизат, намоянда, ноболиғ (он), норма, одамкушӣ, 

оқибат, паррондан, пешбинӣ,  пинҳон кардан (доштан), поймол кардан, 

протсесс, протсессуалӣ, пурсиш, ришва, роҳзанӣ, саркашӣ (кардан), 

сафарбарӣ, содир кардани ҷиноят, сохтакорӣ, судшаванда,  суиистеъмол, 

тамаъ, тартиботи ҷамъиятӣ, танбеҳ, тараф, таҳдид, таҳқир(кунӣ), таҳқиқ 

(и ибтидоӣ), таҷовуз, таъин кардан, таъмин, товон, фаъолият, фиреб, 

фурӯхтан, хабар(и бардурӯғ), хизмат, холӣ кардан, худсарӣ, худсарона, 

шартан, шахсони ҳуқуқӣ, шикоят, ғайриқонунӣ, ғараз, ғоратгарӣ, қайд, 

қасд, ӯҳдадор(он), ҳабс, ҳаннотӣ, ҳаракат(ҳо), ҳалокат, ҳақорат, ҳукм, 

ҳуҷҷат, ҷабрдида, ҷавобгар (он), ҷарима, ҷиноят, эътироз ва ғ.   

Бояд қайд кард, ки бархе аз ин вожаҳо дар нашри нахустини 

кодекси мазкур набуданд, баъдтар ворид ё ислоҳ гардиданд. Масалан, 

ҳалнома, тамаъ, махфият ва ғ. 

Дар КҶ ҶТ вожаҳои сермаънои зерин фаъоланд: доғи судӣ, сабук 

сохтан, санад, ҳуқуқи байналмилалӣ, шаҳрванд(ӣ), банду басти кирдор 

(квалификатсия), ҷазои ҳадди аксар (ақал), ретсидиви ҷиноят (шахс) 

мукаллаф, номукаллафӣ, одамрабоӣ, ғасб, гаравгон, муомилоти 
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ғайриқонунӣ, тасарруф, даст кашидан аз ҷиноят, таркиби ҷиноят, содири 

ҷиноят, гурӯҳи муташаккил, иттиҳоди (ташкилоти) ҷиноятӣ, қасд 

(мақсад), ширкат, ҳифзшаванда, таваккал (риск), фалокати экологӣ, 

пешгирӣ (профилактика), ислоҳӣ, санксия, сазои ҷарима, аз беэҳтиётӣ 

содир кардан, маҳкум шудан, фардикунонӣ(и ҷазо), маҷмӯи ҷиноятҳо, 

ҷазои ниҳоӣ, гуногуннамуд, адои ҷазо, татбиқи ҷазо, ваколатдор, ношоям, 

талофӣ, ҷазои адонакарда, эътибори қонунӣ, колония, муқаррарот, лату 

кӯб, зархарид, шиканҷа, зарари сироят(ӣ), (чораҳои) худмуҳофизатӣ, 

рабудан, шахси баръало, таҳқир, радд (и додани маълумот), монеъ шудан, 

раъйпурсӣ, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузориҳо, роҳпаймоиҳо, 

харидуфурӯш, писархонд, андоза, фарзандхонда, васӣ, парастор (ӣ), 

васоят, маблағгузории ҷиноят, манқул, ғайриманқул, ғасб, воҳидҳои 

мусаллаҳ ва ғ. Бархе аз истилоҳоти боло ба талаботи қолаби 

калимасозии забони тоҷикӣ мувофиқ нестанд. Масалан, банду басти 

кирдор ё маблағгузории ҷиноят ҳарчанд ки дар соҳаи ҳуқуқ 

серистеъмоланд, наметавонем онҳоро дуруст ҳисобид, зеро маънову 

мантиқашон хеле хароб аст ва чунин норасоӣ танҳо ҳангоми таҳлили 

лисонӣ(лингвистӣ) аён мегардад. Коркард мафҳуми маънӣ буда, онро 

банд кардану бастан мумкин нест. Ноқисии ибораҳои мазкурро худи 

қонунгузор низ эҳсос карда, дар моддаи 1- уми кодекси мавриди назар  

бо мақсади равшан кардани маънои он дар қавсайн муодили русиву 

байналмилалии онро (квалификатсия) дар қавсайн нишон додааст. Бояд 

қайд кард, ки маънои квалификатсияро дода наметавонад. Истилоҳи 

квалификатсия  дар фарҳангҳо ба маънои  майян кардан(квалификация 

преступления- муайян кардани ҷиноят), дараҷаи ихтисос(повышение 

квалификации- баланд бардоштани дараҷаи ихтисос), ихтисос, тахассус 

тарҷума шудааст(130, с. 385). Албатта муқаррар намудан, муайян 

намудани ҷиноят мақсадро аниқтар ифода менамояд. Ибораи 

маблағгузории ҷиноят(моддаи 3074) низ ғалат аст, зеро на ҷиноят 

маблиғгузорӣ мекунад, балки ҷиноятпешаҳо барои содир кардани ҷиноят 
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маблағгузорӣ карда мешаванд, ба онҳо барои амалашон маблағ дода 

мешавад. Бинобар он маблағгузорӣ кардан, ё маблағгузорӣ барои ҷиноят 

гуфтан беҳтар аст.     

Истилоҳоти мазкурро аз лиҳози истифода ба се тасниф кардан 

мумкин аст: 1. вожаҳое, ки дар ҳар ду кодекс  истифода шудаанд 

(ҳамиштирокӣ, хелҳои ҷазо, ретсидив, маҳрумӣ аз озодӣ, танбеҳ, 

мусодира, хунукназарӣ, ҷабогарии ҷиноятӣ, маҳрумӣ аз ҷазо, муҳлати 

ҷазо, доғи судӣ, озод кардан аз ҷазо, роҳзанӣ, тасарруф, таҷовуз,  номус, 

чораҳои маҷбурӣ, майзада, ноболиғ ва ғ.); 2. калимаҳое, ки дар КҶ ҶТ 

муродиф, муодил ё гунаи дигар пайдо кардаанд (оператсияҳои валютӣ-

амалиёти арзӣ, хулиганӣ–авбошӣ, моддаҳои нашъаовар–моддаҳои 

мухаддир, диверсия-тахрибкорӣ, контрабанда-қочоқ ва ғ.); 3. истилоҳоте, 

ки дар КҶ РСС Тоҷ. мавҷуд набуда, дар КҶ ҶТ ба истифода даромадаанд  

(асъори хориҷӣ, нашъамандӣ, пардохт, тахриб, ғасби ҳокимият, беамалӣ 

дар иҷрои вазифа, сохтакории хизматӣ, муҳоҷират, таҳқир кардани 

рамзҳои давлатӣ, хизмати алтернативӣ, биотсид, экосид ва ғ.).  

Таҳлил собит менамояд, ки истилоҳоти гурӯҳи аввал зиёданд, яъне 

бисёр истилоҳот таърихию урфӣ шудаанд (адл, адолат, балоғат, гарав, 

далел, зарар, кирдор, модда, маҳрум, мусодира, муфаттиш, ноболиғ, 

одамкушӣ, поймол кардан, пурсиш, ришва, саркашӣ кардан, суд, судя, 

суиистеъмол, суиқасд, таҳдид, таҳқир, таҳқиқ, туҳмат, фиреб, хиёнат, 

хунукназарӣ,  шоҳид, ғорат, қалбакӣ, қонун, ҳабс, ҳалнома, ҳаннотӣ, 

ҳукм, ҳуқуқ,  ҷазо, ҷабр,  ҷабрдида, ҷосус, ҷарима ва ғ.).  

Бархе аз ин калимаҳо ҳатто умумиистеъмоливу оммавӣ гардида, 

танҳо дар матну мавридҳои махсус вежагии истилоҳотӣ пайдо 

менамоянд [181].  

Дар КҶ РСС Тоҷ. таркиби аз рӯи серистеъмол аст (моддаи 40 Таъин 

кардани ҷазо аз рӯи чандин ҳукм). Он шояд тарҷумаи таҳтуллафзии 

калимаи русии «по»… по такому то» бошад ва  ин ҳодисаи метафораро 

низ ба хотир меорад. Дар матни ҳуқуқ корбасти метафора номатлуб аст, 
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вале дар ин маврид бинобар возеҳ баён гардидани маъно бамаврид 

омадааст. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки солҳои 50-70-уми садаи ХХ  

таркиби мазкур серистеъмол буда, ҳоло дар аксар маврид онро унсурҳои 

тибқи, дар асоси иваз менамояд. Дар КҶ ҶТ низ таркиби аз рӯи хеле 

камтар ба кор гирифта шудааст, зеро дар он солҳо  раванди ба забони 

адабиёти классикӣ наздик кардани забони тоҷикӣ  қувват гирифта буд.   

Калимаҳои амал, қувва, категория, шарт, расонидан, қасд, даст, 

восита, сайд, хароб, исён, пора, ҳад ва ғ. аслан сермаъно буда, дар кодекс 

аз ин хусусият маҳрум гардидаанд.  Ҳамаи онҳо танҳо бо  як маъно 

мавриди истифода қарор гирифтаанд.  Яке аз вежагиҳои қонунгузорӣ дар 

он аст, ки мафҳуми асосӣ  бояд дар унвони модда таҷассум ёбад, ки ин аз 

ҷумлаи синекдоха мебошад, зеро аввал мафҳуми умумӣ оварда шуда, 

баъд он дар ҷузъҳо ифода мегардад. Масалан, моддаи 11-уми КҶ РСС 

Тоҷ. ва моддаи 24-уми КҶ ҶТ «Номукаллафӣ» номгузорӣ шудааст, ки 

хеле умумист ва хонандаро умуман бо ҳамин мафҳум ошно месозад. Дар 

матни асосӣ ба туфайли таърифи  модда шахс бо ҷузъиёти он шинос 

мегардад, ки ин яке аз зуҳуроти синекдоха мебошад [74,  с. 245].  

Бояд қайд кард, ки  баъзе истилоҳоту мафҳумҳо, қолаби баёну  

ҷумлаҳои кодексҳо таҳрирталабанд.  Масалан, боби якуми КҶ РСС Тоҷ. 

Ҷиноятҳои давлатӣ номгузорӣ шудааст, ки он қадар саҳеҳ нест, зеро на 

ҷиноятҳои давлатӣ, балки ҷиноятҳои ба муқобили давлат равонашуда  

дар назар дошта шудааст.  Бинобар он, таҳиягарони КҶ ҶТ фасли 13-

умро Ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлат» номидаанд, ки нисбатан 

аниқтар аст. Вожаи сермаънои давлатӣ бинобар сифат буданаш ҷузъи 

тобеъшавандаи ибора аст ва вобаста аз ҷузъи тобеъкунандааш тобиши 

маъноии гуногун мегирад: ҳокимияти давлатӣ, ҷинояти давлатӣ, 

намояндаи давлатӣ, қонуни давлатӣ ва ғ.  

Муқоисаи моддаи «Номукаллафӣ»-и кодексҳо шаҳодати 

таҳрирталабии ҷумлаҳоанд: Шахсе, ки дар вақти содир намудани  

кирдори  барои  ҷамъият  хавфнок  дар вазъияти номукаллафӣ буд, яъне 
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аз сабаби бемории рўҳии доимӣ, парешонии муваққатии рўҳӣ, сустақлӣ ё 

дар вазъияти дигари беморӣ маънои ҳаракатҳои худро фаҳмида 

наметавонист, ё ки ин ҳаракатҳои худро саришта карда наметавонист, ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад (КҶ РСС Тоҷ., моддаи 11-ум).   

1) Шахсе,  ки  ҳангоми  содир  намудани  кирдори  барои  ҷамъият  хавфнок  

дар  ҳолати номукаллафӣ буд, яъне бар асари бемории рўҳии доимӣ, 

парешонии муваққатии рўҳӣ, заъфи ақл ва ё ҳолати  дигари бемории рўҳӣ 

хусусияти воқеӣ ва хавфнокии  ҷамъиятии  ҳаракат  ё беҳаракатии  худро  

дарк  ё  онро  идора  карда  наметавонист, ба  ҷавобгарии  ҷиноятӣ  кашида 

намешавад (КҶ ҶТ, моддаи 24-ум). Номукаллафӣ гунаи инкории вожаи 

мукаллафист. Мукаллафӣ аз калимаи мукаллаф бо иловаи пасванди 

калимасози – ӣ сохта шудааст. Мукаллаф калимаи арабӣ буда, дар ФЗТ 

ба назар нарасид, дар ФТЗТ чунин шарҳ дода шудааст:  Мукаллаф а. 

кит. 1. он ки иљрои коре ба зиммаи ў гузошта шудааст; мукаллаф будан 

муваззаф будан, ўњдадор будан. 2. он ки ба синни балоѓат расидааст, ба 

балоѓатрасида. Мукаллафият  а.  кит.  Мукаллаф  будан; ўњдадорї [155, 

ҷ. 1, 829]. Дар ФТЗТ кафолат кафил  шудан  ба  касе; ба зимма гирифтани 

чизе ба љои касе, замонат [155, с. 602] маънидод шудааст. Дар забони 

тоҷикӣ калимаҳои кафил, кафолатдиҳанда ва кафолатнома 

умумиистеъмол аст. Дар соҳаи ҳуқуқ ва махсусан кодекси мавриди назар 

бар ивази мукаллафӣ ва номукаллафӣ мустаъмал аст.  

Дар интихоби вожаҳо ва корбасти бамавриди онҳо  мураттибони 

КҶ ҶТ бартарӣ доранд, вале корбасти нодуруст низ ба назар мерасад. 

Масалан, дар моддаҳои 110, 122, 125, 126, 130 132, 139, 167, 179-ум  

ибораистилоҳи «шахси баръало ноболиғ» истифода шудааст, ки ба дарки 

амиқи матн халал мерасонад. Дар моддаи 176-ум. Суиистифода аз ҳуқуқи 

васӣ  ё парастор калимаи парастона нодуруст кор фармуда шудааст, бояд 

парасторӣ бошад: «Истифодаи васоят ё  парасторӣ  бо мақсади ғаразнок 

ё дигар  ниятҳои қабеҳ, ҳамчунин дидаю дониста бе назорат ё  бе ёрдами 

зарурӣ гузоштани шахси таҳти васоят ё парасторӣ қарордошта, ки ҳуқуқ  
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ва манфиатҳои  қонунии  шахси таҳти  васоят  ё парастона қарордоштаро  

ба таври назаррас поймол кардааст, бо ҷарима бо андозаи аз сесад то 

панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то  

ду  сол  бо  маҳрум кардан  аз ҳуқуқи ишғоли вазифаҳои муайян ё машғул  

шудан  бо фаъолияти муайян ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад» [74, с. 

76].   

Умуман, қонунгузор бо мақсади таснифи истеъмоли ягонаи 

истилоҳоти ҳуқуқ  дар қонунгузории Тоҷикистон  бо маънои муайяну 

муқаррар кор фармудани вожаҳои сермаъноро таъмин менамояд. Дар 

банди дуюми моддаи  111-уми КҶ ҶТ таъкид шудааст, ки «ибораҳо ва(ё) 

мафҳумҳое, ки дар ҳамин Кодекс истифода бурда мешаванд, ҳамон 

маъноеро дороянд, ки  дар қонунҳои дахлдор оварда шудаанд, агар дар  

Кодекси  ҷиноятӣ  тартиби  дигар пешбинӣ нашуда бошад». Бинобар он, 

дар корбурди вожаҳои сермаъно дар КҶ ҶТ хеле эҳтиёткорӣ зоҳир 

шудааст. 

 

III. 1. 1. Г. Вежагиҳои корбасти омонимҳо дар КҶ ҶТ ва КҶ РСС Тоҷ. 

Аз лиҳози вежагиҳои луғавӣ  оид ба омонимҳо андешаҳои гуногун 

мавҷуданд. Гурӯҳе умуман калимаҳои ҳамшаклро ба ин қатор шомил 

менамоянд [11; 54, с. 96; 30, с. 39-40; 59, с. 134; 65, с. 3-5; 158, с. 145],  

гурӯҳи дигар  вожаҳои маънои гуногуни луғавию  ягонаи  грамматикӣ, 

сабтию талаффузӣ доштаро мансуб медонанд [103, с.7, с.62; 174, с. 4-5]. 

Муҳаққиқ А. С. Пиголкин ҳатто омонимҳоро навъе  аз вожаҳои 

сермаъно меҳисобад [115, с. 57]. Вобаста ба чунин хусусиятҳояш 

омонимҳоро ба намудҳо ҷудо менамоянд.   

Вожашиносони рус А. Н. Гвоздев ва Я. П. Колесников омонимҳоро 

яке аз нуқсонҳои  забон меҳисобанд [41, с. 39; 78, с. 4-5].  Юрислингвисти 

тоҷик Т. С. Шокиров мавҷудияти омонимҳоро умуман дар забон ҳодисаи 

матлуб, вале дар ҳуҷҷатнигориву асноди қонунгузорӣ номатлуб 

ҳисобида, таъкид менамояд, ки онҳо дарки амиқи матнро душвор 



110 
 

намуда, риояи яке аз талаботи қонунэҷодкуниро, ки бо маънии ягона кор 

фармудани вожаҳост, номумкин мегардонад [182, с. 234].  Ин ҳама тақозо 

менамояд, ки ҳангоми таҳияи матнҳои меъёрию ҳуқуқӣ аз корбасти зиёди 

омонимҳо худдорӣ намуда, қоидаҳои истифодаашон  риоя гардад. Барои 

риоя ва таъмини саҳеҳияти истифодаи омонимҳо чунин тадбирҳоро 

пешниҳод менамоем: 

 1. Омоним бояд дар навишт ва баёни шифоҳӣ бамаврид, бо зарурат 

ва ҳаддалимкон кам истифода гардад, зеро он метавонад якчанд маънои 

тамоман гуногуни бо ҳам алоқамандро ифода намояд, ки ин дарки 

мазмуни ҷумларо халалдор месозад.  

 2. Дар як ҷумла, сархат, моддаи қонун ё ҷузъи он истифодаи ду 

омоним матлуб нест. Дар сурати аз рӯи зарурати ҳатмӣ истифода 

бурдани омонимҳо лозим аст, ки вожаи дуюмӣ бо аломати зада ишора 

карда шавад. Масалан, дар КҶ ҶТ вожаи бино, ки калимаи 

умумиистеъмолӣ буда, вежагии омонимӣ дорад, бо заруратҳои мухталиф 

12 маротиба истифода шудааст.  Шарҳи ФЗТ чунин аст:  Бино  I.  1. 

иморат,  хона. 2. асос,  бунёд; бино  гузоштан (ё  ниҳодан) - бунёд кардан  

ва  сохтани иморат; бино  кардан  а) бунёд  кардан ва  сохтани  иморат; 

б) маҷ. cap  кардан, шурӯъ  кардан. Бино  II бинанда, басир; соҳиби  

қобилияти  дидан [153, ҷ. 1, с. 185].   

Дар КҶ ҶТ истилоҳи бино танҳо ба маънои аввал истифода шуда, 

аз корбасти шакли омонимии он худдорӣ шудааст.  Як маротиба дар 

моддаи 110-ум  антоними морфологии он (нобино) кор фармуда шудааст.  

Таҳлили моддаҳои кодекс  собит менамояд, ки барои кодексҳо 

истифодаи омонимҳо хос нест. Умуман, дар қонунгузорӣ ба истифодаи 

категорияҳои луғавӣ аҳамияти махсус дода, муносибати қонунгузор ба 

ҳамаи онҳо муқаррар карда шудааст. Дар корбасти онҳо хусусиятҳои ҳар 

кадоме ба эътибор гирифта мешавад ва қонунгузор муносибати 

кормандони ҳифзи ҳуқуқро муқаррар намудааст. Низоми ҳуқуқ бо 

категорияҳои луғавӣ муносибати парадигмавӣ (вожаҳои  ҳаммаънову 
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зидмаъно), синтагматикӣ (ибораистилоҳот),  эҳсосию деривативӣ (алоқаи 

маъноии сермаъноҳо ва фарқи маъноии ҳамшаклҳо) дорад. Маҳз чунин 

муносибат омили таъмини дурустии баёни мақсаднок ва ҳадафрас 

гардидааст.  Аз ин ҷост, ки истифодаи муродифот, мутазодҳо, вожаҳои  

сермаъною омонимӣ диққати  хоса металабаду  дар КҶ РСС Тоҷ. ва  КҶ 

ҶТ он асосан риоя гардидааст.  

 

                 III. 1. 2. Истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ   аз ҷиҳати баромад 

Дар қонунгузорӣ истифодаи истилоҳот яке аз талаботи асосӣ ва 

хеле муҳим маҳсуб меёбад. Қонунгузор бояд калимаю ибораҳоро ниҳоят 

мавридшиносона интихоб намуда,  фикрашро бояд ба таври амиқу дақиқ  

баён созад, ки барои ҳама фаҳмо буда, боиси тафсири мухталиф  

нагардад. Барои амиқбаёниву дурустфаҳмӣ баромади калима низ таъсир 

мекунад, зеро муносибати соҳибони забон ба таркиби луғавӣ ва 

пайдоиши он гуногун аст [87, с. 32; 88, с. 56]. Дар забоншиносию 

фарҳангнигорӣ ба  масъалаи омӯзиши калимаҳо аз ҷиҳати баромад, 

решашиносӣ ва вежагиҳои луғавии онҳо диққати зиёд дода мешавад [26, 

с. 142; 27; 29; 30, с. 68-72; 32, с. 62-67; 34; 41, с. 76; 43, с. 8; 57, с. 94; 94; 97, 

с. 101-103; 104, с.6; 110; 124; 128; 153-156; 158; 168].  Дар забоншиносии 

тоҷик истилоҳоти пайдоиши калима, баромади калима, саромади калима, 

бунёди калима мустаъмал буд. Профессор Ҳ. Маҷидов истилоҳи маншаи 

калимаро истифода бурдааст [97, с. 101]. Мафҳуми калимаҳои аслан 

тоҷикӣ низ бо истилоҳоти калимаҳои аслии тоҷикӣ, аслан тоҷикӣ, 

пайдоишашон тоҷикӣ, аз ҷиҳати пайдиш тоҷикӣ, калимаҳои асили тоҷик 

ва ғ., иқтибосӣ: ориятӣ, қабулшуда, тақаббусӣ ва ғ. кор фармуда 

мешаванд. Ба андешаи мо, вожаҳои аслии тоҷикӣ ва иқтибосӣ беҳтар ва 

оммафаҳмтар аст.          

 Дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ ҳама қабатҳои таркиби луғавӣ  дар 

истеъмоланд. Ҳини таҳияи қонун ногузир вожаҳои аслии тоҷикӣ, 

иқтибосӣ, наву кӯҳна, серистеъмолу камистеъмол ва ғ. кор фармуда 
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мешавад. Дар  КҶ РСС Тоҷ. ва  КҶ ҶТ низ ба истифодаи калимаҳои 

асливу иқтибосӣ муносибати ҷиддӣ зоҳир шудааст, ки дар поён 

намунаашонро баррасӣ хоҳем кард.       

 Калимаҳои аслии тоҷикӣ, ки аз замонҳои хеле қадим дар забонамон 

вуҷуд доранд, бунёди забонамон – пойдевори ҳастии онро ташкил 

медиҳанд. Калимаҳои аслӣ гоҳо бо лексикаи захираи асосии луғавии 

забон омехта карда шуда, бо онҳо як дониста мешаванд. Ин дуруст нест. 

Дар ҳақиқат, қисми зиёди лексикаи захираи асосии луғавӣ ва аслии 

тоҷикӣ бо ҳам мувофиқат мекунанд [97, 101]. 

          

         III. 1. 2. 1. Вожаҳои аслии тоҷикӣ дар истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ 

Асоси таркиби луғавии забони тоҷикиро вожаҳои аслии тоҷикӣ 

ташкил медиҳанд. Маълум аст, ки  аксари онҳо қадимтарин унсурҳои 

забон маҳсуб меёбанд. Вале гоҳо шумори онҳоро кам меҳисобанд. Аз 

ҷумла, профессор Ҳ. Маҷидов қабатҳои таркиби луғавии забони 

тоҷикиро таҳлил намуда, қайд кардааст: «Дар таркиби луғавии 

забонамон баробари калимаҳои худӣ, ё аслии тоҷикӣ, ки миқдоран 

чандон зиёд нестанд, теъдоди калони калимаҳои аз забонҳои дигар 

воридшударо мушоҳида метавон кард» [97, с. 101]. Албатта, кам 

набудани миқдори вожаҳои аслии тоҷикӣ яқин аст ва онҳо хеле 

сермаҳсулу серистеъмоланд.     

Дар соҳаи ҳуқуқ низ ҳам дар шакли решагӣ ва ҳам дар шакли 

сохтаву мураккаб истилоҳоти зиёде сохта шудаанд, ки дар масири 

таърихи рушди забони тоҷикӣ истифода шудаанд. Бархе аз онҳо ҳатто 

шакли арабӣ ба худ гирифта,  дубора вориди забони тоҷикӣ гардидаанд, 

ки вожаи гуноҳ (гунаҳ) аз он ҷумла аст.  Вожаи гуноҳ яке аз куҳантарин 

истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятиест, ки имрӯз ҳам серистеъмол ва сермуродиф  

мебошад. Он аслан бо гунаи  wināh ба истифода даромада, бо мурури 

замон тағйир ёфтааст. Посухдиҳандаи мурофиаи ҷиноӣ pasəmar –
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посухгӯӣ, содиркардаи гуноҳ ё чун гумонбар ба гунаҳкориро  wināhkōr-

гунаҳкор, бегуноҳро awināh мехондаанд. 

Дар «Этимологический словарь иранских языков» В. С. 

Расторгуева ва Д. И. Эделман  вожаи arna – ро ҷой дода, гуноҳ, 

беадолатӣ, ҷиноят маънидод кардаанд[224, т. 1,  с. 226]. Дар «Авесто» ин 

калима ба шакли  arənat.čaēša мустаъмал шудааст [224, т. 1,  с. 227]. Бо 

айбу гуноҳе кору амал ва рафтору ҳаракати ношоиста, доғдор шудан, 

нопок, олуда, ифлос дар забонҳои қадими эронӣ, ба хусус форсии ќадим 

ва авестоӣ бо вожаи āhita ифода мешудааст. Дар форсии миёна ин воҳиди 

луғавӣ шакли āhōr-ро гирифтааст. Академик Шокиров Т. С. бар он аст, 

ки «гуноҳ худ вожаи ифодагари кору амал ва ҳаракати баду зишт, айб, 

ҷурм, маъсият [180, с. 70], шахси содиркардаи гуноҳ гуноҳкор, гунаҳкор, 

гунаҳгор, гуноҳгор, муҷрим, осӣ, маъсияткор, маъсиятгор, зишткор [174, 

с. 39] буда, пиндори бад, гуфтори бад, рафтори бадро ифода месозад, ки 

ин баръакси ғояи аҳуроӣ буда, ғояи аҳриманӣ маҳсуб меёбад» [173, с. 42]. 

Калимаи мазкур шаклу муродифи зиёд дорад. Мураттиби «Ғиёс-ул-

луғот» чунин калимаҳои ҳаммаънои онро ҷой додааст: хирадсӯз [128, ҷ.1, 

с. 299], ҳавбат [128, ҷ.1. с. 285], хитъ [128, ҷ. 1, с. 307], хатийя (ҷамъаш 

хатоё) [128, ҷ.1, с. 307], занб [128, ҷ. 1, с. 358] (ҷамъаш зунуб), саййиа [128, 

ҷ.1,с. 249] (ҷамъаш  саййиот) [128, ҷ.1, с. 446], ҳамл [ 128, ҷ.1,с. 283], осом 

ва ғ. Маълум, ки гуноҳ аз муродифҳои дигараш хеле маъмултар аст. Дар 

ФЗТ  гуноҳ  чун калимаи душакла ба маъноҳои зерин шарҳ дода 

шудааст: «кори  бад-  кори  зишт; айб, ҷурм, маъсият; гуноҳ гирифтан – 

айб гирифтан,  хурдагирӣ ва  айбҷӯӣ кардан; гуноҳ  даргузаронидан – аз  

касе бахшидани  ҷурми  касе; гуноҳи касеро даргузоштан – бахшидан, 

афв кардан; аз  гунаҳ пок  шудан – бегуноҳ  шудан,  беайб  гаштан; аз  

гуноҳ  узрхоҳ шудан –талаби  афв кардан, барои ҷурм гузашт талабидан; 

аз касе гуноҳ  (ё  ҷурм)  даргузоштан  ниг. гуноҳи  касеро даргузоштан» 

[153, ҷ.1, с. 492-493].  
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Дар КҶ РСС Тоҷ. ва КҶ ҶТ чун истилоҳи ифодагари ҷурм 

мустаъмал аст. 

Дар КҶ ҶТ гуноҳ умуман ифодагари ҷиноят буда, тамоми намудҳои 

онро дар бар мегирад. Боби панҷуми кодекс  бо унвони гуноҳ  моддаҳои 

27-31-умро фаро гирифта, шаклҳои гуноҳ (ҷинояти қасдан содиршуда, 

ҷинояти аз беэҳтиётӣ  содиршуда, бегуноҳ расонидани зарар, тасодуф)-

ро муайян кардааст. Тибқи ин моддаҳо, гуноҳ ба ду: қасдан ва тасодуфан 

содиршуда ҷудо мегардад. Дар ин кодекс вожаи гуноҳ 14 маротиба ва 

истилоҳи бо ин калима сохташуда дар шакли гунаҳгор 35 маротиба 

истифода шудааст. Гуноҳ калимаи душакла аст. Бо ин калима вожаҳои  

гуноҳкор, гуноҳгор, гунаҳкор сохта шудааст, ки ба маъноҳои 

содиркунандаи гуноҳ, муҷрим, осӣ, маъсияткор маълум аст, вале  гунаи 

умумиистеъмолиаш (гунаҳкор) қабул шудааст. Масалан, дар КҶ РСС 

Тоҷ. гунаи гунаҳкор мустаъмал аст. Мудили гунаҳгор ва муродифҳояш  

осим ва ҳоиб дар ин кодекс бинобар архаистӣ буданашон  истифода 

нагардидаанд. Дар кодексҳо истилоҳоти бо ин калима сохташудаи 

бегуноҳ, гунаҳкор// гунаҳгор, гунаҳгорӣ, гунаҳкорона истифода 

шудаанд.  Ҳар як гуноҳу ҷиноят ба фарду ҷомеа ва давлат зарару зиён 

мерасонад. Мафҳумҳои зарару ҷиноят дар кодексҳо чун истилоҳ кор 

фармуда шудаанд. 

Истилоҳи зарар низ аз ҷумлаи истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ буда, дар 

моддаҳои ҳар ду кодекс бо муродифи портиаш – зиён ба кор рафтааст. 

Дар фарҳангҳо ба ду маъно шарҳ ёфтааст 1.  зиён,  нуқсон; муқобили 

нафъ. 2 . носозгорӣ,  носозворӣ [128, ҷ. 1,с. 439]. Дар КҶ ҶТ истилоҳи 

зарар 260 маротиба, дар КҶ РСС Тоҷ. 145 бор ба кор рафтааст. 

Ҳаммаънои вожаи зарар  зиён дар фарҳангномаҳо, аз ҷумла дар ФЗТ, чун 

моддаи луғатии омоним ба ду ҷудо карда, тафсир дода шудааст: Зиён  I  

зарар, осеб. зиён  гирифтан  ба касалии  саръ  гирифтор  шудан; зиён  

дидан  киноя  аз дучор шудан ба  зарар,  зарар  расидан. Зиён  II 1-сифати  

феълии  замони ҳозираи зистан; 2.зиндагоникунанда,  зинда [153, ҷ.1, с. 



115 
 

450]. Дар сарчашмаҳои аҳди қадим  аввал ба ин маъно  калимаи  afša 

мустаъмал будааст [114, с. 84]. Аз ин маъноҳо зарару осеб хоси олами 

ҷиноӣ буда, дар кодексҳо ба ҳамин маъноҳо омадаанд. Истилоҳи зиён  

дар  моддаҳои 42, 72, 1951, 228, 2371, 268, 403-юм истеъмол шудааст.   

Ҷурм гунаи дигари вожаи тоҷикии гурм аст. Гурм ба забони арабӣ 

дар шакли ғурм интиқол шуда, бо тағйири шакл  ба гунаи ҷурм дубора 

вориди забони тоҷикӣ гардидааст [180, с. 54]. Дар ФЗТ ду вожаи 

омонимии ғурм мавҷуд аст, ки аввалӣ ба маънои меш ва гӯсфанди кӯҳӣ,  

дуюмӣ ба маънои зарар, зиён; товон тафсир ёфтааст [153, ҷ. 2, с. 658].  

Калимаи ҷурм  низ ба маънии гуноҳ (аз «Мунтахаб»  ва  «Суроҳ») [128, 

с.232] аз ҳамин  реша аст. 

Барои исботи гуноҳу ҷиноят  мавҷудияти гувоҳ муҳим аст. Вожаи 

гувоҳ низ аслан тоҷикӣ буда, дар “Авесто” онро бо вожаи  wikay ифода 

кардаанд [114, с. 439]. 

Таснифу таҳлили маводи кодексҳо собит намуд, ки дар онҳо ва 

умуман дар соҳаи ҳуқуқ калимаҳои аслии тоҷикии решагӣ он қадар зиёд 

нестанд, вале истилоҳоти сохтаву мураккаб ва ҳатто иборастилоҳот, ки 

на танҳо бо вожаҳои тоҷикӣ сохта шудаанд, ки мисолҳои зерин намуна 

шуда метавонанд: бешаҳрванд (моддаи 15), баробарӣ, авбошӣ (32), 

ёрдамчӣ (36), беҳаракат(ӣ), чора, қасдан, дархост (10), кирдор, одилона, 

зӯроварӣ, гунаҳгорона,  айбдоршаванда (судшаванда, маҳкумшуда) 

қарордод (15), бахшиш, сафедкунӣ (боби 13), созишнома (15), сӯиқасд 

(32), маҷбуркунӣ (134), озодӣ, дахлнопазирӣ, ёрдамчӣ, иҷрокунанда, 

ҳамиҷрокунанда, ҷавобгарӣ, багапдарорӣ, порадиҳӣ (харидан) 

ҳамиштироккунандагон (36), дастгиршавӣ, ташкилкунандаи ҷиноят, 

таҳриккунандаи ҷиноят (34), ҳолатҳои сабуккунанда (34), одамкушӣ 

(104), одамрабоӣ (130), ғайриқонунӣ (200), дуздӣ (244), ғоратгарӣ (248), 

роҳзанӣ (249), тамаъҷўӣ (250), номукаллафӣ (24), ноболиғ (23), 

забоняккунӣ (32), сафедкунӣ, пешгирӣ кардан, ҷалб кардан (10), сазовори 

ҷазо (12), қувваи бозгашт доштани қонун (13), доғи судӣ (13), пурзӯр 
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кардани ҷазо (13), адо намудани ҷазо (16), кирдори (ҳаракат ё  

беҳаракатӣ) содиршудаи  гунаҳгоронаи  барои  ҷамъият  хавфнок (18), 

кирдори қасдан содиршуда (18), банду баст (квалификатсия) (19), 

ҷинояти махсусан вазнин (21), бекор кардани ҳукм (22), воситаҳои  

нашъадор (м. 201), ҳолатҳои  вазнинкунанда (қисмҳои  дуюм  ва  сеюми  

моддаи  237), баровардани ҳукм (24),  ҷинояти вазнин, махсусан вазнин 

(32), шарикони ҷиноят, ҷинояти нотамом, хотимаёфта (33),  ихтиёрӣ даст 

кашидан аз ҷиноят (34), шарикӣ дар ҷиноят (боби 7), иштироки (ҷинояти) 

қасдона (36), шарикони ҷиноят,  халос  хўрдан (41), адои ҷазо (76), лату 

кӯб (саҳеҳаш латукӯб, 116), хариду фурӯши одамон (1301) ва ғ. Аз 

мисолҳои боло яқин гашт, ки дар кодекс  истилоҳоти мураккабу омехта 

низ  кам нестанд ва ҳар кадоме хусусияти луғавию маъноии дигаре дорад 

[112, с. 132] . 

Дар кодексҳо калимаҳои шарикӣ ва ҳамшарикӣ нодуруст истифода 

гардидаанд. Моддаи 35. Мафҳуми шарикӣ дар ҷиноят 

“Иштироки якҷояи қасдонаи ду ё зиёда шахсон дар содир намудани 

ҷинояти қасдона шарикӣ дар ҷиноят эътироф мешавад” [74, с.14].  

Дар КҶ ҶТ гоҳо қоидаву қолаби калимасозии забони тоҷикӣ риоя 

нашудааст. Масалан, истилоҳоти ҳамиҷрокунандагон, ҳамшарикон бисёр 

дучор мегардад, ки мантиқан саҳеҳ нестанд: Вожаи аввал аз пешванди 

ҳам-, калимаи мураккаби иҷрокунанда ва пасванди -гон, дуюм аз ҳам- 

шарик ва пасванди -он сохта шуда, ба маънои ҳамроҳ иҷрокунандагон, 

шарикони иҷрои коре истифода гардидааст. Вожаи сонӣ аз пешванд, 

реша ва пасванд ба вуҷуд омадааст. Агар аввалӣ аз лиҳози маъно андак 

дуруст бошад, дуюмӣ возеҳ нест, зеро худи вожаи шарик  маънои ба коре 

ҳамроҳ буданро ифода менамояд. Вожаи мазкур дар ФЗТ “ҳамроҳ, 

ҳамдаст, ҳамкор, анбоз” [153, ҷ.2. с. 568], дар  ФТЗТ.  “њамроњ, њамкор. 2. 

њамдарс, њамсабаќ; шарик шудан, њамроњ шудан” [155, ҷ. 2. с. 655] 

маънидод гардидааст. Бинобар он, ин калимаро қонунгузор нодуруст 

корбаст намудааст: “1) Ҷавобгарии ҳамшарикон (таъкид аз мост- М. М.)-
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и ҷиноят вобаста ба хусусият ва дараҷаи иштироки воқеии ҳар яки онҳо 

дар содир намудани ҷиноят муайян карда мешавад ” [74, с. 15].  

Дар банди 5-уми моддаи 19-уми КҶ ҶТ, ки  Такрори ҷиноят унвон 

дорад, вожаи ҳаммонанд истифода шудааст, ки дар он пасванди ҳам 

зиёдист, зеро монанд худ ҳамгун, айният, айният доштани чизеро ба чизи 

дигар ифода менамояд: “ 5) Ҷинояте, ки аз як қатор кирдорҳои ҷиноятии 

ҳаммонанд иборат буда, бо қасди умумӣ ва мақсади ягона равона 

шудааст ва дар маҷмўъ ҷинояти давомдорро ташкил мекунанд, такрори 

ҷиноят эътироф намешавад” [74, с. 8]. Дар ин мисол инчунин калимаи 

қасд ба назар расид, ки ба маънои азм ва мақсад омадааст, вале бар 

ивази он кор фармудани ният беҳтар буд, чунки аз муқоисаи нусхаи 

русии моддаи мазкур равшан мегардад, он бо вожаи русии умысел 

баробар аст:  Статья 19. Повторность преступлений  

 5) Не признается повторным преступление, состоящее из ряда 

тождественных преступных деяний, охватываемых общим умыслом и 

направленных к единой цели и составляющих в совокупности одно 

продолжаемое преступление. Умысел дар “Словарь русского языка”-и  

С. И. Ожегов ба таври зайл маънидод шудааст: -ела, м. 1. Заранее 

обдуманное намерение (обычно предосудительное). Злой умысел 

Совершать что-нибудь без умысла, с умыслом. 2. Одна из форм вины 

(противопоставляемая неосторожности) — подготовка преступления с 

осознанием его общественно опасных последствий (спец.). Заранее 

обдуманный умысел [110, с.374]. 

Шарҳи калимаи қасд дар фарҳангномаҳои муосир чунин аст: Қасд 

– азм,  оҳанг,  ният ба  қасд  дониста  истода,  дидаву  дониста,  амдан. ба  

тариқи  қасд  қасдан,  дидаву  дониста; қасд  кардан  азм  намудан,  ният  

доштан;  нияти  бад кардан;  рехтани  хуни  касеро  ният  кардан қасди  

ҷое  кардан ба сӯи  ҷое  роҳ  пеш  гирифтан;  ба  ҷое рафтанӣ  шудан; 

қасди  сари  касе доштан - ният  ва  мақсади  куштани касе  доштан [153, 

ҷ. 2, 677-678]. Қасд - азм, ният, маќсад; 2. нияти бад, суиќасд; ќасди бад - 
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нияти бад, нияти бадкорї дар њаќќи касе: ќасди бад доштан, ќасди бад 

кардан ба касе; ба ќасди... а) бо маќсади..., бо нияти...;  б) ба  муќобили...,  

ба  зидди..., алораѓми...;  аз  ѓайри  ќасд  надониста, нафањмида, бе ягон 

нияти бад; ќасд кардан а) ният кардан, азм кардан, дар пайи расидан ба 

маќсаде шудан; б) дар њаќќи касе нияти бад доштан, бадї кардан ба 

касеро маќсади худ  ќарор  додан;  ќасд  кардагї  барин  гўё ќасдан (ин  

тавр  шуда  истода  бошад); ќасд гирифтан  гуфт.  интиќом  гирифтан,  

ќасос гирифтан; ќасд доштан ба касе гуфт. ғараз доштан; аз ќасди худ 

гаштан аз нияти иљрои коре даст кашидан, сарфи  назар  кардан аз 

расидан  ба  маќсаде;  ба(ё  дар) ќасди  коре афтодан азми ќавї кардан 

барои иљрои коре; ба ќасди љони касе шудан// дар ќасди љони касе будан// 

ќасди љони касеро кардан азм ва нияти  куштани  касеро  кардан;  суиќасд 

карданї шудан [155, ҷ.1, с. 672]. 

 Дар  КҶ ҶТ ҳамчунин бештар аз 20 маротиба истилоҳи қасдона ва 9 

маротиба вожаи бадқасдона истеъмол гардидааст: Қасдона аз калимаи 

арабии қасд ва пасванди – она таркиб ёфта, ба маънои барқасд, махсус, 

барои гирифтани қасос истифода шудааст, вале ғалат аст. Дар забони 

тоҷикӣ ва фарҳангномаҳои он калимаи қасдан ва барқасд ҷой ва тафсир 

дода шудаанд, ки қасдан ҳамон маъниро пурра ифода менамояд, аз ин 

ҷост, ки ҳоҷат ба сохтани вожаи нави бемавриди қасдона набуд: “Қасдан   

дидаву дониста;  бо  қасди  бад”[153,ҷ. 2, с. 678]. Моддаи 194 (2).  

Бояд қайд кард, ки ҳангоми муқоисаи нусхаи тоҷикӣ ва русии ҚҶ 

ҶТ  маълум гардид, ки калимаи қасдона ба ду маънӣ кор фармуда 

шудааст, ки инро худи ҳамин кодекс ва қонуни 35-ум манъ мекунад. 

Вожаи бадқасдона дар моддаҳои 21, 32, 34, 40, 71, 92-ум ва ғ. ба маънои 

“умышленные”-и русӣ ба кор рафта бошад, дар моддаҳои 177, 194 (2), 

266, 268. 270, 274-ум ба маънои “злостное” истифода шудааст: Моддаи 

177: Бадқасдона саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти 

фарзандон - Статья 177. Злостное уклонение родителей от содержания 

детей [Қонуни ҶТ аз 17.05.2004 № 35]. Дар поёни унвони модда тафсири 
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ҳуқуқии истилоҳи  мазкур оварда шудааст:“Бадқасдона, яъне бидуни 

сабабҳои узрнок, бештар аз се моҳ саркашӣ намудани падару модар аз 

иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ барои таъминоти фарзандони 

ноболиғ, ҳамчунин фарзандони ғайри қобили меҳнат, ки синнашон ба 

ҳаждаҳсолагӣ расидааст (Қонуни ҶТ аз 17.05.2004 № 35), бо корҳои ҳатмӣ 

ба муҳлати аз яксаду бист то яксаду ҳаштод соат ё бо корҳои ислоҳӣ ба 

муҳлати то ду сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода 

мешавад”.  Ба андешаи мо, дар ин маврид ибораи “бадқасдона саркашӣ 

намудан” – ро  бо “саркашии қотеона” иваз намудан мувофиқтар мебуд.   

Ҳамчунин ногуфта намонад, ки агар дар моддаҳои нишондодашуда 

истилоҳи қасд ба маънии ғараз омада бошад, дар мавридҳои дигар  ба 

маънии мақсад   низ дида мешавад. 

Истилоҳоти аслан тоҷикии соҳаи ҳуқуқ чунин хусусиятҳо доранд: 

Асосан аз ҳисоби калимаҳои умумиистеъмолии забони тоҷикӣ интихоб 

шуда, маҳз дар матни муайян вежагии ҳуқуқиро доро мешаванд; аз 

ҷумлаи калимаҳои сермаъно интихоб гардида, дар ин соҳа бо яке аз он 

маъноҳо мустаъмал мешаванд. Истилоҳоти соҳаи ҳуқуқ сертаркибанд. 

Калимаҳои сохта, мураккаб ва таркиби соҳа аз вожаҳои аслӣ, аслию 

пешвандӣ, аслию пасвандӣ, тоҷикию иқтибосӣ, иқтибосию тоҷикӣ ва 

ибораҳо таркиб ёфтаанд. Ҳамаи истилоҳот ҳамон маъноеро ифода 

менамоянд, ки ҳамин кодексҳо муқаррар кардаанд. 

               

III. 1. 2. 2. Вожаҳои иқтибосӣ дар истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ 

Дар тамоми забонҳои олам вожаву унсурҳои иқтибосӣ мақоми 

махсус доранд. Дар ҷаҳон забонеро наметавон дарёфт, ки танҳо аз 

ҳисоби таркиби луғавии худ ғанӣ мегардида бошад. Забони тоҷикӣ низ 

дар масири рушди худ, баробари ғановати дохилӣ, имконоти бурунии 

ғанигардонии захираи луғавиашро истифода бурда, дар давраҳои 

гуногуни таърихӣ аз ҷумлаи забонҳои хешу ғайрихеш, ҳамсояву дур 

афзуда, то ба имрӯз пайваста рушд ёфта, ҳатто дар ин замони 
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фавқулрушдии абарзабонҳои техникӣ бо нигаҳ доштани асолати  хеш аз 

вожаву истилоҳоти иқтибосӣ низ бой шуда истодааст.  

 Ҳуқуқшиносӣ соҳаест, ки ҷанбаи милливу байналмилалӣ дорад, 

бинобар он, рӯ овардани коршиносони соҳа ба истилоҳоти 

байналмилалӣ ногузир аст. Аммо дар ин кор эҳтиёт мебояд, зеро дар 

сурати риоя накардани меъёр ва ҳадди зарурӣ расидан ба мақсади ниҳоӣ 

душвор ва ҳатто номумкин мегардад. Ба рушди истилоҳоти 

ҳуқуқшиносии забони тоҷикӣ омилҳои зиёди забониву фавқулзабонӣ, ба 

мисли расму одат, суннату анъанаҳои халқӣ, миллӣ, динӣ ва таърихиву 

сиёсӣ таъсир расонидаанд. Аз ин ҷост, ки дар ҳар давру замон  истилоҳот 

вежагиҳои ҷудогона пайдо карда, айни як мафҳум бо вожаҳои дигар 

ифода мегардад. Таърихи қонунофарию қонунгузорӣ бунёди ҷаҳониву  

миллӣ дошта, вобаста ба муҳити иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии олам 

пайваста дигар шуда меистад. Масалан, дар ҳуқуқшиносии тоисломии 

тоҷик пиндору кирдори ғайриқонунӣ бо вожаи wikay, wināh, gunāh,  

исломӣ гуноҳ, ҷино, ҷиноят, шӯравӣ ва муосир ҷиноят ифода мешуд.   

Баъди ғалабаи Инқилоби Октябри соли 1917-ум ва  барпо  

гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Осиёи Миёна, аз ҷумла, ҳудуди 

имрӯзаи Тоҷикистон бар ивази шариат, ки он асоси ҳуқуқи мусулмонӣ 

буд, қоидаву қонуни ин давлат низ ҷорӣ карда шуд ва асосашро  

конститутсия ташкил медод [27, с. 32; 28, с. 62-64; 142, с. 98; 146, с. 104]. 

Ҳуқуқи конститутсионӣ дар асоси қонунгузории Ғарб ташаккул ёфтааст 

ва табиист, ки вожаҳои ифодагари мафҳумоти он низ аз забонҳои юнонӣ, 

лотинӣ, англисӣ, русӣ (бо сабабҳои сиёсӣ бештар) қабул гардида буд. Дар 

давраи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бархе аз онҳо бо муродифоти 

тоҷикию арабиашон иваз карда шуданд, ки ин ҳам талаботи замон аст, 

вале дар корбурду ивазашон эҳтиёт бояд шуд. 

Забони қонунгузор тақозо менамояд, ки қонуну кодекс ва асноди 

ҳуқуқию маъмурӣ бо забони давлатӣ таҳия гардад. Яке аз талаботи 

забони давлатӣ бошад, риояи меъёри он забон аст. Азбаски КҶ РСС Тоҷ. 
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ва КҶ ҶТ дар сохти давлатдорӣ ва замони гуногун таҳия шудаанд, дар 

корбурди калимаҳои иқтибосӣ низ ин омил бетаъсир намондааст.  

Истилоҳоти иқтибосии ҳар ду кодекс ҳам асосан аз калимаҳои  

арабӣ ва русию байналмилалӣ иборатанд. Дар забоншиносии шӯравӣ 

истилоҳи русӣ – интернатсионалӣ маъмул буд ва ба таҳқиқи он аҳамияти 

аввалиндараҷа дода мешуд [49; 57; 98]. Аз солҳои 90-уми садаи ХХ  

вожаи интернатсионалӣ бо байналмилалӣ, баъдтар бинобар дар таркиби 

забони тоҷикӣ кам шудани калимаҳои русӣ ва афзудани теъдоди 

мафҳумҳои ғарбӣ истилоҳи русию байналмилалӣ бо вожаи аврупоизмҳо  

(дар русӣ европоизмы) иваз карда шуд. 

Таҳлилу муқоисаи таркиби луғавии кодексҳои мавриди таҳлил 

моро ба хулосае расонд, ки истилоҳоти иқтибосии онҳоро ба арабӣ ва 

аврупоӣ ҷудо намоем.  

 

III. 1. 2. 2. А. Истилоҳоти арабӣ дар қонунгузории забони тоҷикӣ   

 Дар маводи қонунгузории тоҷикӣ  калимаҳои арабӣ хеле фаровон 

истифода мегарданд. Калимаҳои арабӣ аз асрҳои VII – VIII торафт 

бештар вориди забони тоҷикӣ гардида, дар муддати кӯтоҳ тамоми 

соҳаҳои  ҳаётро фаро гирифтанд. Бесабаб нест, ки омӯзиши унсури 

мазкур дар забоншиносии тоҷик аз масоили муҳимтарин маҳсуб меёбад. 

Оид ба ин масъала тадқиқоту асарҳои алоҳидаву махсус арзи вуҷуд 

намуда, тамоми тадқиқоти ба забон ва услуби асари бадеӣ бахшидашуда 

бидуни баррасии ин масъала  сурат намегирад [18; 98].  

Басомади истилоҳоти арабии кодексҳо гуногун аст ва ҳар кадоме 

инъикосгари забони адабии замони худ мебошад. Дар КҶ РСС Тоҷ. 

калимаҳои арабии умумиистеъмолӣ бештар ба назар мерасанд. Масалан, 

муқоисаи дараҷаи истеъмоли онҳо ба чунин натиҷа овард, ки 

серистеъмолтарини онҳо калимаи ҷиноят буда, дар КҶ РСС Тоҷ. 1208 

маротиба,  дар КҶ ҶТ  842 маротиба ба кор рафтааст. Баръакс, дар КҶ 

ҶТ истилоҳи қонун 1839 маротиба, дар КҶ РСС Тоҷ. 404 маротиба,  
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калимаи маҳрум дар КҶ ҶТ 1102 маротиба, дар КҶ РСС Тоҷ.  324 бор 

истифода шудааст. Мутаносибан ҷазо 1210/988; содир 744/761; ҳукм 

88/505; қарор 83/446; муфаттиш 413/ 11; таҳқиқ 25/ 291; ҷарима 372/ 17 ва 

ғ.  Муносибати соҳибони забон, аз ҷумла қонунгузорон ба вожаҳои 

замон тағйирпазир аст. Масалан, қонунгузори солҳои 60-уми асри ХХ 

дар бораи вожаи сарқонун умуман тасаввурот надошт, зеро ин вожа 

мавҷуд набуд. Агар дар КҶ ҶТ истилоҳи ҷаримаро 372 маротиба 

истифода бурда бошанд, мураттибони КҶ РСС Тоҷ. ҳамагӣ дар 17 

маврид ба кор гирифта, дар 156 ҳолати дигар корбасти муродифи ҳамон 

вақт серистеъмол ва  русию байналмилалии штрафро  лозим донистаанд, 

зеро он вақт ин калима дар меъёри забони адабии тоҷикӣ буд. 

Калидвожаи кодексҳо, албатта, истилоҳи модда мебошад. Модда  

дар забони тоҷикӣ  ба қатори калимаҳои сермаъно дохил мешавад ва 

вежагиҳои маъноию касбии онро дар фаслҳои пешин баррасӣ кардем.   

Қонунгузор мафҳум ва вежагиҳои касбии истилоҳи моддаро чун 

ҷузъи қонун дар бандҳои 9-14-уми моддаи 34-ум чунин муқаррар 

кардааст:  “9. Модда қисми таркибии санади қонунгузорӣ мебошад. Банд 

қисми таркибии дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ буда, ном надорад. Модда 

ва банди санади меъёрии ҳуқуқӣ дорои муқаррароти меъёрии мукаммал 

мебошанд. 

 10. Модда ном дошта, мазмуну моҳияти онро ифода менамояд, ба 

истиснои моддаи қонуне, ки ба қонуни амалкунанда тағйиру иловаҳо 

ворид месозад. 

 11. Моддаи санади қонунгузорӣ бо рақами арабӣ ишора гардида, 

пас аз он нуқта гузошта мешавад. Номи модда пас аз рақамҳо бо 

ҳарфҳои хурд навишта мешавад, вале бо ҳарфи калон оғоз гардида, дар 

охири номи модда нуқта гузошта намешавад. 

 12. Қисми моддаи санади қонунгузорӣ ҷузъи таркибии он буда, 

мазмуни ягона дорад. Қисми моддаи санади қонунгузорӣ бо фосила оғоз 

ёфта, бо рақами арабӣ, ки баъд аз он нуқта гузошта мешавад, ишора 
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мегардад ва метавонад ба бандҳо ё сархатҳо тақсим шавад. Агар модда 

аз як қисм иборат бошад, рақамгузорӣ карда намешавад. Қисми моддаи 

санади қонунгузорӣ бо ҳарфи калон оғоз гардида, дар охири он нуқта 

гузошта мешавад. 

 13. Банди қисми моддаи санади қонунгузорӣ ҷузъи таркибии он 

буда, бо фосила оғоз меёбад. Банди қисми моддаи санади қонунгузорӣ 

метавонад бо рақамҳои арабӣ ишора гардида, пас аз он  аломати қавси 

пӯшида «]» гузошта шавад. Банди дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ 

зервоҳиди матн буда, бо фосила оғоз ёфта, бо рақами арабӣ 

ишора  мегардад, ки баъд аз он нуқта гузошта мешавад. Бандҳо 

метавонанд ба зербандҳо ё сархатҳо тақсим шаванд. Банд бо ҳарфи 

калон оғоз гардида, дар охири он нуқта гузошта мешавад, ба истиснои 

ҳолатҳое, ки банд  ба зербандҳо ё сархатҳо тақсим шуда бошад. 

 14. Зербанди моддаи санади қонунгузорӣ ё зербанди дигар санади 

меъёрии ҳуқуқӣ қисми таркибии банд буда, баъд аз аломати баён «:» бо 

ҳарфҳои хурд ишора мегардад ва пас аз он аломати қавси пӯшида «]» 

гузошта мешавад. Ҳар як зербанд ба истиснои зербанди охирин бо нуқта 

вергул «;» ба охир мерасад. Зербандҳо метавонанд ба сархатҳо тақсим 

шаванд  [83, с.10]». 

Дар КҶ ҶТ ва КҶ РСС Тоҷ.  ба ҷуз ин маънои маъмулӣ ба маънии 

моддаҳои химиявию физикӣ ва ҷузъи қонун, ки аз банду сархат иборат 

буда метавонад, истифода шудааст: “ Моддаи 1945. 1) Ба муқобили киштӣ 

ё платформаи статсионарии воқеи шелфи континенталӣ ғайриқонунӣ 

истифода бурдан ё ин ки аз киштӣ ё платформаи стасионарии воқеи 

шелфи континенталӣ партофтани моддаҳои тарканда, маводи 

радиоактивӣ ё силоҳи биологӣ, химиявӣ ё ядроӣ, ё ин ки нафт, гази моеи 

табиӣ ё дигар моддаи хатарнок ё зараррасон ба андоза ва ҳаҷме, ки он 

боиси марг ё зарари вазнин ба саломатӣ мегардад ё шуда метавонад 

(Қонуни ҶТ аз 13.06.2013 № 965), бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 

аз панҷ то даҳ сол ҷазо дода мешавад”[74, с. 65]. 
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Дар КҶ РСС Тоҷ. ва КҶ ҶТ вожаҳои арабӣ миқдори зиёди 

истилоҳоти ин соҳаро шомил гардидаанд. Таҳлили оморӣ собит намуд, 

ки дар кодексҳо серистеъмолтарин истилоҳот ҷиноят, ҷазо, ҳукм буда, 

вожаҳои  таҳқир (3), ҳуқуқ (2 маротиба), тӯҳмат (1)  хеле кам истифода 

шудаанд. 

Ба хотири сарфаи саҳфа ва ихчам кардани кор, мо дар поён 

басомади истилоҳоти асосии арабиро дар КҶ ҶТ ва КҶ РСС Тоҷ. ба 

таври оморӣ нишон медиҳем, ки аз он дараҷаи истеъмол ва маҳсулнокии 

вожаҳоро муайян кардан мумкин аст. Дар қавсайн рақамҳои аввала 

ифодагари миқдори истифодаи истилоҳот, баъди уребхат дараҷаи 

калимасозии истилоҳоти арабӣ дар кодексҳои мазкур оварда шудааст. 

Истилоҳоте, ки аз 5 маротиба камтар мавриди истифода қарор 

гирифтаанд, вориди ҷадвал нашудаанд: 

            КҶ ҶТ            КҶ РСС Тоҷ. 

ҷиноят (442/1208), ҷазо (801/998), 

содир (761), ҳукм (452/473), 

қарор (10/446), муфаттиш (361/ 

4), таъинот (11/ 336), мӯҳлат 

(146/317), ҳолат (262/304), таҳқиқ 

(291), асос (283), вазифа (86/273), 

ҷабр (258), ҳаракат (240), ҳаракат 

(201/ 226), маҳрум (257/324), ҳабс 

(220), қоида (53/ 206),  шарт (72/ 

186), мусодира (67/ 186), даъват 

(9/163), баёнот (12/162), амалиёт 

(157), даъво (4/155), маҷбур 

(103/146), қасд (12/139),  мурофиа 

(138), муассиса (11/137), 

маълумот (87/ 124), далел (3/120), 

мӯҳлат ( 1281), ҷазо (1210), маҳрум 

(1102), ҷиноят (842), ҳукм (42/505), 

ҳукм (452/473), қарор (10/387), 

ҷарима (372), муфаттиш (9), содир 

(744), қисм (384), ҷарима (341),  

таъинот (11/336), ҳуқуқ (336), 

фаъолият (299), ҳолат (282), таҳқиқ 

(291), асос (283), вазифа (86/273),  

зарар (267), ҷабр (258), ҳаракат 

(240), ишғол (233), махсус (229), 

машғул (228), ҳабс (220), кодекс 

(219), қоида (53/ 206), хавф (189), 

авф (187), шарт (72/ 186), мусодира 

(67/ 186), даъват (9/163), баёнот 

(12/162), таъин (162), амалиёт (157), 
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бадарға (97/110), қасд (97), 

оқибат (66), қайд (62), тасдиқ 

(61), таҷовуз (60), қабул (54),  

фаъолият (54), мавқуф (52), 

таъсир (50), алоқа (49), амал (39),  

қатл (38), таҳдид (29), андоз 

(4/28), таҳдид (28), манъ (25/2), 

шароит (23), ғараз (22), 

муҳофизат (22), монеъ (20), 

зарурият (18), унвон (18), асир 

(2/17), танбеҳ (14), ҳақиқат (14), 

васӣ (2/14), адолат (13), зарурат 

(13), ният (12), ҳомила (12), 

далолат (8), маросим (8), маҳбус 

(8), ходим (8), махфият (7), ворид 

(6),  қаллоб (6), никоҳ (6), хиёнат 

(6), ҳал (6), авф (5), далолат (5), 

никоҳ (5), махфият (5), хиёнат 

(5), ходим (5). 

  

даъво (4/155), иҷро (143), ҳаракат 

(152), маҷбур (103/146), мурофиа 

(138), муассиса (11/137), мақом 

(130), муташаккил (102), маслиҳат 

(96),  асос (92), маълумот (87/ 124), 

далел (3/120), маҳкум (115), оқибат 

(114), бадарға (97/110), 

муташаккил (102), қасд (97), 

хусусият (97), амал (93), татбиқ 

(92), ҳукм (88), муқаррар (73), 

эътироф (72), ният (70), манфиат 

(69), вазифа (68), оқибат (66), 

тартиб (66), сабаб (63), қайд (62), 

тасдиқ (61), таҳдид (129), таҷовуз 

(29), муқобил (57), мутобиқ (55), 

қабул(54), маълумот (54), иттиҳод 

(50), таҷовуз (54), фаъолият (54), 

мавқуф (52), таъсир (50), алоқа 

(49), тасарруф (49), синн (49),  

мақомот (48), ихтиёр (47), дараҷа 

(42), ҳудуд (42), қатл (38), истисно 

(36), маҷмў (36), ҳадд (36), ҳуҷҷат 

(32), таҳдид (29), андоз (4/28), 

таҳдид (28), ҳифз (28), монеъ (27), 

мусодира (27), амният (26), маврид 

(26), амр (25), манъ (27), даъват 

(23), шароит (26), ғараз (22), 

муҳофизат (22), низом (21), меъёр 

(20), сирр (20), мукофот (15), 

зарурият (18), унвон (18), мудофиа 
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(17), асир (2/17), рутба (15), ғасб 

(14), танбеҳ (14), ҳақиқат (14), васӣ 

(2/14), адолат (13), зарурат (13), 

мукаллаф (13), ният (12), ҳомила 

(12), ҳайат (11), фавқулодда (12), 

мавқуф  (9), маросим (8), маҳбус 

(8), сироят (8), ашаддӣ (7), исқот(7), 

ифрот (7), муқаррарот (7), 

таваккал (7), ҳисса (7), никоҳ (7), 

ворид (6), қаллоб (6), масуният (6), 

маъюб (6), ҳал (5),  далолат (5), 

никоҳ (5), махфият (5), хиёнат (5), 

ходим (5), қасд (0) 

 

Калимаҳои арабӣ дар калимасозию иборабандии забони тоҷикӣ 

фаровон истифода мегарданд. Дар кодексҳои мавриди муқоиса низ бо 

онҳо ибораистилоҳоти зиёд сохта шудаанд, ки барои ифодаи мафҳумҳои 

мураккаб хизмат мекунанд. Аз ҷумла, бо калимаҳои арабӣ истилоҳоти 

сохта, мураккаб,  ибораистилоҳоте таркиб ёфтаанд, ки мисол овардани 

чанде аз онҳо мақоми хоса доштани истилоҳоти арабиасосро дар 

қонунгузорӣ собит менамоянд: тафсир (3), ҷазо (1147), ҷиноят (7080, 

хиёнат (1), ғайриқонунӣ (161), маҳрум кардан (221), маҳрум сохтан аз 

озодӣ (730), корҳои ислоҳӣ (8), аломатҳои ҷиноят (6) ҳаракатҳои қасдона 

(194 (2), иттиҳоди ҷиноятӣ (22), ташкилоти ҷиноятӣ (21), хусусияти  

шаҳвонӣ (моддаи 139-ум), таваккал, терроризм (моддаи 179-ум),  ғасб 

(КҶ ҶТ, моддаи 181-ум), тасарруф (КҶ ҶТ)-и яроқ, лавозимоти ҷангӣ,  

моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш (моддаи 199-ум), муомилот (КҶ 

ҶТ)-и ғайриқонунии  воситаҳои нашъадор ё моддаҳои  психотропӣ  бо  

мақсади ба соҳибият (КҶ ҶТ)-и каси дигар  додан (моддаи 200-ум),  

муносибатҳои  ғайриқонунӣ  бо  воситаҳои  нашъадор... (моддаи 201-ум),   
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моддаҳои нашъаовари кишташон манъшуда (Моддаи 204-ум)  қасдан 

несту нобуд ё вайрон  кардани  молу мулк дар ҳолатҳои  вазнинкунанда 

(қисми дуюми моддаи 255-ум), моддаҳои мадҳушкунанда (26), шарикони 

ҷинояти аз беэҳтиётӣ содиршуда (29), гурўҳи муташаккил ё иттиҳоди 

ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) (39), мудофиаи  зарурӣ (40), таҷовуз (40), 

зарурати ниҳоӣ (42), маҷбуркунии ҷисмонӣ ё рўҳӣ (43), таваккали 

асоснок (44) ва ғ.   

Дар кодексҳо калимаҳои иқтибосии туркӣ қариб истифода 

нашудаанд. Дар КҶ ҶТ танҳо вожаҳои қоҷоқ, гумрук истифода 

гардидаанду халос. Аз калимаҳои ҳиндиву юнонӣ қонун 44//350; номус 

34//24 серистеъмоланду бас.        

Ҳамин тавр,  истилоҳоти арабии кодексҳоро чунин тасниф кардан 

мумкин аст: Вожаҳое, ки таърихи қадим дошта, хусусияти умумихалқӣ 

гирифтаанд ва  то имрӯз истифода мешаванд (асос, қонун, қоида,  

ҷиноят, ҷазо, амалиёт, таҷовуз, зарурат ва ғ.); истилоҳоте, ки дар КҶ РСС 

Тоҷ. истифода шуда, ба КҶ ҶТ қабул шудаанд (баёнот, маҳрум, 

маҷбурият, модда, муфаттиш, иктишоф, мусодира, мӯҳр, таҳдид, таҳқиқ, 

таҷовуз, ғараз, қасд, ҳалокат, ҳолат ва ғ.); истилоҳоте, ки дар КҶ ҶТ 

(ғасб, муаррифӣ, масуният, шаҳрванд, ифрот, таворум, ваколат, 

соҳибкорӣ, шиноснома, тамаъ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ, тасарруф, 

фирор ва ғ.) истифода шудаанду дар КҶ РСС Тоҷ. ба назар нарасиданд. 

 

             III. 1.2.2. Б. Аврупоизмҳо дар истилоҳоти  ҳуқуқи  ҷиноятӣ 

        Забон дар ҳар давру замон рисолати хешро ба ҷо меорад. Ҷомеа 

наметавонад бидуни он ва унсурҳои он муносибати солими аҳолиро 

таъмин намояд. Бинобар он, ҷомеа пайваста аз пайи рушди забони хеш 

мегардад, то беш аз пеш бо он  тафаккурашро иброз дошта бошад. Дар 

натиҷа забони расмӣ ва ғайрирасмӣ  падид меояд, ки ҳар кадом 

вежагиҳои худро дорад. Услуби расмии муошират бештар дар нутқи 

намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба назар мерасад, зеро  махсусияти 
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хизматӣ чунин тақозо менамояд.  Бо ин услуби нигориш қонуну қоидаҳо 

таҳия мегарданд. Қонунгузор  зимни таҳияи қонуну аснод аз таркиби 

луғавии забон фаровону мақсаднок истифода мебарад [115, с. 32; 116, с. 5; 

180, с. 24].  

           Таркиби луғавии забон аз вожаҳои асливу иқтибосӣ, ки иборат аст, 

ҳар соҳибзабон аз он баробари тавонаш истифода мебарад. 

           Таҳиягарони қонун ногузир баробари вожаҳои асливу арабӣ  

калимаҳои иқтибосиву наввожаҳоро низ ба кор мегиранд, ки дар байни 

онҳо аврупоизмҳо мақоми маҳсус доранд. Аз ибтидои асри ХХ дар 

забони тоҷикӣ асосан ҷои қисме аз калимаҳои арабию туркиро вожаю  

истилоҳоти русиву байналмилалӣ гирифта, дар тамоми соҳаҳои ҳаёти 

ҷомеа реша давониданд. Агар дар ибтидои ғалабаи Ҳокимияти Шӯравӣ 

дар Осиёи Миёна бисёр мафҳумҳои арабӣ (инқилоб, аксулинқилоб, 

ҷумҳурият, ҳизб, нозирот, шӯро, шӯравӣ, вакил, фуқаро ва ғ.) боқӣ монда 

бошанд, минбаъд ивази иқтибосот  бо суръати фавқулодда авҷ гирифта, 

дар як муддати кӯтоҳ шумораи истилоҳу калимаҳои русӣ – байналмилалӣ  

хеле зиёд гашта, бархе аз онҳо чунон серистеъмолу умумиистеъмол шуда, 

корбасташон ба дараҷаи ифрот расид, ки имрӯз тасаввурнопазир аст. 

Чунин раванд ногузир дар соҳаи қонунгузорӣ низ роиҷ гашта, 

истилоҳоте чун администрация, режим, синтез, базис, надстройка, архив, 

конспект, станция, лаборатория, классификация оммавӣ шуда буданд. 

Мусаллам аст, ки ин ҳолат яке аз асоситарин талаботи қонунгузорӣ -

фаҳмову шууррас будани истилоҳотро таъмин нагардонида, балки баёни 

шифоҳиву хаттиро халалнок месозад.  

Албатта, дар КҶ РСС Тоҷ. бештар истифода гардидани 

аврупоизмҳо табиист, зеро талаботи замон чунин буд ва тибқи меъёри 

забони адабии он давр шумораи зиёди истилоҳоти русиву байналмилалӣ 

ҳанӯз аз солҳои 30-юми асри  ХХ  асосан тавассути  забони  русӣ  ва  

бидуни тарҷума қабул карда мешуданд, ки  соҳаи ҳуқуқ истисно буда 

наметавонист [142, с. 5; 146, с. 57 ]. Дар ҷадвали поён вожаҳои русию 
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аврупоӣ ва калимаҳои бо онҳо сохташудае интихоб шудаанд, ки вижагии 

ҳуқуқию умумиистеъмолдошта, дар кодексҳо истифода гардиаанд:     

КҶ ҶТ КҶ РСС ТОҶ. 

Аборт (ҳамл,1), аппарат (0), 

бандитизм (2), биотсид (1),   

батальон (0), венерикӣ (0), бланка 

(0), валюта (0), (гарнизон (2), 

генотсид (1), демократизм (2),  

категория (2), кодекс (220), колония 

(15), комиссия (8), конститутсия (5), 

континенталӣ (8), лента (3), маводи 

радиоактивӣ (16 бор; 193, 194), 

модел (3), объект (24), орган (0), 

организм (3), пикетгузорӣ (2), 

платформа (10), прекурсорҳо (23), 

принсип (10), психотроп (37), 

психофизиологӣ (1), ретсидив (56), 

система(19), терроризм (6), 

стандарт(3), статсионар (9), 

стипендия (1), суд (199), судя(9),  

тарфгарӣ (пиротехникӣ; М. 199 (1)), 

терроризм (6), террористӣ (7), 

токсикомания (5), трансплантатсия 

(7), экссесс (1), ядро (23),   химиявӣ, 

биологӣ (бактериологӣ; 5) объекти 

ядроӣ, маводи ядроӣ, маводи 

радиоактивӣ, афканишоти ионии 

як ё якчанд намуд, масалан, алфа-

афканишот, бета-афканишот, 

афканишоти нейтронӣ ва гамма-

Аборт (15),  алимент (4), аппарат 

(3), арест (36), бандитизм (13), 

батальон (21), билет (12), бланка 

(10), валюта (7), венерикӣ (9), 

гауптвахта (12), герб (6), 

гидротехникӣ (6), граждан (351), 

дезертир (6), диверсия (4), 

директор (2), дружина (16), 

изолятор (4), каратэ (5), кодекс 

(404 маротиба), коллектив (65), 

колония (54), командир (6), 

комиссия (55), (ғайри) комплектӣ 

(12), контрабанда (12), медаль 

(12), милиция (27), мотор, 

мотордор (11), орган (238), 

организм (0), операция (5), 

порнографи(я) (8), паспорт (18), 

план (12), порнография почта 

(23),  Президиуми Совета Олӣ 

(12), принцип (2), прокурор (216), 

профилактория (24), психиатр(ӣ) 

(9), радиоактив (5), разведка (9),   

режим (37), рецидивист (37), 

система (7), стандарт(ӣ) (11),  

Суд (2336),  указ (589), устав (27), 

акт (709), саринженер (1),  

система (7), стаж (6), судья (165), 
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афканишот (194),  қисмҳои 

комплектии (пуркунандаи; М. 199), 

лентаҳо, варақҳо, роликҳо ё 

ҳалқаҳои гирди пластикӣ (М.199(1), 

моддаҳои психотропӣ, қоидаҳои 

санитарию эпидемиологӣ, 

фарматсевт, техникӣ (7), экотсид 

(1), эпизоотия (3), (Дар КҶ  ҶТ 65 

калима) 

террорист (ӣ) (4), территория 

(20), техникӣ (28), тюрьма (13), 

устав (28), характер (108), 

хулиганӣ (13), цех (5), штамп 

(12), штраф (155), эксперт (216), 

эпидем (9)  

(Дар КҶ РСС Тоҷ. 67 калима) 

 

 КҶ РСС Тоҷ., ки нашри охирини он аз 279 модда ва 130 саҳифа 

иборат аст, қариб 80 вожаи русию байналмилалӣ  ва унсурҳои бо онҳо 

сохташударо фарогир бошад, КҶ ҶТ 405 моддаву 410  саҳифаро дар бар 

мегирад, қариб аз 70 чунин вожа ва ибораистилоҳро шомил аст.   

Ногуфта намонад, ки бисёр аврупоизмҳои ҳар ду кодекс мансуби 

соҳаҳои дигар буда, вобаста  аз зарурати фарогирии моддаҳо истифода 

шудаанд.   Истилоҳоти иқтибосии аврупоии кодексҳоро ба 8 навъ тақсим 

намудан мумкин аст:  

 1. Истилоҳоти айнан қабулшудае, ки дар ҳар ду кодекс истифода 

шудаанд: атмосфера, конститутсия, кодекс, принсип, демократизм, 

санксия, ретсидив, квалификатсия, категория, трансплантатсия, 

интернет, комиссия, стипендия, патент, терроризм, платформа, 

бандитизм, объект, вандализм, тендер, технология, уран, штамп;  

 2. Истилоҳоти иқтибосие, ки муодили тоҷикиашон дар қавсайн 

нишон дода шудаанд (дар КҶ ҶТ): қисмҳои комплектӣ (пуркунанда), 

токсинҳо (моддаҳои заҳролуд), эпидемия (касалиҳои сирояткунанда), 

эпизоотия (муромурии ҳайвонот), контрабанда (қочоқ), экстремистӣ 

(ифротгароӣ); 

 3. Вожаҳои тавзеҳӣ, ки аввал калимаҳои тоҷикӣ ҷой дода шуда, дар 

қавс аврупоизмҳо маънии онҳоро равшан менамоянд: ифрот (эксцесс), 

тарфгарӣ (пиротехникӣ), асбоби боздорӣ (стопкран), манзари (фони) 
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радиоактивӣ, иръоб (шантаж), қиморхона (казино), иҷозатномаи махсус 

(литсензия), иловапулӣ (дотатсия), дароз кардани мӯҳлат (отсрочка), 

қисм ба қисм додани (рассрочка) пардохт, кирдори инҳисорӣ 

(монополистӣ), музояда (ауксион), доварон (жюри), баровардани 

коғазҳои қиматнок (эмиссия), судяҳои ҳакамӣ (адвокат), муҳосираи 

(блокировка) иттилоот, кашфи (разведкаи) хориҷӣ, тахрибкорӣ 

(диверсия), шиноснома (паспорт), коршинос (эксперт), яроқи зарравӣ 

(ядроӣ) ва ғ; 

 4. Аврупоизмҳое, ки  бо пасвандҳои тоҷикӣ калимаҳои нав 

сохтаанд: психотропӣ, дипломатӣ, пикетгузориҳо,  спиртӣ, комиссияҳо, 

террористӣ, радиоактивӣ, капсулаҳо, лентаҳо, роликҳо, пластикӣ, 

прекурсорҳо, бактериологӣ, экологӣ, биологӣ, микробиологӣ, токсинҳо, 

эктремистидошта, детективӣ; 

 5. Нимтаҳтуллафзияҳо: алфа-афканишот, бета-афканишот, 

афканишоти нейтронӣ, гамма-афканишот; 

 6. Истилоҳоте, ки дар фарҳангҳо муодилҳои гуногунашон корбаст 

гардидаанд: герб-нишон, контрабанда-қочоқ, штамп- мӯҳр, план- нақша, 

режим- реҷа, стаж- собиқаи корӣ, тюрьма- маҳбас, гражданин- шаҳрванд, 

эксперт- ташхис// ташхисгар. 

 7. Ибораистилоҳот: мошинҳои электронии ҳисоббарор, инфексияи 

ВИЧ, шелфи континенталӣ, платформаи статсионарӣ, авиатсияи 

гражданӣ, маводи радиоактивӣ, таркандаи ядро ё воситаи афкандаи 

радиатсионӣ, воситаи радиоактивӣ ё объекти ядроӣ, маводи ядроӣ, 

маводи радиоактивӣ, яроқи биологӣ, химиявӣ, қоидаҳои санитарию 

эпидемиологӣ, маркаҳои боҷи аксизӣ, ҳизмати алтернативӣ, иттилооти 

компютерӣ ва ғ.  

 8. Истилоҳоти хоси КҶ ҶТ: биотсид, генотсид, депортатсия, 

муҳоҷират, тарфгарӣ, терроризм, террористӣ, токсикомания, 

трансплантатсия, экосид ва ғ.    
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 Асоситарин истилоҳи қонунгузории шӯравию муосири тоҷик 

конститутсия мебошад, ки он аз нахустин Конститутсияи ИҶШС 

мустаъмал аст.     

 Азбаски маъною мафҳуми конституция ба худи русҳо низ равшану 

возеҳ набуд, дар қавсайн вожаи муайянкунандаи он (қонуни асосӣ) илова 

мегардид. Аслан конститутсия аз вожаи лотинии constitutio гирифта 

шуда, тавассути забони франсавӣ (constitution – асосёбӣ, барқарорсозӣ, 

таъсис, сохтор) интишор ёфта, дар сарчашмаҳо, аз ҷумла «Толковый 

словарь иностранных слов»- и Л. П. Красин  ба 2 маъно тафсир шудааст: 

1. Қонуни асосии давлат; 2. Сохтор, таркиб (маъмулан нисбат ба аъзои 

бадани одам ва ҳайвонот) [82, с. 96]. 

 Дар қомусҳо низ чун «қонуни асосии давлат, санади махсуси меъёрию 

ҳуқуқии қувваи олии юридикидошта» [90, с. 229] маънидод гардидааст.  

Он асоси низоми сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодию иҷтимоии давлатро муайян 

менамояд. Ҳамчунин, ҳуҷҷати муассисаи давлатиест, ки дар он мақсаду 

маром, роҳу раванд ва сохтори давлату мақомоти давлатию ҷомеа 

муқаррар карда мешавад.   

 Дар «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ» ба таври зайл эзоҳ ёфтааст: «(аз 

калимаи лотинии «cоnstitutio» муқаррарот, сохтор).- Сарқонуни давлат 

дар он зоҳир мегардад, ки вай сарчашмаи асосии ҳуқуқи дорои эътибори 

олӣ аст, ки дар низоми ҳуқуқии Тоҷикистон ҷои баландтаринро ишғол 

менамояд. Ҳуҷҷати расмии дорои аҳамияти ҷамъиятӣ ва давлатӣ, яъне 

ҳуҷҷати муҳими сиёсӣ аст, ки дар он масъалаҳои асосии ҳокимияти 

давлатӣ, асосҳои сохтори иқтисодию иҷтимоии ҷамъият, вазъи ҳуқуқии 

инсон ва шаҳрванд, сохтори давлатӣ ва дигар масъалаҳои ҳаётан муҳими 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ муқаррар  мешавад» [154, с. 222].  

 Конститутсия дар КҶ РСС Тоҷ. унвони санади асосии давлатии 

Тоҷикистон буд ва маънояш дар қавсайн чун «қонуни асосӣ»  нишон 

дода шуда буд. Соли 2015 вожаи «Сарқонун» аз таркиби ном ва матни 
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«Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бароварда шуд. Қонуни асосии 

ҷумҳурӣ ҳоло танҳо бо вожаи конститутсия ифода мегардад.    

 Пас аз конститутсия  истилоҳи ҳуқуқшиносии муҳиму серистеъмол ва 

умумиистеъмоли дигар  кодекс мебошад [157, с. 603].  Кодекс маъмулан 

маҷмӯи қонуни ягон соҳаи алоҳида ё ба ҳам наздикро дар бар мегирад.      

          Тибқи таърифи мураттибони «Фарҳанги  истилоҳоти ҳуқуқ»  кодекс 

«қонуни ягона ва мураттабгаштаи дорои сатҳи баланди муайяни мантиқӣ 

аст, ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра, 

бевосита ва бонизом танзим карда мешавад» [154, 208]. Дар моддаи 17-

уми Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» [83, с. 7] кодекс ба 

таври зайл маънидод шудааст: «Кодекс қонуни ягона ва 

мураттабгаштаест, ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои 

ҷамъиятӣ пурра, бевосита ва бонизом танзим карда мешавад». Азбаски 

қонуни санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия шудааст, метавон гуфт, ки 

таъриф аз КҶ ҶТ иқтибос гардидааст. Кодекс маъмулан вежагии соҳавӣ 

дорад. «Кодекси ҷиноятии ҶТ», «Кодекси мурофиаи ҷиноятии ҶТ», 

«Кодекси маъмурии ҶТ» намунаи кодександ. Кодекси ҷиноятӣ таснифи 

ҷиноят ва тадбири чораҳои зиддиҷиноятиро танзим менамояд. Яке аз 

асоситарин вазифаҳои кодекси мазкур муқаррар намудани анвои ҷиноят 

ва ҷазо мебошад. Кодекс дар  КҶ РСС Тоҷ. 404  маротиба, дар КҶ ҶТ    

220  маротиба мавриди истифода қарор гирифтааст. Яке аз намудҳои 

ҷиноят ва тарзи содир намудани он ретсидив номида шудааст, ки вожаи 

байналмилалӣ, сермаъно, серсоҳа ва серистеъмол мебошад.  

           Ретсидив (аз лотинии recidivus – бозгарданда) дар тиб бозгашт ба 

рӯйдоди клиникии беморӣ баъди заифӣ, такрор шудани беморист [141, с. 

1135].  

       Дар ҳуқуқшиносӣ як намуди ҷиноят бо номи ретсидив ёд мешавад, 

моддаи 21-уми Кодекси ҷиноятии ҶТ  Ретсидиви ҷиноят номгузорӣ шуда, 

чунин шарҳ дорад: «Содир намудани ҷинояти қасдона аз тарафи шахсе, 

ки қаблан барои содир кардани ҷинояти қасдона доғи судӣ дорад, 
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ретсидиви ҷиноят эътироф мешавад» [74, с. 9]. Дар ин таъриф се нуктаи 

муҳим боиси чунин ном гирифтани ҷиноят гардидааст: Аввалан, содир 

намудани ҷинояти қасдона таъкид гардидааст, ки мо ғалат гуфтем,  

сониян, содир шудани ҷиноят аз тарафи шахси барои ин ҷиноят қаблан 

ҳабсшуда; солисан содир намудани ҷиноят, қасдона, дидаву дониста 

содир намудани ҷиноят омадааст, ки ин ҳам хеле муҳим аст. Ретсидивро 

ба  хавфнок ва махсусан хавфнок  ҷудо кардаанд.  

       Шахсе, ки ҷиноятеро такроран содир мекунад ретсидивист меноманд. 

Аз сабаби хатари ҷамъиятӣ доштанаш масъулияти бештари ҷиноятӣ 

дорад [141, с. 1135]. Ба забони тоҷикӣ шояд ибораи такрори ҷиноят ба ин 

мафҳум наздик бошад, вале аз назари ҳуқуқшиносон он маънӣ пурра 

ифода намегардад, бинобар он, вожаи иқтибосии ретсидив қабул 

шудааст.  

        Дар забони тоҷикӣ калимаи одатӣ ҳаст, ки гуфтор, амал ё ҳаракате 

аз тарафи касе такроран, яъне якчанд бор содир шавад, он гуфтор ё 

амалро одатӣ мегӯянд. Аз ин ҷост, ки бар ивази ретсидив одатӣ ё такрор, 

мукаррар  гуфтан шояд беҳтар бошад.   

       Бояд гуфт, ки дар КҶ РСС Тоҷ. ин калима дар шакли рецидивист, дар 

КҶ ҶТ ба гунаи ретсидив мустаъмал аст. Дар КҶ РСС Тоҷ. шарҳи 

рецидивист дода нашудааст ва дар шакли рецидив низ мустаъмал 

нашудааст.  

       Такрори ҷиноят бошад, ба таври зайл таъриф дода шудааст: 

«Такрори ҷиноят кирдоре эътироф мегардад, ки шахс дар вақти гуногун  

ду ё зиёда ҷинояти дар ҳамон як модда  ё қисми моддаи ҳамин кодекс 

пешбинишударо содир намудааст» [74, моддаи 19-ум]. Яъне, аз нигоҳи 

маъно ҳарчанд ин ду вожа наздикмаъноянд, аз нигоҳи назарияи ҳуқуқ 

фарқ доранд. Фарқ дар  он аст, ки ретсидив умуман ҷинояти аз тарафи 

шахси доғдори судӣ такроршударо ифода менамояд, ҷинояти такрор  

ҷурми ҳамгунро мефаҳмонад, ки ин тасниф ва дарки лингвоюристист [74, 

с. 36; 179, с. 296].     
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       Шахси такроран содиркардаи ҷиноят ва маҳкумиятдоштаро 

ретсидивист меноманд. Аз сабаби хатари ҷамъиятӣ доштанаш 

масъулияти бештари ҷиноятӣ дорад [114, с. 1135].  

         Бояд қайд кард, ки дар нусхаи электронии КҶ ҶТ (нашри 2018) 

вожаи мазкур дар унвони моддаи 21-ум ба шакли рецидив  омадааст, ки 

ин риоя накардани Қонуни ҶТ «Дар бораи забони давлатии ҶТ» 

мебошад. Дар дохили матн қоида риоя шудааст.  

         Яке аз истилоҳоти маъмули универсалӣ  квалификатсия мебошад, 

ки аз солҳои 90-уми асри ХХ бар ивази он вожаи тасниф мустаъмал аст. 

Квалификация  дар  КҶ РСС Тоҷ. ба кор рафта,  дар КҶ ҶТ  ин маънӣ бо 

таркиби банду баст ифода гардидаас ва мо андешаамонро оид ба ин 

масъала пештар иброз доштем.    

        Дар ҳуқуқшиносӣ «қисми таркибии меъёри ҳуқуқиеро, ки оқибатҳои 

номусоидро (ҷавобгариро) барои вайрон кардани қоидаҳои 

муқарраргардида ё қоидаҳои манъгардида пешбинӣ менамояд, санксия 

меноманд» [141, с. 413].  

        Аслан санксия аз вожаи лотинии sanktio гирифта шуда, маънои  

«қарори қатъитарин»-ро дорад. Дар «Советский энциклопедический 

словарь»  он ба 5 маънӣ ташреҳ шудааст: 1. тадбирҳои таъсиррасонӣ; 2. 

тадбири давлатӣ, ки нисбати вайронкунандаи меъёру қоидаҳо андешида 

мешавад; 3. қисми меъёри ҳуқуқиест, ки тадбирҳои  таъсиррасонии 

давлатро  нисбати вайронкунандаи меъёри мазкур фаро мегирад; 4. дар 

ҳуқуқшиносии байналмилалӣ чораҳои таъсиррасонӣ ба давлатест, ки 

ӯҳдадорию меъёрҳои байналмилалиро риоя намекунад; 5. тасдиқи 

қарори мақомоти болоӣ ва иҷозати ҷорӣ намудани чунин қарор [141, с. 

178]. Тавре ки аз ташреҳот маълум гардид, ҳама маъниҳо ҷанбаи ҳуқуқӣ 

дошта, тадбири алайҳи чорабиниҳост. Дар моддаҳои 5-10-уми  «Кодекси 

ҷиноятии ҶТ» принсипҳои баробарӣ дар назди қонун; ҷавобгарии фардӣ 

ва гунаҳкорӣ; адолат; инсондӯстӣ ва демократӣ муқаррар карда шудааст. 

Дар ҳамаи сарлавҳаи  моддаҳои мазкур вожаи принсип ба назар расид. 
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        Принсип  вожаи лотинӣ (prīncipium-асос, бунёд, ибтидо, оғоз) буда, 

аз он ба забони немисӣ, аз немисӣ ба франсавӣ, аз он ба  русӣ ворид 

гардида, хусусияти сермаъноӣ пайдо кардааст. Аз забони русӣ ба забони 

тоҷикӣ гузаштааст. Ҳоло чун истилоҳ ба маънои қоидаҳои асосии 

назария, таълимот ва илме мустаъмал аст. Ҳамчунин дар соҳаҳои 

гуногун ба маъноҳои эътиқод, нуқтаи назар, асосан, умуман, вежагии 

асосӣ низ истифода мешавад.  Дар соҳаи ҳуқуқ ба маънои қоидаву ҷанбаи 

асосиву раҳнамо ба кор меравад.   

        Нахустин боби Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Вазифа ва 

принсипҳои қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» номгузорӣ 

гардидааст. Моддаҳои 3-10-уми он принсипҳои қонуни ҷиноятӣ ва 

ҷавобгарии ҷиноятӣ, принсипи қонуният, принсипҳои  баробарӣ дар 

назди қонун, номгузирии ҷавобгарӣ, ҷавобгарии фардӣ ва гунаҳкорӣ, 

адолат, инсондӯстӣ ва демократизмро муайян намудааст. 

          Умуман,  истилоҳи принсип дар КҶ ҶТ қариб 100 маротиба, дар КҶ 

РСС Тоҷ.  2 маротиба  истифода шудааст, бинобар он метавон гуфт, ки 

он яке аз калидвожаҳои  КҶ ҶТ аст. 

         Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқбунёду демократист ва мафҳуми 

демократия маҳаки асосии инъикоси рушди ин ҷода мебошад. Бинобар 

он аз Конститутсия сар карда, то қонунҳои дигар ҳама фарогири ин 

мафҳуманд. Дар қонуну кодексҳои Тоҷикистон вожаҳои аврупоии 

демократия, демократизм, унсурҳои зиёди аз онҳо сохташуда, ба мисли 

демократӣ, демократизм, демократонӣ фаровон ба кор рафтаанд.  

         Демократия вожаи юнонӣ буда (демос–халқ, кратия–ҳукумат, 

ҳукмронӣ), сохтори сиёсии дар асоси принсипҳои ҳукумати ҳалқӣ, озодӣ, 

баробарҳуқуқии шаҳрвандон бунёдёфтаро ифода мекунад. Он ҳамчунин 

ифодагари принсипи ташкилоти фаъолияти коллективиест, ки дар он 

ширкати фаъол ва баробарҳуқуқи кулли  аъзоёнаш  таъмин мегардад.  

         Демократизм истилоҳи юнонии тавассути забони франсавӣ 

интишорёфтаест, ки ба маънои татбиқи ғояҳои демократӣ мустаъмал  
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мебошад. Маънои дигар ва умумиистеъмолии он муносибату муоширати 

оддиву  омиёна, тарзи ҳаёти мардумист. Аз ин ҷост, ки пайрави ин 

ҷараёну принсип, тарафдори демократия, узви ҳизби демократӣ, шахси 

демократмаобро демократ меноманд. Расман шакли идораву ҳукуматест, 

ки  аз қадим мардуму ҳалқро сарчашмаву соҳиби ҳукумат дониста, 

ҳуқуқи ширкати онро дар ҳаллу фасли масоили давлатӣ ва озодӣ эътироф 

ва риоя менамояд  [141, с. 378]. 

             Аз лиҳози тафсири ҳуқуқи ҷиноятӣ демократизм  ҷалб намудани 

аҳзоби сиёсӣ, иттиҳоди ҷомеавӣ, ниҳоди худидораи шаҳрвандон ва аҳли 

ҷомеа тибқи дархосту ризоияти онон нисбати ҷинояткороне, ки  

ислоҳпазириашонро  кодекси ҷиноятии мазкур муқаррар сохтааст [74, 

моддаи 10-ум].  

            Охирон, ё худ фасли 15-уми Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба баррасии «Ҷиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти 

инсоният» бахшида шуда, шомили 11 модда мебошад. Дар он ҷазоҳо 

барои ҷанги таҷовузкорона; даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷанги 

таҷовузкорона;  истеҳсол ё паҳн намудани яроқи қатли ом;  генотсид; 

биотсид; экотсид; зархаридӣ; ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти 

ҳимояи байналхалқӣ қарордошта; барқасдона вайрон  кардани меъёрҳои 

байналхалқии ҳуқуқи башар, ки дар ҷараёни низои мусаллаҳона содир 

шудааст; барқасдона вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналҳалқии 

башар, ки дар вақти мухолифати мусаллаҳонаи  байналхалқӣ ё дохилӣ бо 

таҳдид ба   саломатӣ содир шудааст ё боиси осеби   ҷисмонӣ гардидааст; 

дигар қонуншиканиҳои меъёри   байналхалқии ҳуқуқи башар  муқаррар  

карда шудааст, ки ҳамагӣ амалиёти зиддидемократӣ буда, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун мамлакати ҳуқуқбунёд ва демократӣ  пайваста  ба 

муқобили онҳо муборизаи  беамон мебарад ва онро дар кодекси мазкур 

таҷассум кардааст.  

             Дар ин фасли КҶ ҶТ, баробари вожаю истилоҳоти маъмулию 

худӣ, калимаҳои генотсид, биотсид, экотсид низ ба кор рафта, номи 
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моддаҳои 398-400-умро ташкил додаанд, ки аслан иқтибосӣ, 

камистеъмол, каммаҳсул, доираи истеъмолашон маҳдуд, истилоҳи соҳавӣ 

буда, дар кодекс тафсири фаннӣ ёфтаанд. Масалан, генотсид чунин  

таъриф дода шудааст: «кирдорҳое, ки ба пурра ё қисман маҳв сохтани 

гурўҳи миллӣ, этникӣ, нажодӣ ё динӣ бо роҳи пурра ё қисман қир 

кардани онҳо, зўроварона монеъ шудан ба таваллуди кўдак равона 

гардидаанд, ё аз як гурўҳи одамон ба дигаре додани кўдакон, расонидани 

зарари вазнин ба саломатии  онҳо  ё  фароҳам овардани чунин шароити 

зиндагие,  ки  ба  нобудкунии  ҷисмонии  аъзои  ин  гурўҳ  нигаронида 

шудаанд» (моддаи 398-ум). Аммо чун таҳлили решашиносӣ мекунем, 

маълум мегардад, ки он аз γένος –и юнонӣ (қабила, авлод) ва сaedo-и 

лотинӣ (куштан, маҳв кардан, нобуд кардан) гирифта шуда, вежагии 

умумибашарӣ пайдо кардааст. 

       Биотсид унвони моддаи 399-уми КҶ ҶТ буда, «истифодаи яроқи  

зарравӣ, нейтронӣ, ҳимиявӣ, биологӣ (бактериологӣ),  иқлимӣ  ё  яроқи 

дигари қатли ом бо мақсади нобуд кардани мардум ва муҳити  зист»- ро 

ифода менамояд, ки барои он «бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 

понздаҳ то бисту панҷ сол ё ҷазои қатл ё якумра аз озодӣ маҳрум сохтан 

ҷазо дода мешавад». Аслан он моддаи химиявиест барои мубориза бо 

организмҳои зараровар. Дар соҳаҳои тиб, хӯрокворӣ, истихроҷи нефт, 

зироаткорӣ ва ғ. истифода мегардад. Асосашро моддаҳое ташкил 

медиҳанд, ки метавонанд имконоти фаъолияти объектҳои биологиро 

нобуд созанд.  

           Аз нигоҳи забоншиносӣ бошад, вожаи мазкур аз калимаи 

юнонии  вio – ҳаёт, зиндагӣ ва  лотинии  cаеdо –нобудсозӣ таркиб ёфта, 

аз ҷиҳати сохтор мураккаб аст. Он дар забони тоҷикӣ вожаи иқтибосӣ, 

доираи истеъмолаш маҳдуд, каммаҳсул, истилоҳи серсоҳа, муассирии 

манфидошта мебошад. Дар кодекси мазкур чун истилоҳи байналмилалӣ 

ногузир дар мавридаш корбаст гардидааст.  
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        Истилоҳи қонун, ки дар ҳар ду кодекс истифода шудааст, аслан 

юнонӣ буда, тавассути забони арабӣ вориди забони тоҷикӣ гардидааст. 

Дар кодексҳо чанд калимаи туркӣ,  мисли гумрук, қочоқ, яроқ  истифода 

шудаанду халос.  

        Тазаккураш бамаврид аст, ки истилоҳоти иқтибосӣ он қадар  

сермаҳсул нестанд, асосан калимасозии пасвандӣ ва махсусан пасванди 

калимасози «-ӣ» (конститутсионӣ, кодексӣ, нейтронӣ, террористӣ), гоҳо 

пасванди  шаклсози «-ҳо» (пикетҳо прекурсорҳо) истифода гардида, аз 

ҷузъи аврупоию тоҷикӣ (пикетгузориҳо) калимаи нав сохтаанд. 

Аврупоизмҳо дар ташаккули ибораистилоҳот зиёд иштирок кардаанд:  

Аз КҶ РСС Тоҷ.-кодекси ҷиноятӣ, гражданҳои хориҷӣ (73, моддаҳои 4, 

86, 62, 81-ум), комплекти мошинҳо (моддаи 1001-ум), ворид шудан ба 

СССР (моддаи 81-ум), маркаҳои қалбакии почта (моддаи 221-ум), 

манзили гражданҳо (моддаи 144-ум), дружиначии халқӣ (моддаҳои2041, 

2051, 2061-ум), нақлиёти автомобилӣ, электрикӣ (моддаҳои 225, 226-ум), 

органҳои судию тафтишӣ (моддаи 196-ум), контрбандаи моддаҳои 

заҳрнок (моддаи 76-ум), моддаҳои радиоактивӣ (моддаи 232-ум), 

намояндагони дипломатӣ  моддаҳои 94, 63-ум) ва ғ.  

        Аз КҶ ҶТ- принсипҳои қонуни ҷиноятӣ (боби 1-ум), кодекси ҷиноятӣ 

(моддаи 1-ум), Конститутсияи Тоҷикистон (1), моддаҳои психотропӣ 

(200), рутбаҳои дипломатӣ (51), колонияҳои ислоҳи сукунат (58), 

қоидаҳои ҷарроҳии трансплантатсия (121), мухобироти телеграфӣ (146, 

179), ғасби платформа (1841), платформаи статсионарӣ (1841), шелфи 

континенталӣ (1841), қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ (207) ва ғ.  

         Ибораистилоҳоти кодексҳо дуҷузъаю (амнияти экологӣ, моддаи 

220-ум) сеҷузъа (объектҳои табиии махсус, моддаи 236-ум) мебошанд. 

        Умуман, бояд қайд кард, ки аврупоизмҳо ҳоло бар ивази калимаҳои 

русию байналмилалӣ мустаъмаланд. Онҳо дар тамоми соҳаи илму 

техникаи муосир ба кор мераванд ва онҳоро ба 2 ҷудо менамоем: а) 

вожаҳои таърихӣ маъмулан юнонию лотинианд; б) вожаҳои илмию 
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техникии муосир, ки таърихан мансуби забонҳои гуногуни аврупоӣ буда, 

тавассути забони англисӣ интишор ёфтаанд.  

          Вожаҳои аврупоии КҶ ҶТ ва  КҶ РСС Тоҷ. миқдоран хеле кам буда, 

ду гурӯҳанд: 1. Махсуси соҳаи ҳуқуқшиносӣ: конститутсия, кодекс, 

ретсидив ва ғ.; 2. Истилоҳоти соҳаи  гуногуни илм, ки вобаста ба қонуне 

вориди кодекси мазкур шудаанд: биотсид, генотсид, демократизм, 

принсип, санксия ва ғ. 

         Чунин вожаҳо дар моддаҳои кодексҳо бо мақсаду мароми мушаххас 

ва мавриди муайян, бо зарурати матниву мавзӯӣ вобаста ба замони 

таълиф мавриди корбаст қарор гардидаанд. 

 Ҳамин тавр, вежагиҳои маъноии истилоҳоти КҶ ҶТ ва КҶ РСС Тоҷ. 

баробари умумият фарқи зиёд низ доранд, ки дар корбасти категорияҳои 

луғавӣ зоҳир гардидаанд. Вожаҳои ҳаммаъно, зидмаъно, сермаъно ва 

ҳамшакл, аслан тоҷикию иқтибосӣ дар ҳар ду кодекс тибқи талаботи 

меъёри забони давлатӣ сурат гирифтааст.  

 Калимаҳои ҳаммаъно дар КҶ РСС Тоҷ. бештар аз ҳисоби калимаҳои 

асливу иқтибосӣ ва калимасозӣ ба ҳам омадаанд, дар КҶ ҶТ маъмулан аз 

ҷумлаи калимаҳои аслан тоҷикӣ, иқтибосии арабӣ ва калимасозӣ ба 

истифода  даромадаанд.  

 Зидмаъноҳо аз ҷиҳати миқдор кам истифода гардида, дар айни як 

ҷумла ба нудрат дучор меоянд ва бештар дар бандҳои моддаҳо дида 

мешаванд.  

 Қонунгузор (махсусан дар КҶ РСС Тоҷ.) бо дарназардошти 

вежагиҳои забон ва услуби қонунгузорӣ ҳатталимкон кӯшидааст аз 

корбасти калимаҳои сермаънову омонимҳо худдорӣ намояд.  

 Асоси таркиби луғавии кодексҳоро истилоҳоти тоҷикӣ ташкил 

медиҳанд. Дар байни калимаҳои иқтибосии КҶ РСС Тоҷ. вожаҳои  

русиву байналмилалӣ, дар КҶ ҶТ арабиву аврупоӣ бартарӣ доранд. 
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Қонунгузор тавонистааст дар аксари маврид имконияти бойи 

таркиби луғавии забони тоҷикиро истифода бурда, мафҳумҳои ҳуқуқиро 

мақсаднок ва мавридшиносона истифода барад.    
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                                                  ХУЛОСА 

I. Натиҷаи илмии диссертатсия. Дар қисмати хулосаи диссертатсия 

натиҷаҳои пажӯҳиш дар 11 банд ҷамъбаст гардидааст.                                   

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалин ва 

асоситарин кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, аз ҳар ҷиҳат 

принсип, талабот, равия, забон ва услуби таҳияи қонуну кодексро дар 

мамлакат муайян кардааст. Он бар ивази Кодекси ҷиноятии РСС 

Тоҷикистон, ки ҳамин вазифаро адо мекард, ҷорӣ карда шуд ва аз лиҳози 

забон ва услуб умумияту фарқи зиёд дорад. Таҳияи КҶ ҶТ барои 

ташаккули низоми истилоҳоти ҳуқуқи забони  тоҷикӣ замина гузошт [1-

M].  

Таҳлили  ҚҶ ҶТ ва муқоисаи он бо КҶ РСС Тоҷ. собит намуд, ки 

забони кодекси ҷиноятӣ падидаи махсусест, ки вежагиҳои соҳаи ҳуқуқ ва 

робитаи ҷудонопазири онро бо рухдоди ҷомеа дар фаъолияти ҳамарӯза 

муайян менамояд. Қонунгузор забон ва тарзи баёни маводи қонунро бо 

дарназардошти мухотаб ва соҳаи татбиқи унсурҳои қонун интихоб бояд  

намояд [1-M]. 

II. Татбиқи амалии диссертатсия 

1. Кодексҳо чун асноди ҳуқуқӣ– ҷиноятӣ сарчашмаҳои бунёд ва 

робитаи худро доранд. Аввалан, онҳо тибқи қонуни асосӣ ва баҳри 

татбиқи он таҳияву ҷорӣ мегарданд, ки ин робитаи генетикии кодексҳоро 

бо қонунгузорӣ муқаррар месозад. Сониян, онҳо ҳадду ҳудуд, тарзу 

тариқи амали қонунро муайян менамоянд, ки барои ин забон ва услуби 

равшану возеҳ ва бенуқс зарур аст. Аз ин ҷиҳат забон ва услуби  КҶ ҶТ 

аз КҶ РСС Тоҷ. баробари айнияти умумӣ фарқи лексикологӣ, морфологӣ 

– синтаксисӣ ва имлоӣ дошта, таҷассумгари забони  замони худанд, ки 

таҳқиқашон ба беҳдошти онҳо мусоидат мекунанд [1-M]. 

2. Истилоҳоти истифодашудаи кодексҳо, махсусан ҚҶ ҶТ, баръакси 

баъзе ақидаҳое, ки истилоҳоти тоҷикиро безамина нишон доданианд, 

собит менамоянд, ки истилоҳоти қонунгузории тоҷик таърихи куҳан 
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дошта, як қатор вожаҳо аз замонҳои қадим ифодагари мафҳумоти гуноҳу 

савоб, ҷинояту ҷазоанд, ки чунин мафҳумҳо асоси кодекси ҷиноятиро 

ташкил медиҳанд. КҶ РСС Тоҷ. низ солҳои 80-уми садаи ХХ мавриди 

таҳрири ҷиддии лингвистӣ қарор гирифта, аз лиҳози забон ва услуб ба 

талаботи замон  ва табиати забони тоҷикӣ наздик гашта буд [5-M]. 

3. Пайдоиш ва ташаккули истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони 

тоҷикӣ омилҳои таърихӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ дорад. Истилоҳоти ҳуқуқи 

ҷиноятии даврони қадим асосан авестоӣ-зардуштӣ буда, шумораи 

зиёдашон ба маънои асливу қадимиашон мустаъмаланд. Истилоҳоти 

ҳуқуқи ҷиноятии давраи мусулмонӣ табиист, ки бар “шариат” асос ёфта, 

мафҳумоти онро ҷорӣ кардааст ва аксари онҳо арабианд. Бархе аз 

истилоҳоти ин давра бо андаке тағйири маъно имрӯз низ дар 

истифодаанд.  

4. Вожаҳои давраи шӯравӣ баъди ғалабаи Инқилоби Октябр, аз 

солҳои 20-уми асри ХХ, пас аз ҳафтумин ҷумҳурии Иттиҳоди Шӯравӣ 

гардидани Тоҷикистон роиҷ гашта, асоситарин мафҳумҳои ҳуқуқӣ аз 

забони русӣ ё тавассути он аз забонҳои дигар вориди забони тоҷикӣ 

шудаанд. Дар истилоҳоти ин давра калимаҳои русию байналмилалӣ зиёд 

ба назар мерасанд [6-M].  

5. Истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар замони истиқлолияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, чун тамоми соҳаҳои дигар, асосан аз ҳисоби вожаҳои 

тоҷикӣ, форсӣ, арабӣ бой гардида, бархе вожаҳои русию байналмилалӣ 

бо вожаҳои ин забонҳо, ки маъмулан дар адабиёти классикӣ мустаъмал 

буданд, иваз карда шуданд, ки ин вежагӣ дар КҶ ҶТ хеле бештар ба 

назар мерасад [6-M; 9-M].  

6. Истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони тоҷикӣ бо тақозои вазифа 

ва  тахассус бисёр қабатҳои луғавиро (масалан, калимаҳои сермаъно ва 

омонимҳо) фарогир буда наметавонанд, зеро талаботи истилоҳот доираи 

корбаст ва имконоти тобишҳои маъноиашонро маҳдуд менамояд [3-M; 4-

M]. 
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7. Мисолҳои рисола собит менамоянд, ки дар соҳаи ҳуқуқ низ 

муродифот яке аз категорияҳои зарурианд ва дар сурати огоҳона 

муносибат намудан ба таркиби луғавӣ, муродифотро низ самараноку 

мавридшиносона кор фармудан мумкин аст. Дар он сурат гуногунбаёнӣ 

мақсаднок ва бар манфиати кор хоҳад буд. Дар банди дуюми моддаи 111-

уми КҶ ҶТ таъкид шудааст, ки калима, ибораю мафҳумҳои  дар кодекс 

овардашударо ифода менамоянд, ба шарте, ки дар Кодекси ҷиноятӣ 

тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад. Калимаҳои сермаъно ба дарки 

амиқи маънӣ халал мерасонанд. Аз ин ҷост, ки қонунгузор вожаҳои 

сермаъноро хеле кам ва боэҳиёт ба кор гирифтааст. Дар кодексҳо 

омонимҳо хеле ба нудрат кор фармуда шудаанд. Омонимҳо дар матни 

кодексҳо вежагии омонимиашонро гум карда, бидуни робитаи маъноӣ 

танҳо бо ҳамон маънои дар кодекс қабулкардашуда  истифода 

гардидаанд [4-M; 8-M].  

8. Таркиби луғавии истилоҳоти ҳуқуқ хеле гуногун аст. Мусаллам аст, 

ки асоси таркиби луғавии кодексҳоро вожаҳои аслии тоҷикӣ ташкил 

медиҳанд. Онҳо дар шакли решагӣ ва асосан дар калимасозӣ фаъолона 

истифода шудаанд. Аксари истилоҳоти аслии тоҷикӣ сермаҳсул ва 

серистеъмоланд. Вожаҳои аслии тоҷикии давраҳои гуногуни забони 

тоҷикии дар КҶ ҶТ истифодашуда аз серистеъмолии унсурҳои луғавии 

қонунгузорӣ шаҳодат медиҳанд. Истилоҳоти иқтибосии кодексҳоро 

асосан калимаҳои арабӣ ва русию байналмилалӣ (аврупоизмҳо) ташкил 

медиҳанд. Калимаҳои туркиву юнонӣ хеле кам ба кор рафтаанд. 

Вожаҳои арабии умумиистеъмол дар КҶ РСС Тоҷ. бештар, вожаҳои хоси 

сарчашмаҳои классикии умридуборадида дар КҶ ҶТ бештар мавриди 

истифода қарор гирифтаанд. Калимаҳои иқтибосии русию байналмилалӣ 

ё худ аврупоизмҳо, бинобар зиёд будани шумораи моддаҳо, ҳаҷми мавод 

ва фарогирии соҳа дар КҶ ҶТ (405 модда, 410 с.) беш  аз КҶ РСС Тоҷ. 

(279 модда, 133 с.) ба назар мерасад. Аз ҷиҳати дараҷаи истеъмол ва 

басомади истилоҳот аврупоизмҳо дар КҶ РСС Тоҷ. зиёданд. Аксари 
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аврупоизмҳои дар кодексҳо (махсусан КҶ ҶТ) истифодашуда истилоҳоти 

ғайриҳуқуқианд [7-M; 8-M; 10-M].  

9. Қонунгузор ба калимасозии истилоҳот низ аҳамияти махсус 

додааст. Дар бунёди истилоҳоти сохта, мураккаб ва таркибӣ асосан 

вожаҳои  тоҷикӣ ва арабӣ кор фармуда шудаанд. Ибораистилоҳот яке аз 

вежагиҳои забони соҳаи ҳифзи ҳуқуқ буда, дар кодексҳои мавриди таҳқиқ 

фаровон кор фармуда шудаанд [9-M].   

10. Қонунгузор истифодаи безарурати ҳатмиву махсуси ихтисораҳо 

(аббревиатура)-ро манъ мекунад. Бинобар он, дар кодексҳо истифодаи 

ихтисораҳо ба нудрат дида мешавад. Дар сурати истифода кардан 

тафсири онҳо ҳатмӣ бояд бошад. Пешниҳод менамоем, ки дар қонуну 

кодексҳо замимаи ихтисораҳо ҳатмӣ ҳисобида шавад. Пешниҳод 

менамоем, ки ба қонуну кодексҳо замимаи ихтисораҳо ҳатмӣ ҳисобида 

шавад [7-M].  

11. Умуман, КҶ ҶТ ва КҶ РСС Тоҷ. баробари ифодагари забон ва 

услуби забони давлатии даври худ буданашон, бо ворид намудани 

вожаву истилоҳоти нав  барои рушди он  низ  саҳми арзанда доранд [1-

10-M].  
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