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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Қабули Конститутсияи ҶТ саҳифаи 

навро ба рушди кишвар боз намуда, тағйироти куллиро дар ҳама 

соҳаҳои давлатию ҷамъиятӣ ба бор овард. Тавре Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон иброз медоранд, “Қонуни асосӣ бо иродаи мардуми кишвар 

сохти давлатдории навини тоҷиконро ҳамчун давлати демократӣ, 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муайян намуд”1.  

Конститутсияи ҶТ ба ташаккули низоми нави ҳокимияти давлатӣ 

ва рушди ниҳоди президентӣ дар ҶТ заминаи ҳуқуқӣ гузошт. 

Конститутсияи ҶТ Президенти ҶТ-ро ҳамчун сарвари давлат ва 

ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) эътироф намудааст. Бинобар ин, 

Президенти ҶТ дар низоми ҳокимияти давлатии кишвар мавқеи муҳим 

дорад. Мақом ва нақши Президенти ҶТ дар таъмини рушду инкишоф ва 

суботи соҳаҳои дахлдори давлатию ҷамъиятӣ муҳим арзёбӣ гардида, 

тибқи талаботи Конститутсияи кишвар ҳамчун ҳомии Конститутсия ва 

қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти 

миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, 

мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо эътироф 

мегардад. 

Эълон доштани бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 

соҳибихтиёр дар Конститутсияи ҶТ ва инчунин, арзиши аз ҳама воло 

эътироф гардидани ҳуқуқу озодиҳои шахс дар он аз мақомоти дахлдори 

давлатӣ тақозо менамояд, ки бо мақсади ҳифз, риоя ва таъмини ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини волоияти қонун, таҳкими 

қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷомеа тадбирҳои судманд андешида, 

механизми кафолати воқеии таъмини онҳоро ба вуҷуд оранд2. Дар 

                                                           
1 Паёми Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 23 апрели соли 2014, 

шаҳри Душанбе. – Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj/node/194 (санаи муроҷиат: 16.11.2022). 
2 Паёми Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 4 апрели соли 2003, шаҳри 

Душанбе. – Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj/node/194 (санаи муроҷиат: 16.11.2022). 
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иртибот бо қабули Конститутсияи ҶТ ва рушди ниҳоди президентӣ, 

ҳокимияти иҷроияи кишвар низ дар шакли нисбатан нав ташаккул ёфта, 

ҷиҳати амалисозии он тадбирҳои гуногун таҳия ва роҳандозӣ гардиданд. 

Яке аз мақомоте, ки бевосита бо ташаккули ниҳоди президентӣ, 

ҳамзамон тарҳи ҷадиди ҳокимияти иҷроия дар ҶТ алоқаманд аст, ин 

мақомоти назди Президенти ҶТ мебошад. Ташкили чунин мақомот дар 

низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ниҳоди нисбатан нав 

маҳсуб меёбад, чунки дар таҷрибаи фаъолияти мақомоти ҳокимияти 

иҷроияи Тоҷикистон ташкил ва амали чунин мақомот ҷой надошт. Бо 

ҳамин мазмун, ташкили мақомоти назди Президенти ҶТ шакли нави 

мақомоти идоракунии давлатӣ дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии кишвар буда, бо мазмун, табиат ва вазъи ҳуқуқии 

худ аз дигар мақомоти идоракунии давлатӣ тафовут доранд.  

Мақомоти назди Президенти ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ҶТ ҷойгоҳи хосса доранд, ки иштироки онҳо дар ин 

низом бо вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти мазкур вобаста аст. Вазъи 

маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ имкон медиҳад, ки 

ҷой ва таъйиноташон дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, 

аз ҷумла мақомоти идоракунии давлатӣ ва иштироки онҳо дар 

муносибатҳо ва фазои маъмурӣ-ҳуқуқӣ муайян карда шавад. Мақомоти 

назди Президенти ҶТ дар доираи вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии худ татбиқи 

вазифаҳоро тавассути амалисозии ваколатҳои муқарраргардида дар 

самтҳои дахлдор, иҷрои муқаррароти қонунгузорӣ тавассути 

механизмҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ, ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 

шахсон, ҳамкорӣ бо дигар мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои давлатию 

ҷамъиятӣ ва дар маҷмуъ татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаҳои дахлдорро 

таъмин менамоянд. 

Дар шароити муосир ҷойгоҳ ва нақши мақомоти назди Президенти 

ҶТ дар низоми мақомоти идоракунии давлатӣ аз ҳар ҷиҳат меафзояд, 
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чунки вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти мазкур давра ба давра рушд ва 

такмил ёфта, аҳаммияти онҳо дар иҷрои вазифа ва функсияҳои 

идоракунии давлатӣ ва мусоидат ба амалишавии рисолати ҳокимияти 

иҷроия дар низоми ҳокимияти давлатӣ афзун гардидааст. Таҷрибаи 

фаъолияти мақомоти зикршуда шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар таъмини 

амалисозии самараноки ваколатҳое чун хизматрасонии давлатӣ, 

ҳуқуқтатбиқкунӣ, ҳуқуқмуҳофизавӣ, контрол ва назорат ва дигар 

функсияҳои идоракунии давлатӣ нақши муассир доранд. Бинобар ҳамин, 

барои расидан ба ҳадафҳои идоракунии давлатӣ, таъмини амалисозии 

самаранок ва босуботи вазифа ва функсияҳои идоракунии давлатӣ, 

иҷрои босифати ваколатҳои муқарраргардида, таъмини қонуният, 

интизом ва тартиботи ҳуқуқӣ дар идоракунии давлатӣ тақозо мегардад, 

ки вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ рушд ва 

такмил дода шавад.  Рушд ва такмили вазъи маъмурӣ ҳуқуқии мақомоти 

мазкурро метавон бо омилҳои зерин муайян намуд: рушди асосҳои 

ҳуқуқии идоракунии давлатӣ; татбиқ ва иҷрои муқаррароти санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии дахлдор; ба миён омадани функсияҳои нави 

идоракунии давлатӣ; таъмини амалисозии самараноки ваколатҳои 

ҳокимиятӣ; тағйирот дар самти шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти 

мазкур; таъмини босуботи қонуният ва интизом дар идоракунии 

давлатӣ; таъмини тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаҳои дахлдор; иҷрои 

уҳдадориҳои байналмилалии ҶТ.       

Айни замон, вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти 

ҶТ аз нигоҳи илми ҳуқуқи маъмурӣ яке аз масъалаҳои мубрам ва 

таҳқиқталаб ба ҳисоб меравад, чунки паҳлуҳои баҳснок ва муаммоҳо 

вобаста ба масъалаи болозикр ҳам дар сатҳи қонунгузорӣ ва ҳам дар 

доираи фаъолияти рӯзмарраи мақомоти мазкур ҷой дорад. Дигар ин ки 

масъалаи вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ дар 

сатҳи илми ҳуқуқи маъмурии кишвар мавриди таҳқиқ ва баррасии 
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алоҳидаи илмӣ қарор нагирифта, консепсия ва нуқтаҳои назари илмӣ 

вобаста ба он таҳия ва пешниҳод нагардидаанд. 

Бо назардошти асосҳои зикршуда, масъалаи баррасишаванда 

аҳаммиятнок эътироф гардида, таҳлил ва таҳқиқи он мубрамияти 

махсусро касб менамояд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Мавзуи вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ яке аз масъалаҳое мебошад, ки дар сатҳи 

илми ҳуқуқи маъмурии ватанӣ ба таври пурра таҳқиқ нагардидааст. Аз 

сабабе ки мақомоти назди Президенти ҶТ баъди ба даст овардани 

Истиқлоли давлатии ҶТ ташаккул ёфтаанд, сатҳи таҳқиқи ин масъала 

дар адабиёти илмии замони Шуравӣ низ ба назар намерасад. 

Мавзуи баррасишаванда масъалаҳои гуногунро дар бар мегирад, 

ки ҷанбаҳои алоҳидаи он аз ҷониби як зумра олимони ватанию хориҷӣ 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Натиҷаи фаъолияти илмии 

олимони ватанӣ дар самти омӯзиш ва таҳлили унсурҳои вазъи маъмурӣ-

ҳуқуқии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ назаррас мебошанд. Аз 

ҷумла, таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни унсурҳои вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ аз 

ҷониби С.И. Иброҳимов, Б.Ҳ. Раззоқов, А.Д. Ғафурзода, Р.Н. Маъруфӣ, 

А.М. Диноршоҳ, Х. Ойев, Р.Ш. Сотиволдиев, З.М. Ализода, И.А. 

Имомов, Ҷ.Н. Ҷамшедзода, З.М. Соибов, Б.Ғ. Наимов, Ҳ.М. Каримов, 

Ҷ.Ш. Қодиров, Ғ.Б. Санавваров, З.М. Раҳматова, С.М. Сулаймонов ва 

олимони хориҷӣ А.Н. Борисов, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, П.П. 

Глушенко, Г.Б. Романовский, В.И. Кайнов, А.П. Коренев, А.П. Алехин, 

А.А. Кармолитский, Д.Н. Бахрах, В.Ф. Халипов, Т.В. Шукина, Л.П. 

Юзков ва дигарон анҷом дода шудаанд. 

Дар таҳқиқоти диссертатсионии мазкур вобаста ба унсурҳои вазъи 

маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ аз кори илмии 

олимони ватанӣ ва хориҷӣ: Б.Ҳ. Раззоқов3, И.С. Иброҳимов4, А.Д. 

                                                           
3 Ниг.: Раззоков Б.Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти Республики 

Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2014. – 458 с.; Раззоқов Б.Ҳ. Президенти Ҷумҳурии 
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Ғафурзода5, Р.Н. Маъруфӣ6, А.М. Диноршоҳ7, Р.Ш. Сотиволдиев8, Ҷ.Н. 

Ҷамшедзода9, Ҷ.Ш. Қодиров10, Х. Ойев11, З.М. Соибов12, Б.Ғ. Наимов13, 

Ҷ.Ю. Рустамзода14, Ҳ.М. Каримов15, Ғ.Б. Санавваров16, И.А. Имомов17, 

                                                                                                                                                                                           
Тоҷикистон – сарвари ҳокимияти иҷроия: Монография. – Душанбе: “Ирфон”, 2010.  355 с.; Раззоков 
Б.Х. Исполнительная власть Таджикистана: правовые проблемы интитуционального 

реформирования.  Душанбе: «Ирфон», 2013.  250 с.; Раззоков Б.Х. Место исполнительной власти в 

системе государственной власти. // Номаи донишгоҳ. – С. 168-177.; Раззоков Б.Х. Некоторые 
тенденции развития института исполнительной власти  в Таджикистане. // Вестник Тосмкого 

госуддарственного университета. – 2012. – №354.  С. 136-142.; Раззоков Б.Х. О реорганизации 
системы центральных органов исполнительной власти Таджикистана. // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики. – 2013.  №2 (54) – C. 16-24.; Раззоков Б.Х. 
Система исполнительной власти Таджикистана: правовые проблемы организации. // Правовые 
проблемы укрепления Российской государственности. – Томск, 2006. – С. 67-77. 
4 Ниг.: Иброгимов С.И.  Совершенствования правового статуса министерств союзной республики (на 
примере Таджикской РСС): дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1984. – 190 с.; Ибрагимов С.И. 
Основные виды судебного контроля в сфере государственного управления Республики Таджикистан // 
Контроль и надзор в сфере государственного управления, проблемы и пути совершенствования: 
материалы науч. практ. конф. / С. И. Ибрагимов. – Душанбе: “Дониш”, 2017. – С. 136-141. 
5 Ниг.: Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран: 

монография. – Душанбе: ТНУ Изд. “Сино”, 2012. – 308 с.; Ғафурзода А.Д., Саъдиев И.З. Ҳуқуқи 

молиявии ҶТ. Китоби дарсї. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 416 с.; Баётов А.Б., Гафуров А.Д. Место и 
роль функции государства по обеспечению финансовой безопасности в общей системе 

государственных функций. // Правовая жизнь.  2016.  №2 (16).  С.110-116.; Гафуров А.Д., 
Рустамзода Дж.Ю.  Развитие государственного финансового контроля в современном Таджикистане: 
проблемы теории и практики. // Правовая жизнь. – 2016. – №3 (15). – С.89-96. 
6 Ниг.: Марифхонов Р.Н. Административно-процессуальное право Республики Таджикистан: 

концептуальные проблемы современного развития: дис. … д-ра юрид. наук.  Душанбе, 2020.  375. 
7 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан: 

дис. ... канд. юрид. наук.  Душанбе, 2006.  197.;  Диноршоев А.М. Конституционные основы 
разделения властей в Республике Таджикистан: автореф. дис … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2006. – 
32 с. 
8 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ). – Душанбе: “Империал-Групп”, 2014. – 719 с. 
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правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2011. – 237 с. 
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– Душанбе, 2021. – 207 с. 
11 Ниг.: Ойев Х. Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2013. –  564 с.; 

Ойев Х. Контрол ва назорат  фишангҳои асосии таъмини қонуният ва интизом дар идоракунии 

давлатӣ. // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон.  2019.  №1 (13).  С. 84-94.; Ойев Х. Омилҳои асосии 

таъмини реҷаи қонуният ва интизом дар идоракунии давлатӣ. // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон.  

2018.  №4.  С. 43-52. 
12 Ниг.: Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных 
органов Республики Таджикистан. Монография. – Душанбе, 2019. – 191 с. 
13 Ниг.: Наимов Б.Г. Административно-правовое регулирование разрешительной системы в 
Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. – 183 с. 
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в Республики Таджикистан: автореф. дис … канд. юрид. наук. – Москва, 2015. – 25 с. 
16 Ниг.: Санавваров Г.Б., Волков А.М.  Административно-правовой статус общественных 

объединений в Республике Таджикистан: вопросы государственной регистрации. // Вестник 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – 2013. – №4 (56). – С.26-31.; 

Санавваров Г.Б. Некоторые аспекты свободного участия граждан в политической жизни государства. 

– 2011. – №4 (8). – С. 40-46.; Санавваров Ғ.Б., Шукуров Н. Табиати ҳуқуқии назорати маъмурӣ. // 
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17 Ниг.: Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии ҶТ. Китоби дарсӣ – нашри сеюм – Душанбе, 2012. – 495 с. 
18 Ниг.: Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан: 
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Понятие и классификация полномочий Президента Республики Таджикистан // Правовая жизнь.  – 
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19 Ниг.: Скрыпников Н.Н. Конституционно-правовые основы деятельности Администрации 
Президента Российской Федерации. // Государственноеи управление. Электронный журнал. – Выпуск 
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20 Ниг.: Чесноков А.С. Исполнительная власть в Российской Федерации: теоретико-правовой анализ: 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – 179 с. 
21 Ниг.: Медведев В.Н. Система исполнительной власти в Российской Федерации: правовые 

аспекты обеспечения принципа единства: автореф. дис.  ... канд. юрид. наук.  Москва, 2004.  22 
с. 
22 Ниг.: Макосейчук Т.М. Организация системы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: дис…. канд. юрид. наук.  Челябинск, 2004. – 222 с. 
23 Ниг.: Носкова Г.Н. Конституционно-правовые гарантии народовластия и современной России: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Саратов, 2007. – 26 с. 
24 Ниг.: Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. 4-е изд  прераб. и. Доп. В 2 т. Т. 

2.  М.: 2010. – 433 с. 
25 Ниг.: Радченко В.И. Президент Российской Федерации в системе разделения властей: дис. … канд. 

юрид. наук.  Саратов, 1995.- 153 с. 
26 Ниг.: Чепиков В.С. Правовые основы организации системы президентской власти в Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук.  Саратов, 2003. – 235 с. 
27 Ниг.: Панов А.А. Президент Российской Федерации как гарант государственного единства: дис. … 

канд. юрид. наук.  М., 2008. – 218 с. 
28 Ниг.: Дралов В.В. Теоретические и организационно-методологические вопросы совершенствования 
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34 Ниг.: Ускова А.С. О соотношении понятий «государственное управление», «исполнительная власть» 
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36 Ниг.: Вишняков В.Г. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: теория и 
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Робитаи таҳқиқот бо барнома ва мавзуи илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионии мазкур дар доираи нақшаи дурнамои корҳои илмию 

таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии факултети 

идоракунии давлатии Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти ҶТ – “Танзими ҳуқуқӣ ва рушди низоми идоракунии давлатӣ 

ва хизмати давлатӣ дар ҶТ”  омода карда шудааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқоти диссертатсиониро 

баррасӣ намудани вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти 

ҶТ, муайян намудани марҳилаҳои ташаккули мақомоти мазкур, ошкор 

намудани мушкилот ва норасоиҳои ҷойдошта вобаста ба ҷойи мақомоти 

мазкур дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти 

ин мақомот дар қонунгузории ҶТ, инчунин таҳия кардани роҳҳои 

бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ташкил медиҳанд.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил гардидан ба мақсадҳои 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар рисола вазифаҳои зерин гузошта 

шудаанд: 

 таҳлил намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷиҳати ошкор 

намудани мафҳум, хусусият ва мавқеи мақомоти назди Президенти ҶТ 

ҳамчун субъекти ҳокимияти иҷроия; 

 омӯзиши заминаҳои ҳуқуқии ташкилӣ ва муқаррар намудани 

марҳилаҳои ташаккули мақомоти наздипрезидентӣ дар ҶТ;  

                                                                                                                                                                                           
38 Ниг.: Кикотя В.Я. Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция».  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 510 с. 
39 Ниг.: Черкасов К.В.  О вопросе институционализации правового статуса полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах // Российская юстиция.  2006.  №9.  С. 59-
60; Черкасов К.В. К вопросу о консультативных и совещательных органах при полномочных 

представителях Президента Российской Федерации в федеральных округах // Право и политика.  

2007.  № 6.  С. 16-20. 
40 Ниг.: Колесов Р.В., Юрченко А.В. Система государственного финансового контроля РФ: проблемы 

и перспективы. Монография.  Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013.  100 с. 
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 таҳлили назариявӣ ва амалии шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ; 

 омӯзиш ва таҳлили асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ ва муайян намудани мутобиқати онҳо; 

 таҳлили вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ ва муайян намудани табиати 

ҳуқуқии салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ; 

 муайян намудани тарзҳои амалишавии вазифа ва функсияҳои 

мақомоти назди Президенти ҶТ; 

 муайян намудани самтҳои асосии такмили вазъи маъмурӣ-

ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ. 

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро маҷмуи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба таъсис ва фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ, аз ҷумла мавқеи онҳо дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ, сохтор, тартиби ташкил, шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ 

ва салоҳияти мақомоти мазкур ташкил медиҳанд. 

Мавзуи таҳқиқотро маҷмуи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие ташкил 

медиҳанд, ки дар танзим намудани фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ нақши назаррас доранд. Ҳамзамон, мавзуи таҳқиқотро 

дастовардҳои илмӣ, ақида ва нуктаҳои назари олимон вобаста ба вазъи 

маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ ташкил медиҳанд. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионии 

мазкур фарогири се давраи асосии ташаккули мақомоти назди 

Президенти ҶТ мебошад: 1) аз соли 2002 то соли 2006 – дар ин давра бо 

қабул гардидани фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли соли 2002, №853 

бори аввал дар низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ 

“мақомоти назди Президенти ҶТ” ҳамчун мақомоти тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда ба Президенти ҶТ таъсис дода шуд; 2) аз соли 2006 то 

соли 2013 – ин давра бо қабули “Стратегияи ислоҳоти системаи 

vfp://rgn=24457/
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идоракунии давлатии ҶТ” аз 15 марти соли 2006, №1713 оғоз мегардад. 

Бо мақсади амалӣ гардидани ҳадафҳои Стратегияи мазкур фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроияи ҶТ” 30 ноябри соли 2006, №9 қабул шуд, ки боиси 

барҳам додани қисми зиёди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

гардид. Минбаъд, бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба фармони 

мазкур дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ мақомоти алоҳидаи 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ташкил гардиданд. Санади дигаре, ки дар 

ин давра қабул гардид ва то имрӯз дар танзими вазъи ҳуқуқии мақомоти 

назди Президенти ҶТ нақши муҳим мебозад, ин Қонуни ҶТ “Дар бораи 

низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, 

№828 мебошад. Аз ин лиҳоз, давраи дуюми ташаккули мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро давраи васеъ ва муҳимми рушди мақомоти мазкур 

эътироф намудан мумкин аст; 3) аз соли 2013 то инҷониб – даврае, ки 

Президенти ҶТ тавассути фармони худ “Дар бораи сохтори мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 низоми 

нави мақомоти назди Президенти ҶТ-ро муқаррар намудааст ва то ба 

ҳол такмили ин низом идома дорад. 

Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар маҷмуъ ташаккул ва 

инкишофи мақомоти назди Президенти ҶТ-ро дар давраи солҳои 2002-

2022 дар бар мегирад. Инчунин, бо мақсади мукаммал гардидани 

мазмуни таҳқиқот вобаста ба ҷанбаҳои гуногуни таъсис ва фаъолияти 

мақомоти наздипрезидентӣ таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ – Федератсияи 

Россия, Ҷумҳурии Белорусия, Ҷумҳурии Узбекистон ва Ҷумҳурии 

Қазоқистон истифода гардидааст. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ 

фарогири солҳои 2020-2022 мебошад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии таҳқиқоти 

диссертатсиониро корҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ки масъалаи 

гуногуни унсурҳои вазъи маъмурӣ-ҳуқуқиро дар мисоли мақомоти 
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иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мавриди таҳлил қарор додаанд, ташкил 

медиҳанд. Аз ин рӯ, дар омода намудани рисолаи мазкур вобаста ба 

вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ асарҳои 

олимони ватанӣ, мисли С.И. Иброҳимов, Б.Ҳ. Раззоқов, А.Д. Ғафурзода, 

Р.Н. Маъруфӣ, А.М. Диноршоҳ, Х. Ойев, Р.Ш. Сотиволдиев, З.М. 

Ализода, И.А. Имомов, Ҷ.Н. Ҷамшедзода, З.М. Соибов, Б.Ғ. Наимов, 

Ҷ.Ш. Қодиров, Ғ.Б. Санавваров, З.М. Раҳматова, С.М. Сулаймонов ва 

олимони хориҷӣ, мисли А.Н. Борисов, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, 

П.П. Глушенко, Г.Б. Романовский, В.И. Кайнов, А.П. Коренев, А.П. 

Алехин, А.А. Кармолитский, Д.Н. Бахрах, В.Ф. Халипов, Т.В. 

Шукина, Л.П. Юзков, Н.Н. Скрипников, А.С. Чесников, В.Н. Медведов, 

Т.М. Макосейчук, Г.Н. Носкова, С.А. Авакян, В.И. Радченко, В.С. 

Чепиков, А.А. Панов ва дигарон истифода гардидааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси методологии тадќиќоти 

диссертатсиониро усулњои умумиилмии фалсафї ва махсуси њуќуќї 

ташкил медињанд. Дар раванди таҳқиқоти диссертатсионӣ усулњои 

тањќиќи диалектикї, низомнокӣ ва хулосабарорӣ истифода гардидаанд. 

Ҳамзамон, дар раванди таҳќиќоти диссертатсионї усулњои хусусии 

њуќуќї, аз ќабили таҳќиќи муќоисавї-њуќуќї ва мантиќї-њуќуќї мавриди 

истифода ќарор гирифтанд, ки дар натиҷа мафҳуми мақомоти назди 

Президенти ҶТ, асосҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва салоҳияти мақомоти мазкур 

таҳлилу баррасӣ гардидаанд. 

Истифодаи усули диалектикӣ имкон дод, ки ташаккул ва 

инкишофи мақомоти назди Президенти ҶТ дар даврони 

соҳибистиқлолии ҶТ, инчунин заминаҳои ҳуқуқӣ ва давраҳои ташаккули 

мақомоти наздипрезидентӣ муайян карда шаванд. Усули муқоисавӣ-

ҳуқуқӣ имкон дод, ки вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ бо таҷрибаи ташкили ин гуна мақомот дар давлатҳои 

хориҷӣ муқоиса карда шавад. Ҳамзамон, усули мазкур барои муайян 

намудани мавқеи мақомоти назди Президенти ҶТ мусоидат намуда, 
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тавассути он таносуби муқоисавии мақомоти назди Президенти ҶТ бо 

вазорату кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ ба амал бароварда шудааст. Усули мантиқӣ-ҳуқуқӣ бошад, ба 

муайян намудани зарурати таъсис додани мақомоти назди Президенти 

ҶТ мусоидат намудааст. 

Заминаҳои эмпирикӣ. Дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ бо 

мақсади ҳаматарафа баррасӣ намудани масъалаи баррасишаванда 

қонунгузории ҶТ, низомномаи мақомоти назди Президенти ҶТ, дигар 

санадҳои дохилиидоравӣ ва таҷрибаи фаъолияти ҳуқуқтатбиқнамоии 

мақомоти мазкур барои муайян намудани тарзҳои амалӣ гардидани 

салоҳият, вазифа ва функсияи онҳо истифода гардидааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар он ифода мегардад, ки он аввалин маводи 

маҷмуавии таҳқиқотӣ маҳсуб меёбад ва ба вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ бахшида шудааст. Дар кори таҳқиқотӣ 

бори аввал ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ баррасӣ гардида, дар натиҷаи таҳқиқоти 

гузаронидашуда таклифҳои илман асоснок ва аҳаммияти муҳимми 

амалидошта коркард гардида, барои минбаъд такмил додани 

қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти мақомоти назди Президенти 

ҶТ пешниҳод карда шудаанд. Нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод 

мегарданд, навгонии рисолаи диссертатсионӣ ва натиҷаи ҳалли 

вазифаҳои гузошташударо ифода менамоянд, ки онҳоро чунин 

гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст: 

 дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ вобаста ба махсусияти 

вазъи ҳуқуқӣ ва фаъолият мафҳум ва хусусиятҳои мақомоти назди 

Президенти ҶТ муқаррар карда шудааст; 
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 масоили мавқеи мақомоти назди Президенти ҶТ дар низоми 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баррасӣ гардида, таносуби он бо 

дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ муайян карда шудааст; 

 асосҳои назариявӣ ва амалии шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ таҳлил гардида, вобаста ба такмили 

шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти мазкур таклифҳои зарурӣ пешниҳод 

карда шудаанд; 

 дар заминаи таҳлили қонунгузорӣ марҳилаҳои ташаккул ва 

зарурати таърихии ташкил гардидани мақомоти мазкур муайян ва 

пешниҳод карда шудаанд; 

 дар натиҷаи таҳлили санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии танзимкунандаи 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ камбудӣ ва номувофиқатии 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ошкор ва барои такмили онҳо тавсияҳои 

дахлдор пешниҳод карда шудаанд; 

 моҳияти вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ 

таҳлил гардида,  мақсад, вазифа, функсия ва табиати ҳуқуқии салоҳияти 

мақомоти мазкур муайян карда шудааст; 

 тарзҳои амалишавии вазифа ва функсияҳои мақомоти назди 

Президенти ҶТ таҳлил гардида, таснифоти онҳо пешниҳод карда 

шудааст; 

 самтҳои асосии такмили вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ муайян карда шудаанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Таҳқиқи илмии анҷомёфта 

имкон медиҳад, ки барои ҳимоя чунин нуктаҳои илмӣ-назариявӣ 

пешниҳод карда шаванд: 

1. Мафҳуми мақомоти назди Президенти ҶТ дар қ. 1 м. 14 Қонуни 

ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” муқаррар 

гардидааст, ки мафҳуми маҳдуд буда, ба пуррагӣ мазмун ва моҳияти 

мақомоти мазкурро ифода карда наметавонад. Аз ин лиҳоз, дар натиҷаи 
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таҳқиқоти диссертатсионии гузаронидашуда, мафҳуми васеи мақомоти 

назди Президенти ҶТ пешниҳод мегардад: Мақомоти назди Президенти 

ҶТ мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, 

тибқи талаботи Конститутсияи ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо 

мақсади таъмини сиёсати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ дар соҳаи 

муайяни фаъолият, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, 

баамалбарории назорати давлатӣ ва амалисозии хизматрасонии давлатӣ 

аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис дода шуда, фаъолияти 

ҳуқуқмуқаррарнамоӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва ҳуқуқмуҳофизавиро ба амал 

бароварда, оид ба натиҷаи фаъолияти худ дар назди Президенти ҶТ 

масъул мебошанд. 

2. Вобаста ба мафҳуми мақомоти назди Президенти ҶТ ва 

таҳлилҳои гузаронидашуда, хусусиятҳои зерини мақомоти назди 

Президенти ҶТ пешниҳод мегарданд: а) мақомоти назди Президенти ҶТ 

ҳамчун мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб 

мераванд; б) бевосита аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис ва барҳам дода 

мешаванд; в) ҳайати роҳбарикунандаи (роҳбар ва муовинон) мақомоти 

мазкурро Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод менамояд; 

г) низомнома ва сохтори мақомоти мазкур аз ҷониби Президенти ҶТ 

тасдиқ карда мешавад; ғ) вазифа ва функсияҳои махсуси худро доро 

мебошанд, ки дар низомномаи онҳо муқаррар гардидааст; д) ҳамчун 

мақоми марказӣ сохтор ва мақоми минтақавии худро доранд; е) бо 

мақсади амалӣ гардонидани функсияҳои худ ҳуқуқи қабул намудани 

санадҳои меъёрии ҳуқуқиро доранд; ё) дар доираи ваколатҳои худ 

функсияҳои ҳуқуқтатбиқкунӣ, ҳуқуқэҷодкунӣ ва ҳуқуқмуҳофизаткуниро 

амалӣ менамоянд. 

3. Бо дарназардошти омӯзиш ва таҳлили асосҳои ҳуқуқии 

ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ давраҳои ташаккули 

мақомоти мазкур дар ҶТ чунин пешниҳод мегарданд: 1) аз соли 2002 то 



17 
 

соли 2006 – дар ин давра бо қабул гардидани фармони Президенти ҶТ 

“Дар бораи системаи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 

июли соли 2002, №853 бори аввал дар низоми мақомоти иҷроияи 

марказии ҳокимияти давлатӣ “мақомоти назди Президенти ҶТ” ҳамчун 

мақомоти тобеъ ва ҳисоботдиҳанда ба Президенти ҶТ таъсис дода шуд; 

2) аз соли 2006 то соли 2013 – ин давра бо қабули “Стратегияи ислоҳоти 

системаи идоракунии давлатии ҶТ” аз 15 марти соли 2006, №1713 оғоз 

мегардад. Бо мақсади амалӣ гардидани ҳадафҳои Стратегияи мазкур 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” 30 ноябри соли 2006, №9 қабул шуд, 

ки боиси барҳам додани қисми зиёди мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ гардид. Минбаъд, бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

фармони мазкур дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ мақомоти 

алоҳидаи иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ташкил гардиданд. Санади дигаре, 

ки дар ин давра қабул гардид ва то имрӯз дар танзими вазъи ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ нақши муҳим мебозад, ин Қонуни ҶТ 

“Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели 

соли 2012, №828 мебошад. Аз ин лиҳоз, давраи дуюми ташаккули 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро давраи васеъ ва муҳимми рушди 

мақомоти мазкур эътироф намудан мумкин аст; 3) аз соли 2013 то 

инҷониб – даврае, ки Президенти ҶТ тавассути фармони худ “Дар бораи 

сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 

2013, №12 низоми нави мақомоти назди Президенти ҶТ-ро муқаррар 

намудааст ва то ба ҳол такмили ин низом идома дорад.  

4. Бо мақсади таҳлили амиқ ва ҷудо намудани хусусиятҳои 

алоҳидаи мақомоти назди Президенти ҶТ асосҳои зерини таснифи 

мақомоти мазкур пешниҳод мегарданд: а) вобаста ба шакли ташкилӣ-

ҳуқуқӣ (шуро, кумита, агентӣ); б) вобаста ба тарзи қабули қарорҳо 

(шакли яккасардорӣ ва шакли дастаҷамъӣ); в) вобаста ба таъйинот 

vfp://rgn=24457/
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(мақомоти идоракунии давлатӣ; мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; ва мақомоти 

машваратии назди Президенти ҶТ); г) вобаста ба эътибори ҳуқуқии 

қарорҳои қабулнамуда (мақомоте, ки функсияи ҳуқуқэҷодкунӣ доранд 

(кумита ва агентиҳои назди Президенти ҶТ) ва мақомоте, ки функсияи 

ҳуқуқэҷодкунӣ надоранд (Шурои амнияти ҶТ); ғ) вобаста ба функсия 

(мақомоте, ки функсияи назоратӣ доранд; мақомоте, ки функсияи 

иҷроиявӣ-амрдиҳандагӣ доранд; мақомоте, ки функсияи хизматрасонии 

давлатиро ба амал мебароранд; мақомоте, ки функсияи ҳамоҳангсозиро 

амалӣ менамоянд); д) вобаста ба табиати ҳуқуқии салоҳият (мақомоти 

салоҳияти соҳавӣ дошта (Агентии хизмати давлатии назди Президенти 

ҶТ); мақомоти салоҳияти байнисоҳавӣ дошта (Кумитаи рушди маҳали 

назди Президенти ҶТ ва Агентии омори назди Президенти ҶТ); 

мақомоти салоҳияти махсусдошта (Агентии назорати маводи 

нашъаовари назди Президенти ҶТ ва Агентии назорат дар соҳаи маориф 

ва илми назди Президенти ҶТ); мақомоти салоҳияти комплексӣ дошта – 

байнисоҳавӣ ва махсус (Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ). 

5. Мақомоти назди Президенти ҶТ вобаста ба салоҳият ва самти 

фаъолияти худ дар шаклҳои гуногуни ташкилӣ-ҳуқуқӣ таъсис дода 

шудаанд. Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ яке 

аз масъалаҳои асосии муқаррар намудани табиати салоҳияти мақомоти 

мазкур мебошад, зеро таъсири аввалиндараҷаи шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ 

маҳз ба салоҳияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба назар 

мерасад. Аз ин рӯ, вазифаҳои зерини шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти 

назди Президенти ҶТ-ро пешниҳод намудан мумкин аст: 

 муайян намудани мавҷудияти мақомоти назди Президенти ҶТ 

субъекти мустақил дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ; 

 муайян намудани вазифа ва функсияи мақомоти назди 

Президенти ҶТ; 
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 муайян намудани ҷойи мақомоти назди Президенти ҶТ дар 

низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ. 

6. Дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ ду 

гурӯҳи мақомоти наздипрезидентӣ мавҷуд мебошанд: а) мақомоти назди 

Президенти ҶТ; б) маќомоти машваратию маслиҳатии назди Президенти 

ҶТ. 

Бо назардошти ин, мазмуни васеъ ва маҳдуди мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро фаҳмидан мумкин аст. Мазмуни васеъ умумӣ буда, 

дар доираи он тамоми мақомоти давлатӣ новобаста аз шакли ташкилӣ-

ҳуқуқӣ, таъйинот ва функсияи худ, ки аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис 

дода шуда, ба Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд, 

фаҳмида мешавад ва ё ин ки ба сифати мақомоти назди Президенти ҶТ 

тамоми сохторҳоеро, ки дар номгузории онҳо ибораи “назди Президенти 

ҶТ” муқаррар гардидааст ва ё тобеияти бевоситаи Президенти ҶТ-ро 

дошта бошанд, дохил намудан мумкин аст.  

Мақомоти назди Президенти ҶТ ба мазмуни маҳдуд бошад, танҳо 

он мақомоте маҳсуб меёбанд, ки тибқи қонунгузорӣ онҳо ба гурӯҳи 

алоҳида, ки “мақомоти назди Президенти ҶТ” номгузорӣ гардидаанд, 

дохил гардида, салоҳият ва функсияи мустақили ҳокимиятӣ дошта, 

вобаста ба хусусиятҳои алоҳидаи худ аз дигар мақомот ва сохторҳое, ки  

дар номгузории онҳо ибораи “назди Президенти ҶТ” доранд ва ё ба 

Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд, фарқ мекунанд. 

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур маҳз мазмуни маҳдуди 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро фаро мегирад. 

7. Таҳлили қонунгузории муайянкунандаи вазъи ҳуқуқии мақомоти 

назди Президенти ҶТ собит месозад, ки мақомоти мазкур самтҳои 

гуногуни фаъолияти давлатӣ, аз ҷумла назорати давлатӣ, ҳамоҳангсозии 

фаъолияти мақомоти давлатӣ дар соҳаи дахлдор ва хизматрасонии 

муайяни давлатӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бо 
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ҳуқуқвайронкуниҳоро дар бар мегиранд. Бинобар ин, бо хулосагирӣ аз 

таҳлили муқаррароти қонунгузорӣ ва нуктаҳои назари олимони соҳавӣ 

дар таҳқиқоти диссертатсионӣ, пешниҳод мегардад, ки мақомоти назди 

Президенти ҶТ мақомоти салоҳияти омехтадошта ба ҳисоб мераванд. 

Зимнан, мафҳуми мақомоти салоҳияти омехтадошта, бо дарназардошти 

таҷрибаи ҶТ чунин пешниҳод мегардад: Мақомоти салоҳияти 

омехтадошта, мақомоти идоракунии давлатие мебошанд, ки функсияҳои 

соҳавӣ, байнисоҳавӣ ва махсусро дар доираи салоҳияти 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба амал бароварда, ҳамоҳангсозии 

фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро вобаста ба 

соҳаи дар тобеияти онҳо қарордошта таъмин менамоянд.  

Ҳамзамон, чунин таклифҳои хусусияти амалидошта пешниҳод карда 

мешаванд:  

 Бо назардошти шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ номгузории мансабҳои 

роҳбарикунандаи мақомоти назди Президенти ҶТ гуногун мебошанд. 

Вобаста ба ин, дар қ. 1 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” муқаррар гардидааст, ки мақомоти назди 

Президенти ҶТ аз ҷониби “сардор ё директор” роҳбарӣ карда мешаванд. 

Лекин, дар воқеъ, ҳолати дигар ба назар мерасад. Масалан, мақомоти 

назди Президенти ҶТ, ки дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ “агентӣ” ташкил 

гардидаанд, аз ҷониби “директор” роҳбарӣ карда мешаванд. Шурои 

амнияти ҶТ ва Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ на аз 

ҷониби “сардор”, балки аз ҷониби “раис” роҳбарӣ карда мешаванд. Ин 

ҳолатро Низомномаи мақомот мазкур тасдиқ менамоянд. Бинобар ин, 

пешниҳод мегардад, ки дар қ. 1 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми 

мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” калимаҳои “сардор ё директор” ба 

калимаҳои “раис ва ё директор” иваз карда шаванд; 

 Тибқи талаботи қ. 3 м. 14  Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми 

мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” Президенти ҶТ роҳбар, муовини 
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якум, муовинони роҳбари мақоми назди Президенти ҶТ-ро ба вазифа 

таъйин ва аз вазифа озод менамояд. Мувофиқан, тавассути кадом санади 

Президенти ҶТ роҳбарон ва муовинони мақомоти назди Президенти ҶТ 

таъйин ва озод мегарданд, дар қонунгузорӣ ва дигар санадњои меъёрии 

њуќуќї танзими худро наёфтааст. Таҷрибаи ҶТ вобаста ба ин нишон 

медиҳад, ки роҳбар, муовини якум ва муовинони роҳбарони баъзе аз 

мақомоти назди Президенти ҶТ дар асоси фармони Президенти ҶТ, вале 

ќисми дигар бошад, роњбар мувофиќи фармон, муовини якум ва 

муовинони ў дар асоси амри Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва аз он 

озод мегарданд. Бо назардошти таснифоти Феҳристи мансабҳои давлатӣ, 

ки бо фармони Президенти ҶТ аз 15 августи соли 2016, №737 тасдиқ 

гардидааст, роҳбари мақомоти назди Президенти ҶТ шахси мансабдори 

сиёсии хизмати давлатӣ, муовини якум ва муовинони ў шахсони 

мансабдори маъмурии хизмати давлатӣ мањсуб меёбанд. Аз ин рӯ, 

мувофиқи мақсад мебуд, ки роҳбари мақомоти мазкур дар асоси фармон 

ва муовини якум, муовинони ў тавассути амри Президенти ҶТ ба вазифа 

таъйин ва аз вазифа озод карда шаванд. Бо ин мақсад, пешниҳод 

мегардад, ки ба қ. 3 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” меъёри зерин илова карда шавад: “Роҳбари 

мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармон ва 

муовини якум, муовинони роҳбари мақомоти назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод мегарданд”; 

 Дар Қонуни ҶТ “Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо” аз 10 декабри соли 1999, №873, ки 

салоҳияти Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ, 

ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва ҷавобгарии кормандони онро муқаррар менамояд 

(м.м. 5-7), принсипҳои фаъолияти ин мақомро пешбинӣ наменамояд. 

Принсипҳои таъсис ва фаъолияти мақоми мазкур дар Низомномаи он 
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низ ба назар намерасанд. Аз ин рӯ, бо дарки муҳиммияти принсипҳо дар 

таъсис ва фаъолияти Агентӣ зарур мешуморида мешавад, ки ба Қонуни 

ҶТ “Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳо” аз 10 декабри соли 1999, №873,  моддаи 3(1) бо мазмуни 

зерин илова карда шавад: “Принсипҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳо”. Дар моддаи мазкур принсипҳои зерин муқаррар карда 

шаванд: қонуният ва волоияти қонун, афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд, ошкорбаёнӣ, шаффофият, мустақилият, идоракунии 

яккасардорӣ, илмият, ғайриҳизбӣ; 

 Бо мақсади дақиқ муайян намудани мутобиқати шакли ташкилӣ-

ҳуқуқии мақомоти назди Президети ҶТ ба самти фаъолияти онҳо зарур 

шуморида мешавад, ки дар Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, №828 расман мафҳуми 

шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “агентӣ” ва “хадамот” бо назардошти таҷрибаи 

ватанӣ ва давлаҳои хориҷӣ муқаррар карда шавад. Бо ин мақсад, 

пешниҳод мегардад, ки дар м. 2 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, № 828 мафҳуми расмии 

“агентӣ” ва “хадамот” чунин муқаррар карда шаванд:  

а) Агентӣ  ин шакли ташкилии мақоми иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки функсияи расонидани хизматрасонии давлатӣ, 

идоракунии амволи давлатӣ ва дигар функсияҳои ҳуқуқтатбиқкуниро 

дар соҳаи муайянгардидаи фаъолият ба амал мебарорад; 

б) Хадамот  ин шакли ташкилии мақоми иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки функсияҳои назоратӣ ва ҳуқуқмуҳофизавиро дар 

соҳаи муайянгардидаи фаъолият ба амал мебарорад; 

 Барои дар ин ё он шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ таъсис дода шудани 

мақомоти давлатӣ функсия ва таъйиноти мақомот нақши асосӣ 

мебозанд. Аз мавқеи олимон дар адабиёти ҳуқуқӣ ва таҷрибаи 
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қонунгузории давлатҳои хориҷӣ маълум мегардад, ки мақомоти 

функсияи назоратӣ дошта, дар шакли “хадамот” ташкил карда 

мешаванд. Дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ мақомоте мавҷуд 

мебошад, ки функсияи онҳо ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқиашон мувофиқат 

наменамоянд. Аз ин лиҳоз, пешниҳод мегардад, ки мақомоти назди 

Президенти ҶТ, ки амаликунандаи назорати давлатӣ мебошанд – 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ва 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ ба шакли 

ташкилии “хадамот” табдил дода шаванд; 

 Яке аз унсурҳои муайянкунандаи тобеияти мақомоти давлатӣ ин 

номи мақомот мебошад. Гарчанде ақидаи мазкур баҳснок мебошад ва ба 

ақидаи олимон он хусусияти динамикӣ дошта, бо назардошти зарурати 

истеҳсолӣ метавонад тағйир ёбад41, вале дар муқаррар намудани 

тобеияти мақомоти ҳокимияти иҷроия номгузории мақомот нақши 

муҳим мебозад. Дар таҷрибаи ҶТ мақомоти тобеиятдошта, дар 

номгузории худ ибораҳои “назди Президент” ё “назди Ҳукумат”-ро 

доранд ва ё дар асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии фаъолияти онҳо оид ба ин 

масаъала ишора мегардад. Дар Низомнома ва  Қонуни ҶТ “Дар бораи 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” 

муқаррар нагардидааст, ки Агентии мазкур мақоми назди Президенти 

ҶТ мебошад. Чунин ҳолат ба нофаҳмии вазъи ҳуқуқӣ ва муайян 

намудани ҷойи он дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

оварда мерасонад. Бинобар ин, пешниҳод мегардад, ки номгузории 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ дар 

шакли зерин муқаррар карда шавад: “Агентии назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”; 

                                                           
41 Ниг.: Раззоков Б.Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти Республики 

Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук.   Москва, 2014. - С. 250 
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 Бо мақсади дақиқ намудани вазъи ҳуқуқии Шурои амнияти ҶТ 

пешниҳод мегардад, ки дар сархати дуюми б. 1 Низомномаи Шурои 

амнияти ҶТ муқаррароти “Шурои амният мақоми конститутсионии...”  

ба ифодаи зерин иваз карда шавад: “Шурои амнияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мақоми конститутсионӣ ва машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон...”; 

 Мақомоти назди Президенти ҶТ ба Президенти ҶТ 

ҳисоботдиҳанда мебошанд. Дар зербанди “в” б. 23 Низомномаи Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ муқаррар гардидааст, ки Агентӣ 

“соле ду маротиба (20 июли соли ҳисоботӣ ва 20 январи соли оянда) ба 

мақомоти омор ҳисоботи ҷамъбастӣ пешниҳод менамояд”. Пешниҳоди 

ҳисобот аз ҷониби Агентии мазкур ба мақомоти омор – Агентии омори 

назди Президенти ҶТ, ки дар як зинаи ҳуқуқӣ қарор доранд, тобеияти 

якуминро ба охирин ифода мекунад. Бинобар ин, мувофиқи мақсад 

ҳисобида мешавад, ки дар зербанди “в” б. 23 Низомномаи Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ муқаррароти “соле ду маротиба 

(20 июли соли ҳисоботӣ ва 20 январи соли оянда)” ба ифодаи “соле ду 

маротиба (20 июли соли ҳисоботӣ ва 20 январи соли оянда) ба мақомоти 

омор маълумоти ҷамъбастии оморӣ пешниҳод менамояд” иваз карда 

шавад; 

 Бо мақсади мувофиқ кардани фармони Президенти ҶТ “Дар 

бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” ба 

талаботи м. 5 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” пешниҳод мегардад, ки фармони Президенти ҶТ “Дар 

бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ”, ки 

тавассути он низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ муқаррар 

карда мешавад, минбаъд, “Дар бораи такмили низом ва сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

номгузорӣ карда шавад; 
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 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии 

ҶТ” низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ки функсияи 

идоракунии давлатиро амалӣ менамоянд, муқаррар намудааст. Дар б. 5 

м. 5 Қонуни мазкур мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди 

Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ муқаррар гардидааст. Дар таҳқиқоти 

диссертатсионии мазкур исбот карда шудааст, ки мақомоти машваратӣ 

ва маслиҳатии назди Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ гарчанде мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бошанд ҳам, вале мақомоти идоракунии 

давлатӣ намебошанд. Аз ин рӯ, мувофиқи мақсад мебошад, ки аз б. 5 м. 5 

Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” 

муқаррароти “мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” бардошта 

шуда, дар фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” пас аз “Мақомоти назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” муқаррар карда шавад; 

 Дар фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 

низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба таври гуногун 

муқаррар гардидааст. Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ собит гардидааст, 

ки бо назардошти он ки Ҳукумати ҶТ ва вазорату кумитаҳои давлатӣ 

ҳомили ҳокимияти иҷроия мебошанд, мавқеи онҳо нисбат ба мақомоти 

назди Президенти ҶТ баланд мебошад. Бо мақсади дуруст муайян 

намудани ҷойи мақомоти назди Президенти ҶТ дар низоми мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зарур аст, ки дар фармони Президенти ҶТ 

“Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 сохтори мақомоти марказии ҳокимияти 

иҷроияи ҶТ дар шакли зерин муқаррар карда шавад: 1) Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 2) Вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 3) 

Кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 4) Мақомоти назди 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 5) Мақомоти назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 6) Мақомоти маслиҳатӣ ва машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Дар б. 10 қ. 1 ва б. 20 Низомномаи Агентии омори назди 

Президенти ҶТ муқаррар гардидааст, ки Агентӣ дар доираи ваколатҳои 

худ фармон қабул мекунад, ки иҷрои он барои ҳамаи субъектони 

хоҷагидор ҳатмӣ мебошад. Ҳолати мазкур ба муқаррароти қ. 2 м. 2 

Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” мухолифат мекунад, 

зеро Қонуни мазкур муқаррар менамояд, ки мақомоти назди Президенти 

ҶТ санади меъёрии ҳуқуқиро дар шакли “фармоиш” қабул мекунанд. Аз 

ин рӯ, пешниҳод мегардад, ки дар б. 10 боби 1 ва б. 20 Низомномаи 

Агентии омори назди Президенти ҶТ калимаи “фармон” бо калимаи 

“фармоиш” иваз карда шавад; 

 Дар б. 2 боби 1 Низомномаи ҳамоҳангсозии фаъолияти 

мақомоти мубориза бар зидди коррупсия аз 25 ноябри соли 2015, №587 

(бо забони давлатӣ) қайд мегардад: «Ҳамоҳангсозии фаъолияти 

мақомоти мубориза бар зидди коррупсия дар асоси Конститутсия 

(Сарқонуни) ҶТ, қонунҳои ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия”, “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи  ҶТ”, дигар санадҳои меъёрии  ҳуқуқӣ дар 

самти мубориза бо коррупсия, инчунин санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст ва 

Низомномаи мазкур анҷом дода мешавад»42. Аз ин муқаррарот 

бармеояд, ки Низомномаи мазкур ба ислоҳоти қонунгузории дар панҷ 

соли охир дар ҶТ ба вуқуъомада мувофиқ карда нашудааст. Аз ҷумла, бо 

ворид намудани тағйиру илова ба Конститутсияи ҶТ дар соли 2016 

калимаи “Сарқонун” аз он бардошта шуд, ҳамзамон, Қонуни ҶТ “Дар 

бораи мубориза бар зидди коррупсия” аз соли 2005 беэътибор дониста 

                                                           
42 ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 19.08.2021) 

vfp://rgn=26527/
vfp://rgn=26527/
vfp://rgn=32635/
vfp://rgn=32635/


27 
 

шуда, соли 2020 Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба коррупсия” ќабул 

гардидааст. Бинобар ин, пешниҳод мегардад, ки б. 2 боби 1 Низомномаи 

мазкур дар таҳрири зерин муқаррар карда шавад: «Ҳамоҳангсозии 

фаъолияти мақомоти мубориза бар зидди коррупсия дар асоси 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳои ҶТ “Дар бораи муќовимат бо коррупсия”, 

“Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи  ҶТ”, дигар санадҳои меъёрии  ҳуқуқӣ дар самти мубориза 

бо коррупсия, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 

онҳоро эътироф кардааст ва Низомномаи мазкур анҷом дода мешавад». 

 Вазифаҳои Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ, ки 

дар Низомномаи он муқаррар гардидааст, аз вазифаҳои он, ки дар 

Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” муқаррар гардидааст, ҳаҷман 

ва мазмунан маҳдуд мебошанд. Аз сабаби оне ки Низомнома ҳуҷҷати 

асосии таъсиси ин мақомро ташкил медиҳад, маҳдуд муқаррар намудани 

вазифаҳои он дар Низомнома назар ба Қонуни зикргардида мувофиқи 

мақсад нест. Бинобар ин, зарур мешуморем, ки дар сархати охири б. 7 

боби 2 Низомномаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ 

муқаррар карда шавад, ки “вазифаҳои дигареро, ки қонунгузорӣ 

муқаррар менамоянд”; 

 Дар боби 2 м. 7 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ” муқаррар гардидааст, ки “дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони 

ҳуқуқие, ки ба нақшаи идоракунӣ ва номгӯи ташкилотҳои вазоратҳо, 

кумитаҳои давлатӣ, мақомоти назди Президенти ҶТ ва мақомоти назди 

Ҳукумати ҶТ дохил мешаванд, субъекти ҳуқуқэҷодкунанда 

намебошанд”. Кадом мақомоти давлатӣ субъекти ҳуқуқэљодкунӣ шуда 

наметавонад, муаммо боқӣ мемонад. Бинобар ин, қ. 2 м. 7 Қонуни ҶТ 

“Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” дар тањрири нав ба тариќи зайл 

пешнињод мегардад: “Шахсони ҳуқуқие, ки ба нақшаи идоракунӣ ва 

номгӯи ташкилотҳои вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, мақомоти назди 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд, инчунин мақомоти машваратӣ 

ва маслиҳатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон субъекти ҳуқуқэҷодкунӣ намебошанд”; 

 Дар б. 6 боби 3 Низомномаи Агентии назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ муқаррар гардидааст, ки 

директори Агентӣ “фармонҳои дорои хусусияти меъёрӣ ва ғайримеъёрӣ 

доштаро дар доираи салоҳияти худ қабул менамояд”. Дар м. 13 Қонуни 

ҶТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ” бошад, муқаррар гардидааст, ки директори Агентӣ дар 

доираи ваколати худ “фармоишҳои дорои хусусияти меъёрӣ ва 

ғайримеъёридоштаро қабул менамояд”. Аз ин рӯ, пешниҳод мегардад, ки 

б. 6 боби 2 Низомномаи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ дар хусуси ваколати директори Агентӣ оид 

ба қабул намудани санади меъёрии ҳуқуқӣ ба талаботи м. 13 Қонуни ҶТ 

“Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ” мувофиқ карда шуда, калимаи “фармонҳои” ба калимаи 

“фармоишҳои” иваз карда шавад. 

Аҳаммияти назариявӣ ва амалиявии таҳқиқот дар он ифода 

мегардад, ки мафҳум ва хулосаҳои дар натиҷаи таҳқиқот ба даст 

овардашуда, метавонанд минбаъд дар рушд ва такмили қонунгузории 

ҶТ, ки асоси таъсис ва фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ ва дар 

маҷмуъ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро ташкил медиҳанд, 

мусоидат намоянд. Дар баробари ин, нуқтаҳои баррасигардида ва дар 

заминаи онҳо хулосаҳои пешниҳодшуда метавонанд, аз ҷониби 

нафароне, ки дар самти ҳуқуқи маъмурӣ ва назарияи идоракунии 

давлатӣ пажӯҳиш мебаранд, мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Ҳамзамон, маводи дар натиҷаи таҳқиқот ба даст овардашударо ҳамчун 
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маводи илмӣ ва таълимӣ дар донишгоҳҳои олии касбӣ ва курсҳои 

такмили ихтисос метавон ба роҳ монд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои 

таҳқиқот бо истифода гардидани усулҳои умумиилмӣ ва махсуси ҳуқуқӣ, 

таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи қонунгузории ҶТ ва санадҳои 

байналмилалии эътирофнамудаи ҶТ, таҳлили адабиёти умумӣ ва махсуси 

илмию таълимӣ, рисолаҳои илмӣ, мақолаву дастовардҳои дигари дар 

сатҳи илм пазируфташуда ва таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ вобаста ба 

мавзуи таҳқиқотӣ асоснок мегардад.   

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ 

ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.14 – ҳуқуқи 

маъмурӣ; ҳуқуқи мурофиаи маъмурӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ 

мебошад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Сањми 

шахсии довталаб барои дарёфти дараҷаи илмї бо сатњи навгонии илмии 

диссертатсионї, нуқтањои илмї-назариявӣ ва пешнињоду тавсияњои 

амалии ба ҳимоя пешниҳодшуда, ки барои такмили қонунгузорӣ ва 

самаранокии фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ метавонанд 

мусоидат намоянд, инчунин бо нашри маќолањои илмї ва маърӯзањо дар 

конференсияњои илмї-амалї тасдиќ мегарданд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. 

Диссертатсияи мазкур дар кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати 

давлатии факултети идоракунии давлатии Академияи идоракунии 

давлатии назди Президенти ҶТ омода гардида, дар ҷаласа ва семинарҳои 

илмии назди кафедраи мазкур мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Ҷанбаҳои алоҳидаи диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ, мизҳои мудаввар ва семинарҳо дар шакли маърӯза 

пешниҳод ва муҳокимаронӣ гардидааст. Аз ҷумла:  
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 Конференсияи илмӣ-назариявӣ таҳти унвони “Нақши 

Конститутсияи ҶТ дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ” бо маърӯза 

дар мавзуи «Принсипи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ: таърихи пайдоиш ва 

аҳаммияти он» (Душанбе, 3 ноябри соли 2020);  

 Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони 

“Масъалаҳои муҳимми идоракунии давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ 

дар шароити татбиқи ҳукумати электронӣ” бо маърӯза дар мавзуи 

«Касбият ва салоҳиятнокии хизматчиёни давлатӣ ҳамчун принсипи 

таъминоти кадрӣ дар мақомоти давлатӣ» (Душанбе, 23-24 октябри соли 

2020);  

 Конференсияи байналмилалии илмӣ-назаривӣ таҳти унвони 

“Ислоҳоти низоми идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ: моделҳои 

муосири самаранокии он” бо маърӯза дар мавзуи «Нормативно-

правовые основы организации и деятельности органов при Президенте 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 5-6 марти соли 2021);  

 Конференсияи ҷумҳуривии илмӣ-амалӣ таҳти унвони 

“Иштироки ҷавонон дар идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар 

солҳои соҳибистиқлолӣ” бо маърӯза дар мавзуи «Асосҳои таърихӣ-

ҳуқуқии ташаккули Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 5 майи соли 2021);  

 Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ таҳти унвони 

“Нақши Конститутсияи ҶТ дар татбиқи сиёсати хориҷӣ” бо маърӯза дар 

мавзуи «Принсипҳои конститутсионӣ ва нақши онҳо дар ташкил ва 

баамалбарории фаъолияти мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» (Душанбе, 4 ноябри соли 2021);  

 Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони 

“Ҳуқуқи инсон дар ҷаҳони муосир: консепсияҳо, воқеият ва дурнамо” бо 

маърӯза дар мавзуи «Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 

муқовимат бо коррупсия» (Душанбе, 3 декабри соли 2021); 
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 Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони “Масоили 

мубрами мурофиаи маъмурї: мушкилот, дурнамо ва роҳҳои ҳалли он” 

бо маърӯза дар мавзуи «Асосҳои ҳуқуқӣ ва давраҳои ташаккули Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 28 майи сол 

2022). 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Вобаста ба мавзуи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ 12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақолаи илмӣ 

дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти ҶТ ва 7 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои дигар ба нашр 

расонида шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот 

мувофиқ буда, аз муқаддима, 2 боб, 7 зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёт 

иборат мебошад. Ҳаҷмии умумии диссертатсия 246 саҳифаро дар бар 

мегирад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАШКИЛИИ ВАЗЪИ 

МАЪМУРӢ-ҲУҚУҚИИ МАҚОМОТИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

1.1. Мафҳум, хусусиятҳо ва мавќеи мақомоти назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти ҳокимияти иҷроия 

 

Омӯзиш ва таҳлили мафҳум ва моҳияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ бо омӯзиш ва дарки моҳияти назарияи таҷзияи 

ҳокимияти давлатӣ алоқаманд мебошад. Зеро асоси ташаккули низоми 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ин назарияи таҷзияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад. 

Тавре аз таҷриба бармеояд, дар давлати ҳуқуқбунёд фаъолияти 

давлатӣ дар ҳоле самаранок ҳисобида мешавад, ки агар дар он 

ҳокимияти давлатӣ ба се шоха: қонунгузор, иҷроия ва судӣ ҷудо гардида 

бошад. Ҳамаи ин шохаҳои ҳокимият функсияҳои тибқи қонунгузорӣ ба 

зиммаи онҳо вогузоргардидаро ба иҷро мерасонанд ва мавҷуд набудани 

яке аз онҳо ба вайрон гардидани принсипҳои демократӣ оварда 

мерасонад.  

Дар ҳамин замина, яке аз олимони варзидаи ҳуқуқи маъмурии 

ватанӣ  С.И. Иброҳимов дуруст қайд менамоянд, ки “аз нигоҳи замони 

муосир, фаъолияти давлат дар амалисозии функсияҳои асосии худ дар 

заминаи тақсими шаклҳои фаъолияти давлатӣ ба қонунгузорӣ, иҷроия ва 

судӣ бояд сурат гирад”43. 

Назарияи таҷзияи ҳокимият бунёд намудани мақомоти мустақили 

давлатиро талаб мекунад, ки амаликунандаи фаъолияти қонунгузорӣ, 

иҷроия ва судии давлат буда, барои ба иҷро расонидани вазифа ва 

                                                           
43 Ниг.: Иброҳимов С.И. Мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ дар арафаи гузариш // 

Конститутсияҳои Тоҷикистон ва падидаҳои ҳуқуқи давлатӣ дар инкишофи давлатдории миллӣ.  
Душанбе, 2019. – С. 214. 
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функсияҳои давлат, таъмини инкишофи ҷомеаи демократӣ, риояи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона гардида бошанд.  

Масъалаи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар м. 9 Конститутсияи ҶТ 

инъикоси худро ёфтааст, ки тибқи он ҳокимияти давлатӣ дар асоси 

таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. 

Дар заминаи ҳамин меъёр дар Конститутсияи ҶТ ба ҳар як шохаи 

ҳокимият боби алоҳида бахшида шудааст (б.б. 3, 4, 5 ва 8). 

Яке аз шохаҳои ҳокимияти давлатиро ҳокимияти иҷроия ташкил 

медиҳад, ки вобаста ба хусусиятҳои худ ҳамчун шохаи мураккаб ва васеи 

ҳокимияти давлатӣ эътироф мегардад. Фаъолияти иҷроиявӣ-амрдиҳӣ, ки 

таъйиноти асосии ин шохаро ташкил медиҳанд, кори мунтазами 

мақомоти махсуси давлатиро оид ба иҷро ва назорат аз болои иҷрои 

қонунҳо ва санадҳои меъёрии зерқонунӣ дар тамоми ҳудуди ҶТ ба вуҷуд 

меорад.  

Оид ба мафҳуми “ҳокимияти иҷроия” дар байни олимони ватанию 

хориҷӣ фикру андешаҳои гуногун ҷой дорад. Ба андешаи Б.В. 

Россинский ҳокимияти иҷроия – ин низоми муносибатҳои махсуси 

ҷамъиятӣ ва фаъолияти мақомоти давлатӣ мебошад, ки тавассути шакл 

ва усулҳои аз ҷониби қонун муқарраргардида ба амал бароварда шуда, 

барои бунёд намудани реҷаи демократӣ дар ҷамъият, ҳимояи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва таъмини контрол ва идоракунии 

давлатии самаранок равона карда шудааст44. Ба назари П.П. Глушенко 

ва А.П. Коренев бошад, дар зери мафҳуми ҳокимияти иҷроия  

ташкилоти яклухти сохтори расмидошта ва мустақили иҷтимоиро 

фаҳмидан мумкин аст, ки  фаъолияти иҷроиявӣ ва амрдиҳиро бо мақсади 

ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ дар самтҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ, хоҷагидорӣ ва соҳаҳои дигари фаъолияти давлатӣ ба 

                                                           
44 Ниг.: Россинский Б.В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник   4-е изд.  М.: Норма, 

2009.  С. 52. 
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амал мебарорад45 46. Дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд мегардад, ки “ҳокимияти 

иҷроия шохаи мустақили ҳокимияти ягонаи давлатиро ташкил дода, дар 

алоқамандии зич бо мақомоти қонунгузорӣ ва судӣ қарор дошта, 

функсияҳои он ҷиҳати дар амал татбиқ намудани қонунҳо дар қаламрави 

давлат равона гардидаанд”47. Ба ақидаи мо, фаъолияти 

ҳуқуқтатбиқкунандаи ҳокимияти иҷроия аксаран хусусияти созандагӣ 

дорад, яъне, мустақиман ба иҷро расонидани талаботи қонунгузорӣ бо 

мақсади таъмини кори муътадил ва самараноки ҳамаи объектҳои дар 

зери тобеияти он қарордошта, аз ҷумла дар самтҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ, 

иҷтимоӣ ва дар баъзе мавридҳои дигар, хусусияти маҷбурсозӣ дорад, 

яъне, барои баррасӣ намудани доираи муайяни кирдорҳое, ки ба 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва дигар кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ алоқаманд 

мебошанд, мақомоти ҳокимияти иҷроия низ ваколатдор гардида, бо 

чораҳои маҷбурсозии давлатӣ онро таъмин месозанд. 

Ба ақидаи баъзе аз муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ ҳокимияти 

иҷроия аз низоми мақомоти идоракунии давлатӣ иборат мебошад, ки 

дар асоси принсипи мартаботии фаъолият ташкил карда шуда, дорои 

ваколатҳои ҳокимиятӣ мебошанд, ки онҳоро бо мақсади таъмини 

шароити инкишофи муътадили ҷамъият амалӣ менамоянд48. Ақидаи 

мазкурро олимони дигар низ ҷонибдорӣ намудаанд49.  

Олими ватанӣ Х. Ойев чунин хусусиятҳои ҳокимияти иҷроияро 

пешниҳод кардааст: 

                                                           
45 Ниг.: Глущенко П.П., Жильский Н.Н., Кайнов В.И., Куртяк И.В.  Административное право. 

Краткий курс. 2-е изд.  СПб.: Питер, 2011. 
46 Ниг.: Коренев А.П. Административное право России: Учебник: В 3 ч. / МЮИ МВД России.  М., 

1999. Ч. 1.  С. 80. 
47 Ниг.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации: Учебник.  М.: ИКД “Зерцало-М», 2003.  608 с. 
48 Ниг.: Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении.  М., 

1990.  С.76. 
49 Ниг.: Коротетс И.Д. ҳокимияти иҷроияро ҳамчун як намуди ҳокимияти давлатӣ эътироф менамояд, 

ки “иҷрои қонунҳои аз ҷониби мақоми қонунгузор қабулгардида ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро 

дар ҳудуди давлат” таъминкунанда мебошад. / Политологический словарь.  М., 1995.  С. 64; 

Политология. Краткий энциклопедический словарь   Ростов, 1997.  С. 488. 
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1. Ҳокимияти иҷроия ин шохаи нисбатан мустақили ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки дар ҳамкорӣ бо дигар шохаҳои ҳокимияти давлатӣ 

– қонунгузорӣ ва судӣ амал мекунад. 

2. Ҳокимияти иҷроия мисли дигар шаклҳои зуҳуроти ваколати 

давлатӣ ин имконият ва қудрати таъсиррасонӣ ба рафтор ва фаъолият 

мебошад. 

3. Ҳокимияти иҷроия, ки дар намуди махсуси фаъолияти давлатӣ 

падидор мегардад, аз рӯйи моҳияти худ фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунандаи 

давлатӣ мебошад50. 

Ҳокимияти иҷроия дар доираи салоҳияти худ, ки дар Конститутсия 

ва қонунҳои ҶТ мустаҳкам шудаанд, новобаста аз шохаҳои дигари 

ҳокимияти давлатӣ мустақиман фаъолият мебарад. Аз лиҳози он, ки 

таъйиноти асосии ҳокимияти иҷроия ташкили иҷрои қонунҳо ва дигар 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, фаъолияти он аз дигар 

шохаҳои ҳокимияти давлатӣ куллан фарқ мекунад51. 

Ҳамин тариқ, бо натиҷагирӣ аз нуктаҳои назари олимон гуфтан 

мумкин аст, ки ҳокимияти иҷроия яке аз шохаҳои мустақили ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки мақсадҳои мушаххас, функсияҳо ва воситаҳои 

ҳуқуқии таъсиррасонӣ ба муносибатҳои ҷамъиятиро доро буда, идоракунии 

давлатиро тавассути механизмҳои махсуси худ – мақомоти ҳокимияти 

иҷроия ба амал бароварда, бо шохаҳои дигари ҳокимияти давлатӣ дар асоси 

усули боздорӣ ва мувозинат ҳамкорӣ менамояд.  

Ҳокимияти иҷроия ягона дастгоҳи идоракунии давлатӣ ба ҳисоб 

меравад52, ки сатҳу сифат ва самаранокии идоракунии давлатӣ аз 

натиҷаи фаъолияти он вобастагии калон дорад. Маҳз ҳокимияти иҷроия 

ташкилкунандаи фаъолияти давлат ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, гуногунӣ 

                                                           
50 Ниг.: Ойев Х. Ҳуқуқи маъмурии ҶТ. Китоби дарсӣ.  Душанбе, 2013. – С. 139. 
51 Ниг.: Иброҳимов С.И. Конститутсияи ҶТ соли 1994 ва инкишофи минбаъдаи мақомоти идоракунии 

давлатӣ // Конститутсияҳои Тоҷикистон ва падидаҳои ҳуқуқи давлатӣ дар инкишофи давлатдории 

миллӣ.  Душанбе, 2019. – С.418-419. 
52 Ниг.: Щукина Т.В. Современное состояние и некоторые проблемы системы исполнительной власти 

в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право.  2003.  №3. – С.2. 
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ва сершумории функсияҳои давлат аз мавҷудияти ҳам мақомоти махсуси 

давлатӣ ва ҳам меъёрҳо ва усулҳои махсуси таъсиррасонии онҳо ба 

ҷамъият ва шаҳрвандон шаҳодат медиҳад.  

Ҳокимияти иҷроия вобаста ба мавқеи худ дар низоми ҳокимияти 

давлатӣ, ҷиҳати ташкили иҷрои талаботи қонунгузорӣ дар назди ҷомеа 

ва давлат масъулият дорад. Бинобар ин, бо мақсади амалӣ намудани 

вазифаҳои дар назди ин шохаи ҳокимияти давлатӣ гузошташуда, 

механизмҳои махсуси амалигардонии он – мақомоти ҳокимияти иҷроия 

таъсис дода мешаванд53.  Маќомоти мазкур шакли зоҳирии ифодаёбии 

ҳокимияти иҷроия маҳсуб гардида дар шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии ба худ 

хос ва сатҳҳои гуногун таъсис ва фаъолият менамоянд. Маҳз мақомоти 

ҳокимияти иҷроия ва шахсони мансабдори онҳо санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ қабул намуда, амалишавии қонунҳоро таъмин менамоянд, 

барномаҳои махсусро оид ба баланд бардоштани самаранокии иҷрои 

меъёрҳои қонунгузорӣ таҳия ва қабул карда, бо истифода аз дигар 

ваколатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ идоракунии давлатиро ба 

амал мебароранд54. 

Барои ошкор ва муайян намудани мафҳуми мақомоти ҳокимияти 

иҷроия пеш аз ҳама зарур аст, ки мафҳуми худи мақоми давлатӣ ва 

аломатҳои онро муайян намоем. 

Мафҳуми мақоми давлатӣ дар илми назарияи давлат ва ҳуқуқ ва 

ҳуқуқи маъмурӣ гуногун пешниҳод мегардад. Ба назари Р.Ш. 

Сотиволдиев мақомоти давлатӣ гуфта, унсури марказӣ ва мустақили 

дастгоҳи давлатиро меноманд, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонун, 

ба мақсади амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ, функсияҳои дахлдори 

                                                           
53 Ниг.: Бахрах Д.Н. Российский Б.В. Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. 3-е 

изд.  М.: Норма, 2008.  С. 189 
54 Ниг.: Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика.  М., 2010.  С.40. 
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давлат ва адои хизмати давлатӣ ташкил гардида, дорои салоҳияти 

ҳокимиятӣ мебошанд55.  

Ба андешаи Б.Ҳ. Раззоқов мақоми давлатӣ – ин ниҳоди оммавии 

махсус мебошад, ки ваколатҳои давлатӣ-ҳокимиятӣ дорад ва ин 

ваколатҳо имконияти онро ҷиҳати ба таври васеъ ширкат варзидан дар 

муносибатҳои ташкилӣ, самаранок ба роҳ мондани кори эҷодӣ-ташкилӣ 

ва ба аҳолӣ расонидани хизмати босифатро таъмин менамоянд. Ба 

ақидаи мавсуф, мақомоти давлатӣ ташкилоте мебошанд, ки  дар 

алоқамандии муттақобила бо дигар унсурҳои механизми давлатӣ 

дастгоҳи давлатиро ташкил дода, дорои нишонаҳои зерин мебошанд:  

 онҳо махсус барои ба иҷро расонидани вазифа ва функсияҳои 

давлат ташкил гардида, дар назди давлат масъулият доранд; 

 аз коллективи муайяни кормандон иборат мебошанд; 

 аз ҷониби давлат маблағгузорӣ карда мешаванд; 

 тартиби ташкил, салоҳият ва сохтори онҳо дар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ муқаррар гардидаанд56.  

Мафҳуми мақоми давлатиро дар сатҳи қонунгузорӣ низ дарёфтан 

мумкин аст. Масалан, Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз 5 

марти соли 2007 мафҳуми мақоми давлатиро чунин пешбинӣ намудааст: 

“мақоми давлатӣ  ҷузъи таркибии дастгоҳи давлатӣ, ки тибқи салоҳият 

ва сохтори муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ваколати 

давлатию ҳокимиятиро дар шакли ташкилию ҳуқуқии ба худ хос амалӣ 

менамояд”57.  

Мақомоти давлатӣ аз ҷумлаи шахсони ҳуқуқии оммавӣ ба ҳисоб 

рафта, ҳамчун субъекти ваколатдори давлатӣ дар ҷомеа вазифа ва 

функсияи нисбатан муҳимми давлатиро амалӣ намуда, дорои ваколатҳои 

                                                           
55 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ.  Душанбе, 2014.  С. 169. 
56 Ниг.: Раззоков Б.Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти Республики 

Таджикистан: дис. ... д-ра.  юрид. наук.   Москва, 2014.   С. 170. 
57 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз 5 марти соли 2007, №233 // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 27.03.2021) 
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ҳокимиятӣ буда, онҳоро нисбат ба доираи номуайяни шахсон амалӣ 

менамоянд.   

Тавре қайд гардид, мақомоти ҳокимияти иҷроия механизми58 

ҳокимияти иҷроияро барои таъмин ва амалигардонии идоракунии 

давлатӣ ташкил мекунанд. Бояд қайд намуд, ки хусусият ва нишонаҳое, 

ки хоси мақомоти давлатӣ мебошанд, ба мақомоти ҳокимияти иҷроия 

низ мансубанд. Зеро мақомоти ҳокимияти иҷроия аз “мақомоти 

давлатӣ” ва “мақомоти ҳокимияти давлатӣ” бармеоянд. 

Оид ба мафҳуми мақомоти ҳокимияти иҷроия низ дар байни 

олимони ватанию хориҷӣ ягонафикрӣ ҷой надорад. Мафҳуми мақомоти 

ҳокимияти иҷроия низ байни олимон яке аз мавзуъҳои баҳснок мебошад. 

Вобаста ба мафҳуми мақомоти ҳокимияти иҷроия нуктаҳои назари 

олимони ватанӣ ҷолиби диққатанд. Масалан, Б.Ҳ. Раззоқов ба он назар 

мебошад, ки “мақомоти ҳокимияти иҷроия – ин ниҳоди мустақили 

давлат мебошад, ки фаъолияти иҷроиявӣ-амрдиҳиро бо мақсади 

ташкили иҷрои қонунҳо дар раванди идоракунии давлатии соҳаҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ-маъмурии ҳаёти ҷамъиятӣ ба амал 

мебароранд...”59.  

Ба ақидаи Х. Ойев мақомоти ҳокимияти иҷроия қисми 

ҷудонопазири дастгоҳи давлат мебошад, ки дар низоми таҷзияи 

ҳокимияти давлатӣ махсус барои амалисозии қонунҳо дар раванди 

амалӣ намудани фаъолият дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

маъмурӣ-сиёсӣ ташкил карда шудаанд60. С.С. Бородин қайд менамояд, 

ки дар зери мафҳуми мақомоти ҳокимияти иҷроия ҳамчун як шохаи 
                                                           
58 Мазмуни “механизм” ду ҷанбаро дар бар мегирад: якум, сохторӣ-ташкилӣ ва дуюм, сохторӣ- 

функсионалӣ. Дар доираи ҷанбаи якум, механизмро ҳамчун маҷмуи унсурҳои таркибӣ баҳо додан 

мумкин аст, ки асоси ташкилии ҳодисаҳои муайянро ташкил медиҳанд ва механизми давлатӣ бошад – 

ҳамчун “маҷмуи сохторҳои давлатӣ”, ки тавассути онҳо “идоракунии давлат нисбат ба ҷамъият” ба 

амал бароварда мешавад, фаҳмида мешавад. Мазмуни ҷанбаи дуюми фаҳмиши механизм бошад, 

“ташкили амалии баамалбарории идоракунии давлатӣ (фаъолияти иҷроиявӣ-амрдиҳӣ)-ро дар бар 
мегирад”: Ниг.: Юзьков Л.П. Государственное управление в политической системе развитого 

социализма.  М.: Высшая школа, 1983. – С. 32. 
59 Ниг.: Раззоков Б.Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти Республики 

Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук.   Москва, 2014.  С. 179. 
60 Ниг.: Ойев Х. Ҳуқуқи маъмурии ҶТ. Китоби дарсӣ.  Душанбе, 2013.  С. 147. 
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ҳокимияти давлатӣ – муассисаҳои сиёсиеро фаҳмидан мумкин аст, барои 

иштирок дар амалигардонии функсия ва вазифаҳои ин шохаи ҳокимият 

ташкил карда шуда, бо ин мақсад бо ваколатҳои хусусияти давлатию 

ҳокимиятидошта мусаллаҳ гардидаанд61. Н.Ю. Хаманева мақоми 

ҳокимияти иҷроияро ҳамчун сохтор ва қисми мустақили дастгоҳи 

давлатӣ меҳисобад, ки ба низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

шомил гардида, дорои ваколатҳои муайян (ваколатҳои давлатӣ-

ҳокимиятӣ) буда, мақсади муайяни худро доранд, ки аз амалисозии 

қонунҳо ва таъмини иҷрои онҳо иборат буда, ҳамчун мақоми 

идоракунии давлатӣ эътироф мешаванд62.  

Ба ақидаи олимони дигар, аз ҷумла Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов 

мақоми ҳокимияти иҷроия  ин қисмати сохтории механизми (ва 

дастгоҳи давлатӣ) давлатӣ-ҳокимиятӣ буда, дар натиҷаи таҷзияи 

ҳокимият барои ба иҷро расонидани қонунҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва маъмурӣ-сиёсӣ таъсис дода мешавад63.  

Бояд қайд намуд, ки мақомоти ҳокимияти иҷроия амалӣ гардидани 

мақсад ва вазифаҳои давлатро таъмин намуда, ҷиҳати идоракунии 

пайвастаи соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маъмурӣ-сиёсӣ таъйин 

гардидаанд64. Онҳо мақомоти зерқонунӣ буда, фаъолияти худро дар асос 

ва барои иҷрои қонунҳо ба роҳ мемонанд65. 

Мафҳуми мақомоти ҳокимияти иҷроия дар сатҳи қонунгузории ҶТ 

инъикоси худро дар Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, №828 ёфтааст, ки 

тибқи м. 1 Қонуни мазкур: “маќоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ  шакли 

ташкилии амалисозии идоракунии давлатиест, ки дар асоси санадҳои 

                                                           
61 Ниг.: Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право. Общая и Особенная часть: курс 

лекций.  ГУАП. СПб., 2007.  С.67-68. 
62 Ниг.: Хаманева Н.Ю. Административное право РФ.  М., Проспект, 2013 – С. 125  
63 Ниг.: Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право: Учебник  М.: Юрист, 2005. – С.149     
64 Ниг.: Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие.  М., 2000.  С.51. 
65 Ниг.: Тихомиров Ю.А.Административное право и процесс: полный курс.  М., 2003.  С.52. 
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меъёрии ҳуқуқии ҶТ дар низоми маќомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

таъсис дода шуда, фаъолият менамояд”. 

Аз рўйи аќидаи Ҷ.Ш. Қодиров  мафҳуми “мақоми иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ”, ки дар Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” муқаррар гардидааст, ҳамчун шакли 

баамалбарории идоракунии давлатӣ баҳо дода шудааст. Ба ақидаи 

мавсуф, “мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ – мақоме мебошад, ки дар 

асоси Конститутсия ва қонунҳои ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ амал намуда, дорои ваколатҳои иҷроиявӣ-амрдиҳӣ 

мебошад ва дар доираи салоҳияти худ бо тартиби муқарраргардида 

иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёриро таъмин менамояд”66. 

Тавре маълум мегардад, оид ба мафҳуми мақомоти ҳокимияти 

иҷроия дар сатҳи илми ҳуқуқи маъмурӣ ягонафикрӣ ҷой надорад. Вале 

ҳамаи ақидаҳои пешниҳодгардида ба ҳам наздикӣ доранд, зеро 

хусусиятҳое, ки хоси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мебошанд, 

дар онҳо ифода гардидаанд. Масалан, функсияи иҷроиявӣ-амрдиҳӣ 

доштан; ваколатҳои давлатӣ-ҳокимиятӣ доштан; барои таъмини иҷрои 

қонунгузорӣ таъйин гардидан; мақсади асосии он ба амал баровардани 

идоракунии давлатӣ будан ва ғайра.   

Қобили зикр аст, ки ҳамаи мафҳумҳои пешниҳодгардида самти 

фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроияро ба идоракунии давлатӣ дар 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ алоқаманд мекунанд. 

Аниқтараш, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатро ҳамзамон мақомоти 

идоракунии давлатӣ низ меноманд, ки ин ҳолат дар илми ҳуқуқи 

маъмурӣ байни олимон гуногунандеширо ба вуҷуд овардааст. Масалан, 

ба андешаи В.И. Радченко на ҳамаи мақомоти ҳокимияти иҷроия ба 

сифати мақомоти идоракунии давлатӣ баромад карда метавонанд, яъне, 

                                                           
66 Ниг.: Кодиров Дж.Ш. Конституционно-правовые основы организации и деятельности местных 
исполнительных органов государственной власти в Республике Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук 

 Душанбе, 2021.  С. 30 
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гарчанде таъйиноти мақомоти ҳокимияти иҷроия барои баамалбарории 

идоракунии давлатӣ равона гардида бошад ҳам, вале на ҳамаи мақомоти 

ҳокимияти иҷроия, ҳамчун мақоми идоракунии давлатӣ эътироф 

мегарданд. Зеро онҳо аз ваколатҳои ҳуқуқмуқаррарнамоӣ бархӯрдор 

набуда, ваколатҳои онҳо асосан хусусияти ҳуқуқтатбиқнамоӣ дорад. Ба 

ақидаи В.И. Радченко мақомоти маслиҳатию машваратии назди 

Президенти ФР аз ҷумлаи ин мақомот мебошанд67. Агар ақидаи 

мазкурро ба таҷрибаи ҶТ муқоиса намоем, ҳолати айниятӣ ба назар 

мерасад. Масалан, Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ”, ки дар м. 16 вазъи ҳуқуқии мақомоти маслиҳатӣ ва 

машваратии назди Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ-ро муқаррар 

намудааст, пешбинӣ менамояд: “Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ 

метавонанд дар назди Президенти ҶТ ё Ҳукумати ҶТ мақомоти 

машваратию маслиҳатӣ таъсис диҳанд, ки дорои ваколатҳои мустақили 

ҳокимиятӣ намебошанд ва функсияҳои идоракунии давлатиро анҷом 

намедиҳанд”. Маҳз ваколати ҳокимиятӣ ба мақомоти давлатӣ 

имконияти ба амал баровардани идоракунии давлатиро фароҳам 

месозад. Аз ин рӯ, бо надоштани чунин ваколат мақомоти маслиҳатӣ ва 

машваратии назди Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ гарчанде ба низоми 

мақомоти ҳокимияти иҷроия мансуб бошанд ҳам, вале мақоми 

идоракунии давлатӣ намебошанд ва фаъолияти идоракунии давлатиро 

амалӣ намесозанд.  

Зикр кардан ба маврид аст, ки идоракунии давлатӣ мафҳуми васеъ 

буда, ҳамчун намуди фаъолияти иҷроиявии давлатӣ танҳо хоси 

мақомоти ҳокимияти иҷроия мебошад, вале ба мазмуни васеъ метавонад 

ба дигар шохаҳои ҳокимияти давлатӣ низ мансуб бошад68. Ҳокимияти 

                                                           
67 Ниг.: Радченко В.И. Президент Российской Федерации в системе разделения властей: дис. … канд. 

юрид. наук.  Саратов, 1995.   С. 15 
68 Ниг.: Ускова А.С. О соотношении понятий “государственное управление”, “исполнительная власть” 
и “государственная администрация”. // Материалы научной конференции “Пробелы в российском 

законодательстве”.   2016.  С. 248 
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иҷроия бошад, категорияи ташкилӣ-ҳуқуқӣ буда, фаъолияти он пурра ба 

таъмини иҷрои муқаррароти қонунгузорӣ равона гардидааст. Мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ пойдевори сохтори идоракунии давлатиро 

ташкил намуда, ба равандҳои гуногуни ҷамъиятӣ таъсири идоравӣ 

мерасонанд. Ба назари С.В. Тихомиров “идоракунии давлатӣ ин шакли 

фаъолияти давлатӣ мебошад, ки моҳияти он аз риояи амалии 

қонунгузорӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ҷиҳати амалӣ гардонидани 

функсияҳои давлатӣ иборат мебошад”69.  

Ба нуктаҳои назари пешниҳодгардида розӣ шудан мумкин аст, зеро 

идоракунии давлатӣ ба мазмуни васеъ фаъолияти тамоми шохаҳои 

ҳокимияти давлатӣ – қонунгузор, иҷроия ва судӣ ва ба мазмуни маҳдуд 

фаъолияти танҳо мақомоти ҳокимияти иҷроияро дар бар мегирад. Аз ин 

рӯ, мақомоти назди Президенти ҶТ низ ҳамчун мақомоти идоракунии 

давлатӣ баромад менамоянд. Дар баробари ин, бо сабаби оне ки 

мақомоти мазкур аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис дода шуда, дар назди 

Президенти ҶТ масъул ва ҳисоботдиҳанда мебошанд, онҳоро ҳамчун 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ номидан низ дуруст аст. Чунки, 

онҳо шохаҳои алоҳидаи ҳокимияти иҷроияро ташкил дода, ваколати 

иҷроиявӣ-амрдиҳиро, ки ба табиати ҳуқуқии худи ҳокимияти иҷроия ва 

мақомоти он, аз ҷумла вазорату кумитаҳои давлатӣ хос мебошанд, 

амалӣ менамоянд. 

Ҳамин тариқ, зери мафҳуми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

низоми мақомоти давлатӣ фаҳмида мешавад, ки аз ҷониби давлат барои 

таъмини иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар шаклҳои 

ташкилӣ-ҳуқуқии гуногун таъсис дода шуда, бо истифода аз ваколатҳои 

ҳокимиятии худ идоракунии давлатиро дар соҳаҳои ҳаёти давлатию 

ҷамъиятӣ ба амал мебароранд.  

                                                           
69 Ниг.: Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнительная 
власть. – М. ИНФРА-М, 2011. – С. 91.   
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Бинобар он ки мавзуи таҳқиқотии мазкур ба вазъи ҳуқуқии танҳо 

яке аз намуди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ  мақомоти назди 

Президенти ҶТ бахшида шудааст, моро зарур аст, ки мафҳум ва 

хусусиятҳои ин мақомотро мавриди баррасӣ қарор диҳем. Бо ин мақсад, 

пеш аз оне ки мафҳуми мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун як 

намуди мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ баррасӣ карда 

шавад, моро зарур аст, ки аввалан вазъи ҳуқуқӣ ё худ мавқеи Президенти 

ҶТ-ро дар низоми ҳокимияти иҷроия муайян намоем. Зеро, маҳз 

Президенти ҶТ муассиси мақомоти мазкур маҳсуб меёбад.  

Боби 4 Конститутсияи ҶТ ба вазъи конститутсионии Президенти 

ҶТ бахшида шудааст, ки м.м. 64-72-ро дар бар мегирад. Тибқи м. 64 

Конститутсияи ҶТ Президенти ҶТ сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия 

(Ҳукумат) аст, яъне, Президенти ҶТ ҳамчун шахси мансабдори олии 

давлатӣ ҳам сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат)70 мебошад. 

Бо ҳамин назардошт, мавқеи Президенти  ҶТ дар низоми ҳокимияти 

иҷроияи назаррас буда, бо истифода аз вазъи ҳуқуқии худ Президенти 

ҶТ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро таъсис, фаъолияти онҳоро 

назорат ва онҳоро барҳам медиҳад. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вобаста ба асосҳои гуногун 

ба намудҳо ҷудо мешаванд, ки яке аз асосҳои таснифи онҳоро тобеияти 

мақомоти мазкур ташкил медиҳад. Бинобар сабаби оне ки дар низоми 

ҳокимияти иҷроия Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ мавқеи асосӣ ва 

марказиро ишғол менамоянд, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар 

тобеияти ин ниҳодҳо ташкилгардидаро одатан мақомоти 

наздипрезидентӣ ва наздиҳукуматӣ меноманд. 

                                                           
70 Вазъи конститутсионии Президент дар ҳамаи давлатҳо ягона набуда, балки ба таври гуногун қарор 

доранд. Масалан, Президент ҳамчун сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия дар доираи давлатҳои аъзои 

ИДМ танҳо ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Туркменистон ва Гурҷистон амал мекунад. Вале ин ҳолат дар 

дигар давлатҳои аъзои ИДМ ба таври дигар ба назар мерасад. Масалан, дар Конститутсияи 

Федератсия Россия, ҷумҳурияҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Белорусия, Узбекистон, Озарбойҷон 

Президент ҳамчун сарвари давлат эътироф гардида, ҳамзамон мансаби “сарвазир” мавҷуд мебошад, 

ки роҳбарии ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат)-ро ба зимма дорад. 
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Мувофиқи талаботи м. 2 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ”71 “мақоми72 иҷроияи марказии ҳокимияти 

давлатӣ – маќоме мебошад, ки дар асоси ваколати ба он вогузорнамудаи 

Президенти ҶТ ё Ҳукумати ҶТ функсияҳои таҳияву татбиќи сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи муќарраргардидаи фаъолият ва дигар функсияҳои 

иҷроияро мутобиќи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ амалӣ менамояд”. Аз 

ин мафҳум бармеояд, ки нақши Президенти ҶТ дар ташкил ва фаъолияти 

мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ назаррас мебошад. 

Мувофиқан, таъсис дода шудани мақомоти назди Президенти ҶТ 

низ салоҳияти Президенти ҶТ ҳамчун “сарвари давлат” мебошад. 

Бинобар ин, мақомоти мазкурро “мақомоти назди Президенти ҶТ” 

меноманд. Дар адабиёти илмӣ номгузории дигари ин гуна мақомот ба 

назар мерасанд. Ба ақидаи Н.Н. Скрипников мақомотеро, ки фаъолияти 

онҳо ҷиҳати мусоидат намудан ба амалишавии салоҳиятҳои 

конститутсионии Президент равона гардидаанд, чунин номидан мумкин 

аст: “дастгоҳи ёрирасон”, “низоми  таъминкунандаи фаъолияти 

Президент”, “фишангҳои ҳокимияти Президент”, “дастгоҳи корӣ”, 

“механизми идоракунии президентӣ” ва ғайра73.  

Ба ақидаи мо, ташкил гардидани мақомоти наздипрезидентӣ аз ду 

омили асосӣ вобастагӣ дорад: якум, мавҷудияти ниҳоди президентӣ дар 

давлат ва дуюм, шакли сохт ва идоракунии давлатӣ. Дар давлатҳое, ки 

шакли сохти федеративӣ доранд, мақомоти наздипрезидентӣ бештар дар 

шакли мақомоти маслиҳатӣ, машваратӣ ва ёрирасони наздипрезидентӣ 

ташкил мегарданд. Аниқтараш, ҳама гуна мақоме, ки ба сарвари давлат 

тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд, ба ин гурӯҳ дохил мегарданд. Аз 

                                                           
71 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012 

№828 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 05.07.2020). 
72 Мақоми давлатӣ гуфта, танҳо як мақоми давлатиро дар назар дорем. Мақомоти давлатӣ бошад, 

мафҳуми васеъ буда, ҷамъи мақоми давлатиро ифода менамояд. 
73 Ниг.: Скрыпников Н.Н. Конституционно-правовые основы деятельности Администрации 

Президента Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  Челябинск, 2005.  С. 14. 
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ҷумла, дар ФР мақомоти зиёди наздипрезидентӣ мавҷуд мебошанд, ки 

аксаран мақомоти машваратӣ, маслиҳатӣ ва ҳамоҳангсозро дар бар 

мегиранд. Тибқи сарчашмаҳои дастрас мақомоти назди Президенти ФР-

ро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст: а) мақомоти давлатӣ ва 

конститутсионӣ (Маъмурияти Президенти ФР – мақоми давлатӣ; Шурои 

давлатии ФР – мақоми давлатии конститутсионӣ; Шурои амнияти ФР – 

мақоми конститутсионии машваратӣ); б) мақомоти машваратӣ ва 

маслиҳатии назди Президенти ФР (Комиссия оид ба мукофотҳои 

давлатии назди Президенти ФР – мақоми маслиҳатӣ; Комиссия оид ба 

масъалаҳои шаҳрвандии назди Президенти ФР – мақоми маслиҳатӣ ва 

машваратӣ; Шурои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи инсон – мақоми 

машваратӣ ва ғайра; в) дигар Шуро ва комиссияҳо (Шурои муқовимат 

бо коррупсияи назди Президенти ФР, Комиссия оид ба масъалаи 

хизмати давлатӣ ва захираи кадрҳои идоракунӣ ва ғайра)74. 

Дар давлатҳои шакли сохти ягонадошта бошад, мақомоти 

мустақили наздипрезидентӣ низ ташкил карда мешаванд. Мисоли инро 

дар таҷрибаи Ҷумҳурии Қазоқистон75, Узбекистон76 ва дигар давлатҳои 

пасошуравӣ дидан мумкин аст. Вале новобаста аз шакли сохти давлатӣ 

                                                           
74 Ниг.: Список органов при Президенте Российской Федерации // [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http: //state.kremlin.ru/commission (санаи муроҷиат: 12.09.2020). 
75 Дар Ҷумҳурии Қазоқистон Агентии муқовимат бо коррупсияи ҶҚ, Агентӣ оид ба масъалаи хизмати 

давлатии ҶҚ амал менамоянд, ки тибқи Низомномаи худ (бо фармони Президенти ҶҚ аз 22 июли соли 

2019, №74 тасдиқ гардидаанд) Агентии муқовимат бо коррупсияи ҶҚ ва Агентӣ оид ба масъалаи 

хизмати давлатии ҶҚ мақомоти давлатие мебошанд, ки бевосита ба Президенти ҶҚ тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда мебошанд (б. 1). Сохтор ва воҳиди кории Агентӣ бо пешниҳоди роҳбарияти Агентӣ аз 

ҷониби Президенти ҶҚ тасдиқ карда мешавад (б. 8) / Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон 

“Дар бораи Агентии муқовимат бо коррупсияи ҚҶ. // [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http: 

//www.online.zakon.kz (санаи муроҷиат: 10.10.2020).  
76 Агентии миллии лоиҳаҳои ояндадори ҶӮ (Национальная агенство перспективных проектов РУ) 

тибқи банди 2 Низомномаи худ (бо Фармони Президенти ҶӮ аз 27.07.2017 №ПП-3150 тасдиқ 

гардидааст) дар фаъолияти худ ба Президенти ҶӮ ҳисоботдиҳанда мебошад; Шурои амнияти миллии 

ҶӮ тибқи Низомномаи худ (бо Фармони Президенти ҶӮ аз 1.05.1995, №УП-1149 тасдиқ гардидааст) 

мақоми машваратии назди Президенти ҶӮ оид ба масъалаҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар дар 

самти таъмини амният ба ҳисоб меравад; Агентии рушди хизмати давлатии ҶӮ тибқи Низомномаи худ 

(бо Фармони Президенти ҶӮ аз 03.10.2019 №ПП-4472 тасдиқ гардидааст) мақоми ваколатдори соҳаи 

хизмати давлатии шаҳрвандӣ буда, дар фаъолияти худ бевосита ба Президенти ҶӮ тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда мебошад // Национальная база данных законодательства. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.lex.uz (санаи муроҷиат: 10.10.2020). 

http://www.lex.uz/
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низ мақомоти маслиҳатӣ ва машваратии наздипрезидентӣ дар давлатҳои 

шакли сохти ягона дошта низ ташкил карда мешаванд. 

Дар таҷрибаи ҶТ бошад, мақомотеро, ки фаъолияти онҳо ҷиҳати 

мусоидат намудан ба амалишавии салоҳияти конститутсионии 

Президенти ҶТ равона гардидааст, “мақомоти назди Президенти ҶТ” 

ном мебаранд. Дар таҷрибаи имрӯзаи ҶТ расман ду гурӯҳи мақомоти 

наздипрезидентӣ вобаста ба навъашон мавҷуд мебошанд77:  

1) мақомоти назди Президенти ҶТ; 

2) маќомоти машваратию маслиҳатии назди Президенти ҶТ. 

Бо назардошти ин, ба назари мо, мақомоти назди Президенти ҶТ-

ро ба мазмуни васеъ ва маҳдуд фаҳмидан мумкин аст. Мазмуни васеъ 

умумӣ буда, дар доираи он тамоми мақомоти давлатӣ новобаста аз 

шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ, таъйинот ва функсияи худ, ки аз ҷониби 

Президенти ҶТ таъсис дода шуда, ба Президенти ҶТ тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда мебошанд, фаҳмида мешаванд. Ба тариқи дигар, ба 

сифати мақомоти назди Президенти ҶТ тамоми сохторҳоеро, ки дар 

номгузории онҳо ибораи “назди Президенти ҶТ” муқаррар гардидааст 

ва ё тобеияти бевоситаи Президенти ҶТ-ро дошта бошанд, дохил 

намудан мумкин аст.  

Мақомоти назди Президенти ҶТ ба мазмуни маҳдуд бошад, танҳо 

он мақомотеро фарогир аст, ки тибқи қонунгузорӣ онҳо ба гурӯҳи 

алоҳида, ки “мақомоти назди Президенти ҶТ” номгузорӣ гардидааст, 

дохил шуда, дар фарқият аз гурӯҳи аввал салоҳият ва функсияи 

мустақили ҳокимиятӣ доранд. Ба ин гурӯҳ на ҳамаи мақомоте, ки дар 

номгузории онҳо ибораи “назди Президенти ҶТ” муқаррар гардидааст 

                                                           
77 Дар таҷрибаи давлатҳои пасошуравӣ, аз ҷумла ФР низоми мақомоти наздипрезидентиро бо номи 

“мақомоти маслиҳатӣ ва машваратии назди Президенти ФР” (консултативные и совещательные 

органы при Президенте РФ), ки дар шакли Шуро ва комиссияҳо ташкил гардидаанд ва “мақомоти 

ёрирасони назди Президенти ФР (вспомогательные органы при Президенте РФ)”, ки ба ақидаи В. И. 

Радченко ба онҳо дохил мешаванд: Шурои амният, Дастгоҳи Президент, намояндагони ваколатдори 

Президент дар округҳои федералӣ ва ғайра, мешиносанд: Ниг.: Радченко В. И. Конституционные 

основы государственной целостности Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук.  М., 2003.  С. 
87. 
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ва ё ба Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд, дохил 

мегарданд. 

Бояд қайд намуд, ки бо муқаррар гардидани сохтори мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар фармони Президенти ҶТ “Дар 

бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 

19 ноябри соли 2013, №12 мақомоти маслиҳатӣ ва машваратии назди 

Президенти ҶТ, ки дар шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии “комиссия” ва 

“шуро”-и назди Президенти ҶТ ташкил карда шудаанд, ба гурӯҳи 

“мақомоти назди Президенти ҶТ” дохил нагардидаанд. Ҳол он ки дар 

номгузории онҳо ибораи “назди Президенти ҶТ” мавҷуд мебошад ва 

муассиси онҳо Президенти ҶТ ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла, Комиссия оид 

ба масъалаҳои бахшиши ҷазои назди Президенти ҶТ, Комиссия оид ба 

масъалаҳои шаҳрвандии назди Президенти ҶТ ва ғайра, ки ба гурӯҳи 

мақомоти наздипрезидентӣ дохил нагардидаанд. Сабаби асосии ба 

низоми мақомоти наздипрезидентӣ дохил нагардидани онҳо дар он аст, 

ки мақомоти мазкур ваколати мустақили ҳокимиятӣ надоранд. 

Барои муайян кардани ин масъала, аниқтараш суоле, ки чаро дар 

ҶТ мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди Президенти ҶТ ба гурӯҳи 

мақомоти назди Президенти ҶТ дохил карда намешаванд, фарқияти ин 

ду гурӯҳи мақомотро баррасӣ ва амиқ созем.  

Аз таҳлили адабиёти илмӣ78 ва мазмуни низомномаи мақомоти 

машваратӣ ва маслиҳатии назди Президенти ҶТ бармеояд, ки мақомоти 

мазкур хусусиятҳои зеринро доранд:  

 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, дар 

низоми ҳокимияи иҷроия ташкил мегарданд, вале функсияи идоракунии 

давлатиро надоранд ва мақоми идоракунии давлатӣ маҳсуб намеёбанд; 

                                                           
78 Ниг.: Щипанов А.В. О вспомогательных и совещательных органах при Президенте Российской 

Федерации // Российский юридический журнал.  2009.  № 5.  С. 232-235.; Петровский Д.Н. К 
вопросу об устройстве вспомогательных органов общей компетенции при главе государства // 

Конституционное и муниципальное право.  2005.  № 6.  С. 32–36.; Кишоян Н.А. Вопросы 
конституционно-правового статуса вспомогательных органов при Президенте РФ // Известия 

Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право.  2013. – С. 241-244. 
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 ваколати ҳокимиятӣ надошта, ҳуқуқи қабул намудани санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқиро низ надоранд79. Ин аст, ки дар бораи қабул карда 

шудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти маслиҳатӣ ва 

машваратии назди Президенти ҶТ дар қонунгузории ҶТ оид ба санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ чизе муқаррар карда нашудааст; 

 мақомоти мазкур ба узвият асос ёфта, узви ин мақомот ба сифати 

хизматчии давлатӣ баромад намекунад; 

 ташкил гардидани ин гуна мақомот бо зарурати ҷалб намудани 

намояндагони ҷамъият барои омода ва иҷро намудани қарорҳои 

идоракунӣ алоқаманд мебошад; 

 бештари мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди Президенти 

ҶТ бевосита аз ҷониби Президенти ҶТ роҳбарӣ карда мешаванд; 

 узви мақомоти маслиҳатӣ ва машваратии назди Президенти ҶТ 

метавонанд дар як вақт кормандони сохторҳои гуногуни давлатӣ 

бошанд. 

Хусусиятҳои номбурдаро дар мисоли баъзе мақомоти маслиҳатӣ ва 

машваратии назди Президенти ҶТ собит менамоем. Масалан, Шурои 

миллии кор бо ҷавонон дар назди Президенти ҶТ тибқи Низомномаи худ, 

ки бо фармони Президенти ҶТ аз 18 июли соли 2015, №526 тасдиқ 

гардидааст, ба мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, муассисаю ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҷиҳати 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҶТ таъсис дода мешавад. Шуро аз 

раис, муовин, котиб ва аъзоёни Шуро иборат мебошад. Ба сифати Раис  

Президенти ҶТ, муовини Раис муовини Сарвазири ҶТ, котиби масъули 

Шуро  Раиси Кумитаи ҷавонон, варзиши назди Ҳукумати ҶТ баромад 

мекунанд; Комиссия оид ба масъалаҳои шаҳрвандии назди Президенти ҶТ 

                                                           
79 Ин нуқтаи назар дар адабиёти илмӣ бештар ҷонибдорӣ мегардад. Аз ҷумла: Ниг.: Тихонова Е.С. 
Юридическая сила решений совещательных органов при Президенте Российской Федерации // 

Гуманитарные и политико-правовые исследования.  2021.  №1 (12).  С. 46.; Щипанов А.В. О 
вспомогательных и совещательных органах при Президенте Российской Федерации // Трибунна 

молодого ученого. Российский юридический журнал.  5/2009.  С. 232. 
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мақоми дигари маслиҳатӣ ва машваратии назди Президенти ҶТ-ро 

ташкил мекунад. Тибқи Низомномаи он, ки бо фармони Президенти ҶТ 

аз 11 апрели соли 2017, №867 тасдиқ гардидааст, Комиссияи мазкур 

мақоми машваратию маслиҳатии назди Президенти ҶТ мебошад, ки 

амалӣ гардонидани салоҳиятҳои конститутсионии Президенти ҶТ оид ба 

ҳалли масъалаҳои шаҳрвандии ҶТ-ро таъмин менамояд. Комиссия аз 

раис, муовини раис, котиби масъул ва дигар аъзо иборат мебошад. Ба 

сифати Раиси Комиссия  Сарвазири ҶТ, муовини раиси Комиссия  

сардори раёсати кафолатҳои ҳуқуқи инсони Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти ҶТ, котиби масъули Комиссия  муовини сардори раёсати 

кафолатҳои ҳуқуқи инсони Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ баромад 

мекунанд. Аъзои Комиссия бошад, иборат аст аз: Муовини якуми 

Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ, Ёрдамчии Президенти ҶТ 

оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, Ёрдамчии Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои 

рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, Сардори раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти ҶТ, Раиси Суди Олии ҶТ, Прокурори генералии ҶТ, 

вазирони адлия, корҳои дохилӣ, корҳои хориҷӣ, Раиси Кумитаи 

давлатии амнияти миллии ҶТ, Декани факултети ҳуқуқшиносии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 

Мақомоти дигаре, ки ба гурӯҳи “мақомоти назди Президенти ҶТ” 

дохил карда шудаанд, ин кумита ва агентиҳо мебошанд, ки мақомоти 

мустақили иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, хусусияти 

алоҳидаи худро доранд. Аз ҷумла:  

 онҳо мақоми мустақили иҷроияи ҳокимияти давлатӣ эътироф 

мегарданд, ки роҳбарии онҳоро шахсони мансабдори алоҳида амалӣ 

менамоянд; 

 ташкил намудани ин мақомот бо мақсади танзим намудани 

муносибаҳои муайяни давлатию ҷамъиятӣ равона карда шудааст; 
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 мақомоти идоракунии давлатӣ маҳсуб ёфта, дорои ваколатҳои 

ҳокимиятӣ буда, ҳуқуқи мустақилона қабул намудани санадҳои меъёрии 

ҳуқуқиро дар шаклҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ доранд; 

 кормандони онҳо хизматчии давлатӣ маҳсуб меёбанд ва шарту 

талботи махсуси ба ин мансабҳо таъйин гардиданро қонун муқаррар 

менамояд; 

 аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис дода мешаванд ва дар 

Президенти ҶТ масъул мебошанд. 

Аз таҳлили хусусияти ин ду гурӯҳи мақомоти назди Президенти ҶТ 

маълум мегардад, ки ҳамчун мақоми мустақил будан, функсияи 

идоракунии давлатӣ доштан ва ҳуқуқи қабул намудани санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ ба гурӯҳи “мақомоти назди Президенти ҶТ” имкон 

додааст, ки ба ҷумлаи мақомоти махсусгардонидашудаи назди 

Президенти ҶТ дохил карда шаванд.  

Мақомоти назди Президенти ҶТ дар низоми мақомоти давлатӣ 

мавқеи махсусро соҳибанд. Махсусияти ин мақомоти давлатӣ аввалан бо 

он муайян мегардад, ки ташаббускори таъсис дода шудани онҳо танҳо 

Президенти ҶТ мебошад ва ин мақомот танҳо дар назди Президенти ҶТ 

ҳисоботдиҳанда мебошанд. Дар баробари ин, низомнома, сохтори 

дастгоҳи марказӣ, наќшаи идоракунӣ ва шумораи ниҳоии кормандони 

мақомоти назди Президенти ҶТ дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ 

муайян гардида, аз ҷониби Президенти ҶТ тасдиќ карда мешаванд. 

Ваколат ва функсияҳои мақомоти назди Президенти ҶТ дар низомномаи 

онҳо ва ҳамзамон қонунгузории алоҳида, ки бевосита ба вазъи ҳуқуқии 

мақомоти алоҳидаи назди Президенти ҶТ тааллуқ доранд, муќаррар 

карда мешаванд. 

Ба ин нигоҳ накарда, мақомоти назди Президенти ҶТ табиати 

гуногуни ҳуқуқӣ доранд, зеро онҳо дар шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии 

гуногун таъсис дода шуда, баъзе аз ин мақомот аз ҷониби шахсони 
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мансабдори алоҳида роҳбарӣ карда мешаванд ва баъзеи дигар бо 

роҳбарии дастаҷамъӣ асос меёбанд. Хусусиятҳои зерин боиси он 

мегарданд, ки мақомоти назди Президенти ҶТ табиати гуногунро касб 

намоянд. 

Тибқи фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, 

№1280  бо тағйиру иловаҳои минбдаъда ба мақомоти назди Президенти 

ҶТ дохил мешаванд: 

 Шурои амнияти ҶТ; 

 Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ; 

 Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ; 

 Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

ҶТ; 

 Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти ҶТ; 

 Агентии омори назди Президенти ҶТ; 

 Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти 

ҶТ. 

Аз мазмуни м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” бармеояд, ки мақомоти назди Президенти ҶТ 

ба низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ шомил 

мебошанд. Ҳамзамон, дар Қонуни мазкур муқаррар гардидааст, ки 

мақомоти мазкур аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис дода мешаванд, яъне, 

дар доираи талаботи қонунгузорӣ Президенти ҶТ ҳуқуқи ташкил 

намудани мақомоти мазкурро дорад.  

Вобаста ба мафҳуми мақомоти назди Президенти ҶТ бошад, қайд 

намудан зарур аст, ки дар илми ҳуқуқи маъмурии ватанию хориҷӣ 

мафҳуми илман асосноки мақомоти мазкур ба назар намерасад. 

                                                           
80 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.07.2020). 
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Махсусан дар илми ҳуқуқи маъмурии ватанӣ дар сатҳи амиқ омӯзиши 

вазъи ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ ба таври алоҳида ба роҳ 

монда нашуда, корҳои илмӣ-таҳқиқотии алоҳида низ дар ин самт 

гузаронида нашудаанд. Ин ҳолат бо омилҳои гуногун асоснок мегардад. 

Якум, ин ки мақомоти мазкур дар таҷрибаи ҶТ мақомоти навъи нав ба 

ҳисоб мераванд ва дуюм, ин ки мақомоти наздипрезидентӣ қолаби 

шахшуда набуда, ба ташаккули онҳо омилҳои гуногун, аз ҷумла шакли 

идоракунии давлатӣ, вазъи ҳуқуқии Президент дар давлатҳои дахлдор, 

шакли сохти давлатӣ ва ғайра таъсир мерасонанд. Аз ин лиҳоз, вобаста 

ба омилҳои зикргардида мақомоти наздипрезидентӣ метавонанд дар 

шакли ташкилӣ-ҳуқуқии гуногун ва функсияҳои гуногун вуҷуд дошта 

бошанд. Ба ақидаи мо, бо назардошти ҳамин омилҳо вобаста ба вазъи 

ҳуқуқии мақомоти наздипрезидентӣ дар адабиёти илмӣ диққати махсус 

дода нашудааст. 

Дар фарқият аз илми ҳуқуқи маъмурии ватанӣ қонунгузории 

кишвар мафҳуми мақомоти назди Президенти ҶТ-ро муқаррар 

намудааст. Мафҳуми расмии мақомоти назди Президенти ҶТ дар м. 14 

Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии  ҶТ” 

дода шудааст, ки тибқи он: “Маќоми назди Президенти ҶТ маќоми 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти 

муќаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ сиёсати ягонаи 

давлатиро дар соҳаи муайяни фаъолият амалӣ менамоянд”.  

Қобили қайд аст, ки вобаста ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ, салоҳият 

ва навъи мақомоти назди Президенти ҶТ мафҳуми маҳдуд ва васеи онро 

муқаррар намудан мумкин аст. Ба назари мо мафҳуми дар Қонуни 

мазкур муқарраргардида шакли фишурда ё худ маҳдуди мафҳуми 

мақомоти назди Президенти ҶТ мебошад, зеро дар маҷмуъ ба амалӣ 

намудани сиёсати давлатӣ аз ҷониби мақомоти мазкур ишора 

гардидааст. Аммо, тавре қайд гардид, мақомоти назди Президенти ҶТ 
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табиати гуногун доранд ва вобаста ба шакли фаъолият ва функсия 

фаъолияти онҳо самтҳои гуногунро фаро гирифта, мазмуни мафҳуми ин 

мақомотро васеъ мегардонад. Бинобар ин нуктаи назар, боз ҳам амиқтар 

муайян намудани мафҳуми “мақомоти назди Президенти ҶТ” – мафҳуми 

васеи он ба назари мо мувофиқи мақсад мебошад. 

Бо назардошти самтҳои фаъолият ва вазифаю ваколатҳои 

мақомоти назди Президенти ҶТ чунин мафҳуми онро чунин пешниҳод 

намудан мумкин аст: “Мақомоти назди Президенти ҶТ мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, тибқи талаботи 

Конститутсияи ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо мақсади таъмини 

сиёсати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ дар соҳаи муайяни фаъолият, 

ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, баамалбарории назорати 

давлатӣ ва амалисозии хизматрасонии давлатӣ аз ҷониби Президенти ҶТ 

таъсис дода шуда, фаъолияти ҳуқуқмуқаррарнамоӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва 

ҳуқуқмуҳофизавиро ба амал бароварда, оид ба натиҷаи фаъолияти худ дар 

назди Президенти ҶТ масъул мебошанд”. 

Бо дарназардошти мафҳуми пешниҳодгардида ва навъи мақомоти 

назди Президенти ҶТ як қатор хусусиятҳои (нишонаҳои) ин мақомотро 

ҷудо намудан мумкин аст: 

1. Номгузории мақомоти назди Президенти ҶТ. Гарчанде, 

номгузорӣ дар сатҳи зарурӣ хусусияти ин ё он мақомро пурра ифода 

карда наметавонад, вале ба назари мо номгузорӣ метавонад ҳамчун 

аломати фарқкунандаи мақомоти давлатӣ баромад намояд. Масалан, 

дар сохтори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки бо 

фармони Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, гурӯҳи алоҳида – 

мақомоти назди Президенти ҶТ ҷудо карда шудааст. Дар баробари ин, 

аксари мақомоте, ки ба ин гурӯҳ дохил мегарданд, дар номгузории худ 
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ибораи “назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро доранд81, ки он 

аломати фарқкунандаи онҳо аз дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад. 

Вобаста ба ақидаи Н.Н. Скрипников дар бораи он ки мақомоти 

наздипрезидентӣ на ҳама вақт бо номи “мақомоти назди Президент” 

номгузорӣ мегарданд82, гуфтан мумкин аст, ки ин ҳолат нисбат ба он 

давлатҳое хос мебошад, ки дар онҳо мақомоти наздипрезидентӣ танҳо 

дар шакли мақомоти маслиҳатӣ ва машваратӣ ташкил карда мешаванд. 

Лекин, мақомоти назди Президенти ҶТ дар фарқият аз мақомоти 

маслиҳатӣ ва машваратӣ мақомоти мустақил эътироф гардида, 

мустақилона ҳуқуқи қабул намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқиро доранд 

ва аз мақомоти маслиҳатӣ, машваратӣ ва ёрирасони назди Президенти 

ҶТ ба истиснои Шурои амнияти ҶТ ҷудо мебошанд. Бинобар ин, номи 

мақомоти мазкур, ки ибораи “назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон”-

ро доранд, аҳаммияти муҳим дорад ва мувофиқи мақсад мебуд, ки дар 

номгузории ҳамаи мақомоти наздипрезидентӣ ин ибора муқаррар карда 

шавад. 

2. Мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун мақомоти иҷроияи 

марказии ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб мераванд. Тавре ишора гардида 

буд, маҳз ҳокимияти иҷроия, ки фаъолияти иҷроиявӣ-амрдиҳандагиро 

амалӣ менамояд, механизмҳои махсуси амаликунандаи функсияҳои 

мазкурро ташкил медиҳад. Ин механизмро мақомоти ҳокимияти иҷроия 

дар бар мегиранд, ки хусусияти мазкур танҳо хоси ин шохаи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад. Мақомоти назди Президенти ҶТ низ аз ҷумлаи ин 

мақомоти давлатӣ мебошад, ки тибқи қонунгузорӣ ҳамчун мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ эътироф гардидаанд. 

                                                           
81 Ба истиснои Шурои амнияти ҶТ ва Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

ҶТ. 
82 Ниг.: Скрыпников Н.Н. Конституционно-правовые основы деятельности Администрации 

Президента Российской Федерации // Государственное управление. Электронный журнал.  Выпуск 
№41. – 2013. – С. 185. 
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Тибқи талаботи қонунгузорӣ мақомоти назди Президенти ҶТ 

мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ маҳсуб меёбанд. Ба 

хусусияти мазкур ду омил таъсир мерасонад: якум, таъйиноти мақомоти 

мазкур – баамалбарории идоракунии давлатӣ ва амалӣ намудани 

фаъолияти иҷроиявӣ-амрдиҳӣ; дуюм, мавқеъ ё худ ҷои Президенти ҶТ 

дар низоми ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимияти иҷроия.  

Вобаста ба омили якум, мақомоти назди Президенти ҶТ тибқи 

қонунгузорӣ ҳамчун субъектони баамалбарории идоракунии давлатӣ 

эътироф гардида, тибқи низомномаи худ фаъолияти иҷроиявӣ-

амрдиҳиро амалӣ менамоянд. Вобаста ба омили дуюм бошад, новобаста 

ба он ки Президенти ҶТ дар баробари сарвари давлат будан, ҳамзамон, 

сарвари ҳокимияти иҷроия низ мебошад, дар аксари давлатҳои ҷаҳон 

Президент намояндаи олии ҳокимияти иҷроия маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, 

мақомоте, ки дар назди Президенти ҶТ таъсис дода мешаванд, новобаста 

ба табиати ҳуқуқии салоҳият ва шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб мераванд.  

3. Мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун мақоми марказӣ сохтор 

ва мақоми минтақавии худро доранд. Ин хусусият аз шакли сохти 

давлатии ҶТ ва нақшаи идоракунии мақомоти мазкур бармеояд. Бо 

назардошти он, ки ҶТ аз воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудӣ иборат мебошад, 

соҳибихтиёрии давлат дар ҳудуди онҳо амалӣ карда мешавад. Бо ҳамин 

мақсад низоми мақомоти давлатӣ ба мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ ҷудо 

мешаванд. Мақомоти марказӣ мақомоти асосӣ буда, ба сохторҳои 

ҳудудии худ амридиҳанда мебошанд ва иҷрои вазифаҳои хизматии 

онҳоро таъмин менамоянд. Мақомоти назди Президенти ҶТ низ 

мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб мераванд, ки 

воҳидҳои сохтории худро дар маҳалҳои алоҳидаи кишвар низ доранд. 

Масалан, нақшаи идоракунии Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ чунин муқаррар гардидааст: Дастгоҳи марказӣ, Шуъбаи 
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Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ дар ВМКБ, вилояти 

Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, Бахши 

минтақавии Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ дар шаҳри 

Кӯлоби вилояти Хатлон. 

Бинобар он, ки воҳиди кории мақомоти мазкур кам мебошад ва 

имконияти ташкил намудани сохторҳои алоҳидаи онҳоро дар воҳидҳои 

маъмурӣ-ҳудудии кишвар мавҷуд намебошад, сохторҳои минтақавии 

мақомоти назди Президенти ҶТ, ки ваколати давлатӣ-ҳокимиятии онҳо 

ҳудуди якчанд ноҳияҳоро дар бар мегирад, ташкил карда мешаванд. Ба 

ғайр аз Шурои амнияти ҶТ ва Кумитаи рушди маҳали назди Президенти 

ҶТ боқимонда мақомоти назди Президенти ҶТ сохторҳо минтақавии 

худро доранд, ки онҳо дар якҷоягӣ бо мақомоти марказӣ сиёсати 

давлатиро дар соҳаи дахлдор ба амал мебароранд. 

4. Мақомоти назди Президенти ҶТ аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис 

ва барҳам дода мешаванд. Ташкил гардидани мақомоти назди Президент 

ҶТ ба салоҳияти Президенти ҶТ ҳамчун сардори давлат мансуб мебошад. 

Дар доираи салоҳияти худ Президенти ҶТ мақомоти махсусро таъсис 

медиҳад, низомномаи онҳоро тасдиқ менамояд, фаъолияти онҳоро 

назорат менамояд ва онҳоро барҳам медиҳад. Нақши Президенти ҶТ дар 

ташкил ва ба амал баровардани фаъолияти мақомоти назди Президенти 

ҶТ асосӣ ва аввалиндараҷа мебошад.  

5. Ҳайати роҳбарикунандаи мақомоти назди Президенти ҶТ-ро 

Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод менамояд. Аз мазмуни 

ин хусусияти мақомоти назди Президенти ҶТ чунин бармеояд, ки дар 

ҳоле ки ташаббускор ва таъсисдиҳандаи мақомоти назди Президенти ҶТ 

худи Президенти ҶТ мебошад, пас ваколати таъйин намудан ва озод 

намудани роҳбарияти онҳо салоҳияти Президенти ҶТ мансуб мебошад. 

Мисоли ин гуфтаҳо муқаррароти қ. 3 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи 

низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” баромад мекунад. Дар 
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баробари роҳбарони мақомоти мазкур, тибқи низомномаи мақомоти 

назди Президенти ҶТ роҳбари мақомоти назди Президенти ҶТ номзадии 

шаҳрвандони кишварро барои ишғоли мансабҳои муовини якум ва 

муовинони мақомоти мазкур пешниҳод менамоянд ва онҳо низ аз 

ҷониби Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва озод карда мешаванд. 

Таъйин ва озод намудани шахсони мансабдори давлатӣ аз ҷониби 

Президенти ҶТ дар асоси санадҳои ҳуқуқии Президенти ҶТ амалӣ карда 

мешаванд. Тибқи талаботи м. 70 Конститутсияи ҶТ Президенти ҶТ дар 

доираи салоҳияти худ фармон мебарорад ва амр медиҳад. Мувофиқан, 

таъйин ва озод намудани шахсони мансабдори давлатӣ низ тибқи 

санадҳои мазкур ба расмият дароварда мешаванд.  

Дар мисоли мақомоти назди Президенти ҶТ дар Қонуни ҶТ “Дар 

бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” муқаррар 

нагардидааст, ки тибқи кадом санади худ Президенти ҶТ роҳбар ва 

муовинони роҳбари мақомоти мазкурро таъйин ва озод менамояд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки роҳбарони баъзе аз мақомоти назди 

Президенти ҶТ дар асоси фармони Президенти ҶТ ва муовинони 

роҳбари мақомоти назди Президенти ҶТ дар асоси фармон ва амри 

Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод мегарданд. Масалан, 

дар асоси фармонҳои Президенти ҶТ аз 19 июни соли 2015, №506 

Директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ; аз 23 

январи соли 2017 № 823 ва ғайра таъйин гардидаанд. Ҳамзамон, дар 

асоси амрҳои Президенти ҶТ аз 15 апрели соли 2020 №АП-1373 муовини 

Раиси Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ; аз 10 июли соли 

2020 №АП-1393 муовини Директори Агентии омори назди Президенти 

ҶТ; аз 1 феврали соли 2022 №АП-167 муовини директори Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ таъйин гардидаанд. Мувофиқан, 

тавассути кадом санади Президенти ҶТ роҳбар ва муовинони роҳбари 

мақомоти назди Президенти ҶТ таъйин ва озод мегарданд, дар 
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қонунгузорӣ ва низомномаи мақомоти мазкур меъёр пешбинӣ 

намегардад83. 

Мувофиқан, роҳбари мақомоти назди Президенти ҶТ тибқи 

фармони Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод карда 

мешаванд, инчунин муовини якум ва муовинони мақомоти назди 

Президенти ҶТ бошанд, тибқи фармон ва амри Президенти ҶТ ба вазифа 

таъйин ва аз он озод мегарданд84. Бинобар ин, такмили қонунгузориро 

вобаста ба масъалаи мазкур зарур мешуморем. 

6. Низомномаи мақомоти назди Президенти ҶТ аз ҷониби 

Президенти ҶТ тасдиқ карда мешавад. Мазмуни хусусияти мазкурро дар 

муқаррароти м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” дарёфтан мумкин аст. Агар вазорату кумитаҳои давлатӣ, 

гарчанде аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис дода шаванд ҳам, вале 

низомномаи ин мақомотро Ҳукумати ҶТ тасдиқ менамояд. Хусусияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ маҳз дар он зоҳир мегардад, ки онҳо аз 

ҷониби Президенти ҶТ таъсис дода мешаванд ва низомнома, сохтор, 

нақшаи идоракунӣ ва шумораи ҳайати кормандони онҳоро бевосита 

худи Президенти ҶТ муайян ва тасдиқ менамояд. Масалан, дар б. 17 

Низомномаи Агентии омори назди Президенти ҶТ, б. 10 Низомномаи 

Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ, қ. 4 м. 11 Қонуни ҶТ 

“Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ” муқаррар гардидааст, ки низомнома, сохтор ва нақшаи 

идоракунии мақомоти мазкурро Президенти ҶТ тасдиқ менамояд. Вале 

ин меъёр дар Низомномаи Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми 

назди Президенти ҶТ ва Низомномаи Кумитаи рушди маҳали назди 

                                                           
83 Ниг:. Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.prezident.tj (санаи муроҷиат: 10.02.2022) 
84 Муовини якум ва муовинони Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ, 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ, Агентии назорат дар соҳаи маориф ва 

илми назди Президенти ҶТ тавассути фармони Президенти ҶТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод 

карда мешаванд. Муовини якум ва муовинони Агентии омори назди Президенти ҶТ, Агентии хизмати 

давлатии назди Президенти ҶТ ва Кумитаи рушди маҳаллӣ назди Президенти ҶТ тавассути амри 

Президенти ҶТ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мегарданд. 

http://www.prezident.tj/


59 
 

Президенти ҶТ пешбинӣ нагардидаанд ва ба андешаи мо, муқаррар 

намудани онҳо мувофиқи мақсад мебошад. 

7. Мақомоти назди Президенти ҶТ бо мақсади амалӣ гардонидани 

функсияҳои худ ҳуқуқи қабул намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқиро доранд. 

Тибқи м. 24 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ”85 

мақомоти назди Президенти ҶТ  дар асос ва барои иҷрои Конститутсияи 

ҶТ, дигар санадҳои қонунгузорӣ, фармонҳои Президенти ҶТ ва 

қарорҳои Ҳукумати ҶТ дар доираи салоҳияташон санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ қабул мекунанд. Мутобиқан, мақомоти назди Президенти ҶТ 

санади меъёрии ҳуқуқиро дар шакли фармоиш қабул мекунанд. 

8. Оид ба натиҷаи фаъолияти худ мақомоти назди Президенти ҶТ 

дар назди Президенти ҶТ масъул мебошанд. Чуноне, ки қайд намудем, 

ташаббускор ва ташкилкунандаи асосии мақомоти мазкур Президенти 

ҶТ мебошад. Аз ин рӯ, онҳо дар назди Президенти ҶТ оид ба натиҷаи 

фаъолияти худ ҳисоботдиҳанда мебошанд. Масалан, дар боби 1 б. 2 

Низомномаи Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ муқаррар 

гардидааст, ки Кумита ба Президенти ҶТ ҳисоботдиҳанда мебошад; 

боби 3 б. 10 Низомномаи Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми 

назди Президенти ҶТ муқаррар менамояд, ки Директори Агентӣ ба 

Президенти ҶТ ҳисобот пешниҳод менамояд. Дар м. 13 Қонуни ҶТ “Дар 

бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

ҶТ” муқаррар мегардад, ки “Директори Агентӣ ҳар шаш моҳ ба 

Президенти ҶТ оид ба фаъолияти Агентӣ ҳисобот пешниҳод менамояд, 

инчунин оид ба натиҷаҳои тафтишу санҷишҳои молиявӣ ба Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ ҳисобот пешниҳод менамояд”. Қайд 

намудан зарур аст, ки низоми мақомоти наздипрезидентӣ ба истиснои 

Агентии мазкур танҳо ба Президенти ҶТ ҳисоботдиҳанда мебошанд. Аз 

ин лиҳоз, дар баробари дигар мақомоти наздипрезидентӣ тобеъ ва 

                                                           
85 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” 30 майи соли 2017, № 1414 // АМО ҶТ, соли 
2017, №5. 
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ҳисоботдиҳанда будани Агентии мазкур танҳо ба Президенти ҶТ ба 

назари мо мақсаднок мебошад. 

9. Мақомоти назди Президенти ҶТ вобаста ба табиати ҳуқуқии худ 

мақомоти салоҳияти омехтадошта ба ҳисоб мераванд. Мақомоти назди 

Президенти ҶТ вобаста ба таъйинот, ваколат, вазифа ва функсияҳои худ 

аз якдигар фарқ мекунанд. Таҳлили қонунгузории танзимкунандаи 

фаъолияти мақомоти мазкур собит месозад, ки фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ самтҳои гуногуни фаъолияти давлатӣ, аз ҷумла 

назорати давлатӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар 

соҳаи дахлдор, хизматрасонии муайяни давлатӣ, таъмини тартиботи 

ҷамъиятӣ ва мубориза бо ҳуқуқвайронкуниро дар бар мегиранд. 

Бинобар ин, бо хулосагирӣ аз таҳлили муқаррароти қонунгузорӣ ва 

нуктаҳои назари олимони соҳавӣ дар таҳқиқот, ба ақидаи мо мақомоти 

назди Президенти ҶТ мақомоти салоҳияти омехтадошта ба ҳисоб 

мераванд. 

Бояд қайд намуд, ки ҳамаи мақомоти ҳокимияти иҷроия дар 

якҷоягӣ низоми мақомоти ҳокимияти иҷроияро ташкил медиҳанд. 

Мақомоти ҳокимияти иҷроия функсияҳои ҳокимияти иҷроияро маҳз дар 

якҷоягӣ – низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия ба таври пурра ва дуруст 

ба амал бароварда метавонад86. 

Бояд қайд намуд, ки дар адабиёти илмӣ дар мавриди ифода 

намудани маҷмуи мақомоти ҳокимияти иҷроия, ибораҳои “низоми 

мақомоти ҳокимияти иҷроия” ва “сохтори мақомоти ҳокимияти иҷроия” 

васеъ истифода бурда мешаванд, ки онҳоро мебояд аз якдигар фарқ 

намуд. Истилоҳи “низом (система) аз калимаи юнонии “systema” маншаъ 

гирифта, ба мазмуни нақша, тартиби ҷобаҷогузории қимматҳои як 

бутун, ки бо тартиби пай дар пай бо ҳам алоқаманд мебошанд” шарҳ 

                                                           
86 Ниг.: Пилия Д.Э. Система и структура органов исполнительной власти Республики Абхазия // 
Административвное и муниципальное право. – 2010.  – №6. – С. 31 
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дода мешавад87. Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ”  “система” 

ҳамчун “тартиби муайяни ҷобаҷогузорӣ ва алоқаи ҷузъҳои чизе” 

фаҳмида мешавад88. Ба ин нигоҳ накарда, дар адабиёти илмӣ олимон 

андешаҳои гуногунро вобаста ба мазмуни ин истилоҳ пешниҳод 

намудаанд89. 

Сохтор аз калимаи лотинии “structura” гирифта шуда, маънои 

сохтор, тартиб ва ҷойгиршавиро дорост90. Агар “низом” маҷмуи 

ҷузъиёти як бутунро ташкил намояд, пас “сохтор” муайянкунандаи 

фаъолият ва зинаҳои ҳар яке аз ҷузъҳои “низом” ба ҳисоб меравад91. Аз 

ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки якум, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ дар якҷоягӣ низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро 

ташкил медиҳанд, ки функсияи онҳо барои амалисозии ҳокимияти 

иҷроия равона гардидааст ва дуюм, ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ 

сохтори ҳокимияти иҷроияро ташкил медиҳанд, яъне, вақте ки сухан дар 

бораи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ меравад, пас низоми онҳо 

дар назар дошта шудааст, вале вақте ки сухан дар бораи намуди 

алоҳидаи мақомоти ҳокимияти иҷроия ё гурӯҳбандии онҳо равад, пас 

сохтори мақомоти ҳокимияти иҷроия дар назар дошта мешавад92. 

Низоми мақомоти давлатӣ ба назари З.М. Соибов ин шакли зоҳирии 

мақомоти давлатӣ мебошад, ки аз сатҳи болоӣ то ба сатҳи поёнии 

                                                           
87 Ниг.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка (Манбаи электронӣ): 

http//vidahl.agava.ru. // P208/HTM#37347 (санаи муроҷиат: 10.10.20.21). 
88 Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди II. – Душанбе, 2008. – С. 250. 
89 Ниг.: Низом (система) ин шакли ташкилии ин ё он чиз ва ё маҷмуи ташкилоте мебошад, ки аз ҷиҳати 

вазифаҳои худ ягона буда, як бутуни томро ифода мекунанд”. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова 

Толковый словарь русского языка.  М.: ИТИ Технологии, 2006. – С. 1803.; Ба мазмуни васеъ низом 

(система) ифодакунандаи тартибот ва дурустии ҷобаҷогузории қисматҳои бо ҳам алоқаманд мебошад, 

ки инъикоскунанда ва муайянкунандаи талаботи хусусияти интизомӣ дошта низ мебошанд. / Пронина 

В.С. Правовое регулирования органов исполнительной власти. // Журнал российского права. – 1998.  
№2. – С. 30 
90 Ниг.: Дубовицкий В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / 

В.Н. Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск: Белорусская наука, 2006.  
С. 105 
91 Ниг.: Вишняков В.Г. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: теория и 

практика // Журнал российского права. – 2006.  №8. – С. 71 
92 Ниг.: Дубовицкий В.Н. Асари зикргардида.  С. 108 



62 
 

онҳоро дар бар мегирад. Сохтори мақомоти давлатӣ бошад, шакли 

дохилии ин низомро ифода менамояд93. 

Мафҳуми низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия дар Қонуни ҶТ 

“Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” чунин 

пешниҳод гардидааст: “низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ  

маҷмуи мақомоте, ки таҳти тобеияти якдигар (муносибатҳои иерархӣ) 

қарор дошта, функсияҳои идоракунии давлатиро мустақилона ва дар 

ҳамкории мутақобила татбиқ менамоянд ва ба мақомоти иҷроияи 

марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тақсим мешаванд”94.  

Аз мафҳуми мазкур бармеояд, ки мафҳуми “низом” васеъ буда, на 

танҳо низоми мартаботии мақомоти марказӣ, балки сохторҳои 

минтақавӣ ё худ маҳаллии онҳоро низ дар бар мегирад. Нуқтаи дигари 

ҷолиби диққатро вобаста ба мафҳуми расмии низоми мақомоти 

ҳокимияти иҷроия баррасӣ намудан зарур аст. Масалан, дар мафҳуми 

пешниҳодгардида омадааст: “низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ  маҷмуи мақомоте, ки таҳти тобеияти якдигар қарор доранд... 

.” Вобаста ба ин, зикр намудан зарур аст, ки ба низоми мақомоти 

ҳокимияти иҷроия мақомоти гуногуни давлатӣ дохил мешаванд, ки онҳо 

нисбат ба якдигар муносибати тобеиятӣ надоранд. Масалан, муносибати 

байни вазоратҳо ё вазоратҳо бо кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои назди 

Ҳукумати ҶТ ва ғайра. Ин мақомот дар баамалбарории вазифаҳои худ 

мустақиланд ва танҳо нисбат ба субъектони алоҳида – Президенти ҶТ ва 

Ҳукумати ҶТ муносибати тобеиятӣ доранд. Ба назари мо, асоси ташкили 

низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бояд вазъи маъмурӣ-

ҳуқуқӣ ва мақсади муттақобилаи онҳо – баамалбарории идоракунии 

давлатӣ бошад. Аз ин хотир таҷдиди назар намудани ин масъала ба 

                                                           
93 Ниг.: Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных 

органов Республики Таджикистан. Монография.  Душанбе, 2019.  С. 101 
94 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, 

№828 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 01.04.2021). 
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назари мо зарур ҳисобида мешавад. Бинобар ин, дар м. 2 Қонуни ҶТ 

“Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” дар шакли 

зерин муқаррар намудан мафҳуми низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия 

ба назари мо мақсаднок мебошад: “низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ  маҷмуи мақомоте мебошанд, ки функсияҳои 

идоракунии давлатиро мустақилона ва дар ҳамкории мутақобила татбиқ 

намуда, ба мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

тақсим мешаванд”. 

Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии 

ҶТ” гарчанде мафҳуми васеи низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатиро дар худ муқаррар намуда бошад ҳам, вале дар воқеъ номгӯи 

маҳдуди онҳоро нишон додааст. Аз ҷумла, тибқи м. 5 Қонуни мазкур 

низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти  давлатӣ дар ҶТ чунин 

муқаррар гардидааст: Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ; вазоратҳо ва 

кумитаҳои давлатии ҶТ; мақомоти назди Президенти ҶТ; мақомоти 

назди Ҳукумати ҶТ; мақомоти машваратию маслиҳатии назди 

Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ. 

Бояд қайд намуд, ки дар муқаррар намудани низоми мақомоти 

иҷроияи марказӣ нақши Президенти ҶТ низ ба назар мерасад. 

Президенти ҶТ дар доираи ваколатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 

тавассути фармони худ сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро 

муайян менамояд95.  

Мувофиқан, тибқи фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили 

сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 

2013, №12 сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ чунин 

муқаррар гардидааст: мақомоти назди Президенти ҶТ; Ҳукумати ҶТ; 

вазоратҳои ҶТ; кумитаҳои давлатии ҶТ; идораҳои назди Ҳукумати ҶТ.   

                                                           
95 Фармонҳои Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти 

давлатии ҶТ” муфассалтар дар зербоби 2 боби 1 баррасӣ гардидаанд. 
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Дар муқаррароти санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии зикргардида, ба 

ақидаи мо баъзе номувофиқатиҳо мансуб ба тартиби ҷобаҷогузории 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба назар мерасанд. Мувофиқан, 

аз талаботи Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” ва фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” бармеояд, мавқеъ ё худ ҷойи 

мақомоти назди Президенти ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ гуногун муқаррар гардидааст. Бояд қайд намуд, ки 

мавқеи мақомоти назди Президенти ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ асосан аз муассис ва тартиби таъсиси онҳо 

вобастагии калон дорад, ки дар муқаррар намудани ҷойи онҳо дар 

низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ метавонад нофаҳмиҳоро 

ба вуҷуд орад. 

Ба ақидаи мо, бо мақсади муайян намудани мавқеи мақомоти 

назди Президенти ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

муқаррароти Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” ва фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ”-ро вобаста ба низоми 

мақомоти марказии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва масоили марбут ба 

мавқеи мақомоти назди Президенти ҶТ дар онҳо, баррасӣ намудан зарур 

аст. 

Ба андешаи мо, номувофиқатии санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

зикргардида вобаста ба низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

ва мавқеи мақомоти назди Президенти ҶТ дар он дар нуқтаҳои зерин ба 

назар мерасанд: 

 аввал ба он бояд диққат дод, ки ин ду санад гарчанде масъалаҳои 

монандро муқаррар ва танзим намоянд ҳам, вале онҳо дар сатҳи 

нобаробар қарор доранд. Фармони Президенти ҶТ ҳамчун санади 

зерқонунӣ буда, дар асос ва барои иҷрои қонунҳо қабул карда 
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мешавад96. Мувофиқан, санади зерқонунӣ бояд ҳатман ба қонун ва дигар 

санадҳои қонунгузорӣ мувофиқат намояд. Вале дар муқаррар намудани 

тартиби ҷобаҷогузории низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” ва 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” ба якдигар мувофиқат наменамоянд; 

 дар м. 5 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” Ҳукумати ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи марказӣ 

нишон дода нашудааст, ҳол он ки дар фармони Президенти ҶТ “Дар 

бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” 

“Ҳукумати ҶТ” ҳамчун мақоми марказии ҳокимияти иҷроия эътироф 

мегардад; 

 дар фармони Президенти ҶТ “Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ” 

ва “мақомоти маслиҳатию машваратии назди Президенти ҶТ” ҳамчун 

мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ нишон дода 

намешаванд, лекин дар м. 5 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” мақомоти мазкур ҳамчун мақоми марказии 

ҳокимияти иҷроия эътироф мегарданд;  

 Ҳукумати ҶТ дар фармони Президенти ҶТ аз рӯйи силсилабандӣ 

пас аз мақомоти назди Президенти ҶТ дар зинаи дуюм нишон дода 

шудааст, ҳол он ки Ҳукумати ҶТ ҳамчун мақоми пешбари ҳокимияти 

иҷроия ва мақоми конститутсионӣ ба ҳисоб меравад ва бешубҳа мавқеи 

ҳуқуқии он назар ба мақомоти назди Президенти ҶТ баланд мебошад;  

 агар тибқи фармони Президенти ҶТ мақомоти назди Президенти 

ҶТ дар зинаи аввал нишон дода шуда бошад, пас дар м. 5 Қонуни ҶТ 

“Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” мавқеи 

мақомоти назди Президенти ҶТ аз рӯйи силсилабандӣ дар зинаи сеюм 

қарор гирифтааст; 

                                                           
96 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аз 30 майи соли 2017, №1414 // АМО ҶТ, с. 
2017, №5 
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 дар фармони Президенти ҶТ вазорат ва кумитаҳои давлатӣ дар 

зинаи сеюм ва чорум пас мақомоти назди Президенти ҶТ ва Ҳукумати 

ҶТ, вале дар Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” дар зинаи дуюм пас аз Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ 

ҷой гирифтаанд; 

 дар фармони Президенти ҶТ “Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ” 

дар сохтори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ қайд 

намегардад, лекин дар Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” дар низоми мақомоти иҷроияи марказии 

ҳокимияти давлатӣ ин мақом мавқеи аввалинро ишғол менамояд. 

Ба ақидаи мо, номувофиқатии санадҳои зикргардида аввалан аз 

номгузории худи санад ва сохтори онҳо сарчашма мегирад. Масалан, 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” номгузорӣ гардида, низоми мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро муқаррар намуда, онҳоро 

“сохтори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ” ном мебарад. 

Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” 

бошад, ҳамон номгӯи мақомотро (ба истиснои Ҳукумати ҶТ ва иловаи 

Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ) муқаррар намуда, онро “низоми 

мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ” эълон медорад, ки 

ҷудо намудани сохтор ва низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатиро мушкил мегардонад. Аз ин рӯ, ба назари мо фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ҶТ” агар минбаъд “Дар бораи такмили низом ва 

сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” номгузорӣ 

мегардид, мақсаднок мебуд. 

Дар муқаррар намудани мавқеи мақомоти назди Президенти ҶТ 

дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ақидаи Ю.А. 

Тихомиров, ки вобаста ба таносуби мақомоти ҳокимияти иҷроия ва 
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мақомоти идоракунии давлатӣ пешниҳод гардидааст, нақши муҳим 

мебозад. Тибқи ақидаи ӯ “табиати мақомоти ҳокимияти иҷроияро 

мазмуни “мандат”-и онҳо муайян менамояд97. Мандат дар ақидаи мазкур 

ба мазмуни додани ваколат ба мақомоти ҳокимияти иҷроия (ё худ 

ташкил намудани мақомоти ҳокимияти иҷроия) пешниҳод гардидааст. 

Мувофиқан, агар мандат ба субъект бевосита аз ҷониби мақомоти 

намояндагӣ (қонунгузорӣ)-и ҳокимияти давлатӣ супорида шавад, пас 

субъекти мазкур метавонад ҳомили ҳокимияти иҷроия бошад. Аз ин ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки на ҳамаи сохторҳои идоракунӣ фаъолияти 

худро бо ин восита оғоз менамоянд. Зеро мандати онҳо дуюмдараҷа 

буда, аз ҷониби худи мақомоти ҳокимияти иҷроия бо мақсади амалӣ 

намудани функсияҳои махсус супорида шуда, мақомоти ташкилнамудаи 

онҳо мақомоти идоракунии давлатӣ эътироф мегарданд98.  

Таҷрибаи ҶТ вобаста ба нуктаи назари зикргардида мувофиқат 

менамояд. Аз мазмуни муқаррароти Конститутсияи ҶТ бармеояд, ки 

ҳомили ҳокимияти иҷроия дар ҶТ пеш аз ҳама Президенти ҶТ, Ҳукумати 

ҶТ ва минбаъд вазорату кумитаҳои давлатӣ ва раисони вилоят, шаҳр ва 

ноҳияҳо баромад менамоянд. Боқимонда сохторҳои идоракунӣ – 

мақомоти наздипрезидентӣ ва наздиҳукуматӣ ба сифати мақомоти 

идоракунии давлатӣ баромад менамоянд99. Ҳолати мазкур бешубҳа 

гувоҳи он аст, ки вазъи ҳуқуқии вазорат ва кумитаҳои давлатӣ пеш аз 

ҳама вобаста ба ваколаҳои ҳокимиятии худ дар муқоиса ба мақомоти 

назди Президенти ҶТ баланд мебошад. Вале ба назари мо, дар Қонуни 

ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” ва фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ҶТ” ин ҳолат ба инобат гирифта нашудааст, ки 

                                                           
97 Ниг.: Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс.  М., 2003.  С. 156. 
98 Ниг.: Раззоков Б.Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти Республики 

Таджикистан:  дис. ... д-ра. юрид. наук.   Москва, 2014. – С. 175. 
99 Ниг.: Раззоков Б.Х. Асари ишорагардида. – С. 177. 
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боиси дар шакли пароканда қарор гирифтани низоми мақомоти иҷроияи 

марказии ҳокимияти давлатӣ гардидааст. 

Ба андешаи мо, барои дуруст муайян намудани мавқеи мақомоти 

назди Президенти ҶТ дар байни Ҳукумати ҶТ, вазорат ва кумитаҳои 

давлатии ҶТ баррасии андешаҳои илмӣ оид ба низоми мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ метавонад мусоидат намоянд. Масалан, ба 

ақидаи В.Я. Китотя, П.И. Кононов, И.Ш. Килясханов низоми мақомоти 

ҳокимияти иҷроияи ФР-ро чунин муқаррар намудан мумкин аст: 1) 

Ҳукумати ФР; 2) Дигар мақомоти федералии салоҳияти соҳавӣ, 

байнисоҳавӣ ва махсусдошта: вазоратҳои федералӣ; хадамоти федералӣ; 

агентиҳои федералӣ; 3) Мақомоти ҳокимияти иҷроияи субъектони 

федератсия100.  

Ба ақидаи П. Глушенко, Н. Жилский,  В. Кайнов низоми мақомоти 

ҳокимияти иҷроия иборат аст аз: мақомоти федералӣ ва субъектони 

федератсия. Ба мақомоти федералии ҳокимияти иҷроия дохил мешаванд: 

Президент, Ҳукумат, вазоратҳои федералӣ ва дигар мақомоти ҳокимияти 

иҷроия101. Дар таҷрибаи баъзе давлатҳо дар Конститутсия низоми 

мақомоти ҳокимияти иҷроия муқаррар мегарданд. Масалан, тибқи м. 

106 Конститутсияи Ҷумҳурии Белорусия ҳокимияти иҷроияро дар 

Ҷумҳурии Белорусия Ҳукумати Ҷумҳурии Белорусия  Шурои Вазирони 

Ҷумҳурии Белорусия ба амал мебароранд102. 

Тавре маълум мегардад, ки дар таснифоти пешниҳодгардида 

Ҳукумат, вазорат ва кумитаҳои давлатӣ дар низоми мақомоти ҳокимияти 

иҷроия бештар ишора мегарданд. Аз ин ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

Ҳукумат ва вазорату кумитаҳои давлатӣ назар ба дигар мақомоти 

                                                           
100 Ниг.: Китотя В.Я., Кононов П.И., Килясханов И.Ш. Административное право России. Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности “Юриспруденция”  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012.  С. 151 
101 Ниг.: Глущенко П., Жильский Н., Кайнов В. Административное право. Краткий курс. – СПб.: 
Питер, 2011. – С. 64. 
102 Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Белорусия // [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.сodeksy-by.com (санаи муроҷиат: 05.11.2021).  

http://www.сodeksy-by.com/
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иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мавқеи афзалиятнок доранд. Лекин мавқеи 

Ҳукумати ҶТ, вазорат ва кумитаҳои давлатии ҶТ дар силсилабандии 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба вазъи ҳуқуқии онҳо мувофиқат 

намекунад. Бинобар ин, барои дуруст муайян намудани мавқеи 

мақомоти мазкур дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, 

зарур аст, ки вазъи ҳуқуқии онҳо таҳлил ва таносуби онҳо бо мақомоти 

назди Президенти ҶТ муқаррар карда шавад.  

Таносуби Ҳукумати ҶТ бо мақомоти назди Президенти ҶТ. Бояд 

қайд кард, ки тибқи Конститутсияи ҶТ Президенти ҶТ сарвари давлат ва 

ҳокимияти иҷроия ба ҳисоб меравад, ки ин ҳолат ваколати зиёди 

Президенти ҶТ-ро нисбат ба идоракунии соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба вуҷуд меорад. Гарчанде, Президенти ҶТ 

роҳбарии Ҳукумати ҶТ-ро низ ба амал мебарорад, Ҳукумати ҶТ ҳамчун 

мақоми конститутсионӣ ба ҳисоб рафта103, дар баробари Конститутсияи 

ҶТ вазъи ҳуқуқии онро Қонуни конститутсионии ҶТ “Дар бораи 

Ҳукумати ҶТ”104 танзим менамояд. Бо назардошти ин, бояд нақш ва 

мавқеи ин мақоми конститутсионӣ аз дигар мақомоти давлатӣ болотар 

гузошта шавад. 

Ҳамзамон, дар қ. 2 м. 1 Қонуни конститутсионии ҶТ “Дар бораи 

Ҳукумати ҶТ”  муқаррар гардидааст, ки “Ҳукумати ҶТ системаи 

мақомоти идоракунии давлатиро роҳбарӣ, фаъолият ва мутобиқати 

ҳамкории онҳоро таъмин менамояд”, яъне, чи гунае ки Президенти ҶТ 

дар ташкил ва баамалбарории фаъолияти мақомоти наздипрезидентӣ 

нақши асосӣ ва роҳбарикунанда дорад, ба ҳамон монанд, Ҳукумати ҶТ 

низ нисбат ба дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мавқеи 

                                                           
103 Вале ягона мақоми конститутсионӣ дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ ин Шурои амнияти 

ҶТ мебошад, ки вазъи ҳуқуқии онро Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” танзим менамояд. Аз танзими 

ҳуқуқии ин ду мақом мавқеи ҳуқуқии онҳо аллакай равшан мегардад. Вале новобаста аз ин Шурои 

амнияти ҶТ, гарчанде дар низоми давлатдорӣ аҳаммияти муҳим дошта бошад ҳам, аммо аз ҷиҳати 

вазъи ҳуқуқӣ ба Ҳукумати ҶТ баробар шуда наметавонад. 
104 Ниг.: Қонуни конститутсионии ҶТ “Дар бораи Ҳукумати ҶТ” 12 майи соли 2001, №28 // АМО ҶТ, с. 
2001, №4, с. 2003, №4, мод. 152. 
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роҳбарикунанда дорад, ки ин ҳолат вазъи ҳуқуқии онро нисбат ба дигар 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баланд мегардонад.  

Қобили тазаккур аст, ки Ҳукумати ҶТ дар ташкили фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ низ нақши назаррас дорад. Масалан, дар 

б. 2 Низомномаи Агентии омори назди Президенти ҶТ қайд гардидааст, 

ки Агентӣ дар фаъолияти худ қарору фармоишҳои Ҳукумати ҶТ-ро ба 

роҳбарӣ мегирад; дар б. 6 Низомномаи мазкур бошад, қайд мегардад, ки 

Агентӣ дар фаъолияти худ Барномаи корҳои омориро, ки Ҳукумати ҶТ 

тасдиқ мекунад, ба роҳбарӣ мегирад; тибқи зербанди “б” б. 23 

Низомномаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ – Агентӣ 

вобаста ба таъмини иҷрои фармоишу қарорҳои Ҳукумати ҶТ ба 

Ҳукумати ҶТ маълумотнома пешниҳод менамояд ва ғайра. Аз ин маълум 

мегардад, ки Ҳукумати ҶТ ҳамчун мақоми пешбари иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ маҳсуб меёбад ва мавқеи он назар ба мақомоти назди 

Президенти ҶТ баланд мебошад. Аммо тавре қайд гардид, дар фармони 

Президенти ҶТ №12 дар низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти 

давлатӣ мавқеи Ҳукумати ҶТ дар зинаи дуюм пас аз мақомоти назди 

Президенти ҶТ қарор гирифтааст. 

Вобаста ба муқаррар намудани Ҳукумати ҶТ дар низоми мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ Б.Ҳ. Раззоқов қайд мекунанд, ки Ҳукумати 

ҶТ мақоми ваколати умумидошта мебошад ва муқаррар намудани он ба 

гурӯҳи мақомоти иҷроияи марказӣ, ки асосан ваколати соҳавӣ ва ё 

байнисоҳавӣ доранд, нодуруст мебошад105. Вобаста ба ин нуқтаи назар 

мо чунин ақида дорем, ки Ҳукумати ҶТ худ дар алоҳидагӣ мақоми 

иҷроияи ҳокимияти давлатии бо идоракунии дастаҷамъӣ асосёфта 

мебошад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул менамояд ва дар баробари 

ин роҳбарии низоми мақомоти идоракунии давлатиро ба амал 

                                                           
105 Ниг.: Раззоков Б.Х. Правовые проблемы организации исполнительной власти в Таджикистане 

(теория и практика) // Правовые проблемы укрепления Российской государственности.  Томск, 2008. 

 С. 56. 
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мебарорад. Ин нуктаро муқаррароти қ. 1 м. 1 Қонуни конститутсионии 

ҶТ “Дар бораи Ҳукумати ҶТ”, ки тибқи он “Ҳукумати ҶТ мақоми 

ҳокимияти иҷроияи давлатӣ мебошад” тасдиқ менамояд. Бинобар ин, 

муқаррар намудани он дар низоми мақомоти иҷроияи марказии 

ҳокимияти давлатӣ ба назари мо мувофиқи мақсад аст.  

Ҳукумати ҶТ ҳамчун мақоми пешбари ҳокимияти иҷроия, дар 

баробари оне ки фаъолияти ҳуқуқтатбиқсозӣ ва ҳуқуқэҷодкуниро амалӣ 

менамояд, ҳамзамон ҳуқуқи таъсис додани мақомоти давлатиро низ 

дорад. Дар баробари оне ки вазорат ва кумитаҳои давлатӣ ҷузъи 

Ҳукумати ҶТ-ро ташкил медиҳанд, мақомоти сершумори наздиҳукуматӣ 

аз ҷониби Ҳукумати ҶТ таъсис дода шуда, ташкили фаъолият ва қабули 

ҳисоботи онҳо ваколати Ҳукумати ҶТ мебошад. Аз ин ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки Ҳукумати ҶТ пас аз Президенти ҶТ дар низоми 

ҳокимияти иҷроия ҷойи дуюмро бояд касб намояд. Боқимонда мақомоти 

ҳокимияти иҷроия аз ҷониби ин ду ниҳод  Президенти ҶТ ва Ҳукумати 

ҶТ ташкил ва идора карда мешаванд. Бинобар ин, аз ҷиҳати мавқеи 

ҳуқуқӣ Ҳукумати ҶТ назар ба дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ, хусусан мақомоти назди Президенти ҶТ афзалият дорад. 

Бо назардошти таҳлили мазкур мувофиқи мақсад мебуд, ки 

масъалаи муқаррар намудани мавқеи ё худ ҷойи Ҳукумати ҶТ дар 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” ва муқаррар намудани он ҳамчун 

мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар м. 5 Қонуни ҶТ “Дар 

бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” ҳалли худро ёбад. 

Таносуби вазорат ва кумитаҳои давлатӣ бо мақомоти назди 

Президенти ҶТ. Мақомоти дигаре, ки ба назари мо дар низоми 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вазъи ҳуқуқии баланд доранд, ин 

вазорат ва кумитаҳои давлатӣ мебошанд. Вобаста ба ин, муқаррароти 

қонунгузории ҶТ ҷолиби диққат мебошад. Мавқеи вазорат ва кумитаҳои 
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давлатиро дар байни дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз 

муқаррароти Конститутсияи ҶТ муайян намудан мумкин аст. Масалан, 

дар м. 69 Конститутсияи ҶТ салоҳияти Президенти ҶТ муқаррар 

гардидааст, ки аз рӯйи аҳаммиятнокии худ пай дар пай муқаррар 

гардида, аз 29 банд иборат мебошад. Дар б.б. 3 ва 4 м. 69 Конститутсияи 

ҶТ салоҳияти Президенти ҶТ оид ба таъсис ва барҳам додани вазорат ва 

кумитаҳои давлатӣ, таъйин ва озод намудани аъзоёни Ҳукумат – 

вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ ва ғайра муқаррар гардидааст. 

Танҳо дар б. 10 салоҳияти Президенти ҶТ оид ба таъсис додани Шурои 

амнияти ҶТ ҳамчун мақоми назди Президенти ҶТ муқаррар гардидааст. 

Аммо, тавре қайд гардида буд, оид ба таъсиси дигар мақомоти назди 

Президенти ҶТ дар Конститутсияи ҶТ бевосита ишора нагардидааст. Ин 

муқаррарот аз он шаҳодат медиҳад, ки вазъ ва мавқеи ҳуқуқии вазорат 

ва кумитаҳои давлатӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ҶТ назаррас мебошанд. 

Дар баробари ин, дар м. 7 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ” 30 майи соли 2017, №1414106 субъектони 

ҳуқуқэҷодкунанда аз рӯйи низоми муайян муқаррар гардидаанд. Тибқи 

он “ба субъектони ҳуқуқэҷодкунанда дохил мешаванд: халқи 

Тоҷикистон, ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ, 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, Президенти ҶТ, Ҳукумати 

ҶТ, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, мақомоти назди Президенти ҶТ, 

мақомоти назди Ҳукумати ҶТ...”. Ҳолатҳои номбурда гувоҳи онанд, ки 

мавқеи ҳуқуқии вазорат ва кумитаҳои давлатӣ дар низоми мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ аз мақомоти назди Президенти ҶТ 

баландтар мебошанд. 

                                                           
106 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аз 30 майи соли 2017, №1414 // АМО ҶТ, с. 
2017, №5. 
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Агар ба мафҳуми мақоми назди Президенти ҶТ, ки дар Қонуни ҶТ 

“Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” муқаррар 

гардидааст, назар намоем, қайд мегардад, ки мақоми назди Президенти 

ҶТ мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда, сиёсати ягонаи 

давлатиро дар соҳаи муайяни фаъолият амалӣ менамояд (м. 14). 

Мафҳуми “вазорат” ва “кумитаҳои давлатӣ” низ тибқи Қонуни мазкур 

бо мафҳуми мақомоти назди Президенти ҶТ монандӣ доранд. Масалан, 

“Вазорат мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатие мебошад, ки 

татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракуниро дар соҳаи муайяни фаъолият 

амалӣ намуда...(м. 10); Кумитаи давлатӣ мақоми иҷроияи марказии 

ҳокимияти давлатие мебошад, ки татбиқи сиёсати давлатӣ ва 

батанзимдарории байнисоҳавиро амалӣ намуда...(м. 12). Бо таҳлил 

намудани ин ду мафҳум ба назар чунин менамояд, ки онҳо вобаста ба 

самти фаъолияти худ мавқеи баробари ҳуқуқӣ доранд. Вале ин ҳолат 

мақомоти назди Президенти ҶТ ва вазоратҳои ҶТ ва кумитаҳои 

давлатиро дар як мавқеъ қарор дода наметавонад, зеро вазорат ва 

кумитаҳои давлатӣ асоси таъсис ва фаъолияти худро бевосита аз 

Конститутсияи ҶТ мегиранд ва доираи муносибатҳои ҷамъиятие, ки 

матлаби танзим ва идоракунии вазоратҳоро ташкил медиҳанд, нисбатан 

васеъ мебошанд. Масалан, вазоратҳо дар сохтори худ мақомоти 

алоҳидаи давлатиро дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “агентӣ” ва “хадамот” 

дошта метавонанд, ки аз нисбатан васеъ будани мавзуи танзим ва соҳаи 

идоракунии онҳо шаҳодат медиҳад. Аз ҷумла, дар  сохтори Вазорати 

меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ тибқи Низомномаи он107 

мақомотҳои зерин: Хадамоти муҳоҷират, Хадамоти назорати давлатӣ 

дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Агентии меҳнат ва шуғли 

                                                           
107 Ниг.: Низомномаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ аз 3 марти соли 2014, №146 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 07.06.2022) 
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аҳолӣ фаъолият менамоянд. Ҳолати мазкур дар мисоли мақомоти назди 

Президенти ҶТ мушоҳида намегардад. 

Дар муқаррар намудани мавқеи вазорат ва кумитаҳои давлатии ҶТ 

бо мақомоти назди Президенти ҶТ Конститутсияи ҶТ нақши назаррас 

дорад. Тибқи мазмуни м. 73 Конститутсияи ҶТ вазорат ва кумитаҳои 

давлатӣ сохтори Ҳукумати ҶТ-ро ташкил менамоянд, вале таъсис ва 

барҳам додани онҳо салоҳияти Ҳукумати ҶТ набуда, балки Президенти 

ҶТ онҳоро ҳамчун сарвари давлат таъсис ва барҳам медиҳад. Дигар 

идораҳои назди Ҳукумати ҶТ – мақомоти наздиҳукуматӣ бошанд, аз 

ҷониби Ҳукумати ҶТ таъсис дода мешаванд. Аз ин маълум мегардад, ки 

мавқеи вазорат ва кумитаҳои давлатӣ дар фарқият аз дигар мақомоти 

наздиҳукуматӣ низ баланд мебошад. 

Вобаста ба ташкили фаъолият вазорат ва кумитаҳои давлатӣ бо 

мақомоти назди Президенти ҶТ хусусиятҳои фарқкунандаро низ 

соҳибанд. Масалан, фармоне, ки дар асоси он ҳайати роҳбарикунандаи 

вазорат (вазир) ва кумитаҳои давлатӣ (раиси кумита) ба вазифа таъйин 

ва аз он озод мегарданд, ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ барои тасдиқ фиристода мешавад. 

Тибқи талаботи м. 55 Конститутсияи ҶТ Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ дар ҷаласаи якҷояи худ фармони 

Президенти ҶТ-ро дар бораи таъйин ва озод намудани Сарвазир ва 

дигар аъзои Ҳукумат тасдиқ мекунанд. Ин ҳолат ба ақидаи олимон Ю.А. 

Тихомиров ва Б.Ҳ. Раззоқов дар хусуси он ки вазорат ва кумитаҳои 

давлатӣ ҳомили ҳокимияти иҷроия мебошанд ва аз мақомоти 

идоракунии давлатӣ вазъи ҳуқуқии баланд доранд, комилан мувофиқат 

менамояд. 

Дар фарқият аз ин, фармони Президенти ҶТ, ки дар асоси он 

ҳайати роҳбарикунандаи мақомоти назди Президенти ҶТ (директор ва 
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раис) ба вазифа таъйин ва ё озод карда мешаванд, тасдиқи касеро талаб 

намекунад, кофист, ки Президенти ҶТ онро ба имзо расонад.  

Муттаносибан, тартиби таъйин намудани роҳбарияти вазорат ва 

кумитаҳои давлатӣ ва вазъи ҳуқуқии онҳо дар низоми ҳокимияти иҷроия 

ифодакунандаи он аст, ки мавқеъ ва вазъи ҳуқуқии вазорат ва кумитаҳои 

давлатӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ нисбат ба 

мақомоти назди Президенти ҶТ баландтар мебошанд.  

Дар баробари ин, агар мавқеи вазоратро аз нигоҳи таърихӣ баҳо 

диҳем, маълум мегардад, ки дар таърихи давлатдории тоҷикон вазорат (ё 

худ вазир) мавқеи муҳим ва ҷои хосаеро соҳиб будааст108. Масалан, дар 

гузаштаи начандон дур, дар замони Шуравӣ вазоратҳо ягона мақомоти 

идоракунии соҳавӣ ба ҳисоб мерафтанд. Ҳамчун мақоми марказии 

идоракунии давлатӣ муаррифӣ гардидани вазоратҳо дар Қонуни ҶШСТ 

“Дар бораи Шурои Вазирони ҶШС Тоҷикистон”109  муқаррар гардида 

буд, ки онҳо барои таъмин намудани идоракунии марказӣ дар соҳаҳои 

хоҷагии халқ  иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, маъмурӣ ва сиёсӣ ташкил карда 

шудаанд. Чунин вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ доштани вазоратҳо ба онҳо 

имкон медод, ки фазои идоракуниеро, ки барои кори мақсаднок ва 

бенуқсони соҳа мусоид мебошад, ба вуҷуд оранд ва мавқеи онҳоро дар 

низоми мақомоти идоракунии давлатӣ баланд гардонанд110.  

Бояд қайд намуд, ки вазорат ва кумитаҳои давлатӣ бо мақомоти 

назди Президенти ҶТ бо назардошти асосҳои муайян монандӣ низ 

доранд. Масалан, вазорат, кумитаҳои давлатӣ ва мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро Президенти ҶТ ҳамчун сарвари давлат таъсис ва 

барҳам медиҳад, ҳайати роҳбарикунандаи ин мақомот (вазир, раис, 

директор)-ро ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод менамояд. Дар 

                                                           
108 Ниг.: Буриев И.Б. Правовое положение везира как должностного лица // Известия АН Республики 

Таджикистан. Серия Философия и Правоведение.  2007, №1-2. – С. 3. 
109 Ниг.: Қонуни ҶШСТ “Дар бораи Шурои Вазирони ҶШС Тоҷикистон” // Ахбори Шурои Олии ҶШС 

Тоҷикистон.  1978.  №24. м. 236. 
110 Ниг.: Иброгимов С.И.  Совершенствования правового статуса министерств союзной республики (на 
примере Таджикской РСС): дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1984. – С. 179-180 
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баробари ин, тавре қайд гардид, вазорат ва кумитаҳои давлатӣ аъзои 

Ҳукумати ҶТ мебошанд. Вобаста ба ин, тибқи қ. 3 м. 5 Қонуни 

конститутсионии ҶТ “Дар бораи Ҳукумати ҶТ” Ҳукумати ҶТ дар назди 

Президенти ҶТ ҳисоботдиҳанда мебошад. Ин ҳолат низ монандии 

вазорат ва кумитаҳои давлатиро бо мақомоти назди Президенти ҶТ, ки 

охирин низ дар назди Президенти ҶТ ҳисоботдиҳанда мебошад, муайян 

менамояд. 

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки мақомоти назди Президенти 

ҶТ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, самтҳои 

асосии сиёсати давлатиро фарогир буда, дар таъмини сиёсати давлатӣ ва 

амалӣ гардонидани идоракунии давлатӣ нақши созанда доранд. 

Мақомоти мазкур вобаста ба хусусиятҳои худ аз дигар мақомоти 

ҳокимияти иҷроия фарқ мекунанд. Мақомоти мазкур аз ҷониби 

Президенти ҶТ таъсис дода мешаванд, ки ин ҳолат мавқеи онҳоро нисбат 

ба дигар мақомоти ҳокимияти иҷроия махсус мегардонад. 

Ҳамзамон, бо баррасӣ намудани мавқеи ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки мақомоти назди Президенти ҶТ дар 

раванди баамалбарории ваколатҳои худ бо дигар мақомоти давлатӣ, аз 

ҷумла мақомоте, ки роҳбарии онҳоро Ҳукумати ҶТ ба амал мебарорад, 

дар якҷоягӣ ва ҳамкории доимӣ қарор мегиранд. Муносибати байни 

онҳоро ҳамчун муносибате арзёбӣ намудан мумкин аст, ки дар асоси 

принсипи “ҳамоҳангӣ” сурат мегирад111. Мавқеи мақомоти назди 

Президенти ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

назаррас буда, вобаста ба вазъи ҳуқуқӣ дар ин низом бояд пас аз 

Ҳукумати ҶТ ва вазорату кумитаҳои давлатӣ қарор дода шавад. 

Таъйиноти асосии мақомоти назди Президенти ҶТ, чуноне ки аз 

муқаррароти низомномаи онҳо бармеояд, татбиқи сиёсати ягонаи 

                                                           
111 Ниг.: Галимова А.Г. Место Правительства РФ в системе исполнительной власти // Вестник 

Восточно-Сибирского Института МВД России.  2009.  №3.  С. 40 
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давлатӣ дар соҳаҳои муайян ба ҳисоб меравад. Аз мазмуни ваколатҳои 

мақомоти мазкур бармеояд, ки ваколати онҳо асосан қисман хусусияти 

байнисоҳавӣ ва аксаран хусусияти махсус дорад, вале новобаста аз 

таъйинот ва махсусияти ваколаташон дар силсилабандии мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ вазорат ва кумитаҳои давлатӣ 

нисбат ба мақомоти назди Президенти ҶТ мавқеи баландтарро соҳибанд.  

Бо назардошти масъалаҳои баррасигардида барои такмили 

қонунгузорӣ пешниҳод карда мешавад: 

1) Бо мақсади муайян намудани тартиби таъйин ва озод намудани 

роҳбар ва муовинони мақомоти назди Президенти ҶТ зарур мешуморем, 

ки дар қ. 3 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” меъёри зерин муқаррар карда шавад: “Роҳбари мақомоти 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармон ва муовини 

якум, муовинони роҳбари мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа 

таъйин ва аз вазифа озод мегарданд”. 

2) Яке аз унсурҳои муайянкунандаи тобеияти мақомоти давлатӣ ин 

номи мақомот мебошад, ки бештар бо ибораҳои “назди Президент” ё 

“назди Ҳукумат” нишон дода мешаванд. Муқаррар нагардидани ин 

ибораҳо ба нофаҳмиҳо бобати ҷой ва тобеияти мақомоти дахлдор ддар 

низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ оварда мерасонад. 

Бинобар ин, зарур мешуморем, ки дар номгузории Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ибораи “назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон” илова карда шавад. 

3) Дар фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 

низом ё худ сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ бо 

дарназардошти вазъи ҳуқуқии онҳо бо тартиби зерин муқаррар карда 
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шавад: Ҳукумати ҶТ, вазоратҳои ҶТ, кумитаҳои давлатии ҶТ, мақомоти 

назди Президенти ҶТ ва мақомоти назди Ҳукумати ҶТ. 

 

1.2. Ташаккули мақомоти наздипрезидентӣ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Мақомоти назди Президенти ҶТ ниҳоди нав маҳсуб ёфта, дар 

муқоиса бо вазорату кумитаҳои давлатӣ, ки таърихи чандинсола доранд, 

таърихи тулонӣ надоранд. Зеро, таърихи ташаккули мақомоти назди 

Президенти ҶТ бо соҳибистиқлол гардидани ҶТ ва ташаккули ниҳоди 

президентӣ дар ҶТ алоқамандии зич дорад. Аз ин рӯ, дар ин давра 

мақомоти назди Президенти ҶТ мавриди ислоҳоту мукаммалгардонӣ 

қарор гирифтаанд, ки бо назардошти қабули санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

дахлдор, ки барои ташаккули мақомоти мазкур замина гузоштаанд, 

марҳилаҳои ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ба се давраи 

асосӣ ҷудо намудан мумкин аст: 1) аз соли 2002 то соли 2006 – дар ин 

давра бо қабул гардидани фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли соли 2002, №853 

бори аввал дар низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ 

“мақомоти назди Президенти ҶТ” ҳамчун мақомоти тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда ба Президенти ҶТ таъсис дода шуд; 2) аз соли 2006 то 

соли 2013 – ин давра бо қабули “Стратегияи ислоҳоти системаи 

идоракунии давлатии ҶТ” аз 15 марти соли 2006, №1713 оғоз мегардад. 

Бо мақсади амалӣ гардидани ҳадафҳои Стратегияи мазкур фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроияи ҶТ” 30 ноябри соли 2006, №9 қабул шуд, ки боиси 

барҳам додани қисми зиёди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

гардид. Минбаъд, бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба фармони 

мазкур дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ мақомоти алоҳидаи 
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иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ташкил гардиданд. Санади дигаре, ки дар 

ин давра қабул гардид ва то имрӯз дар танзими вазъи ҳуқуқии мақомоти 

назди Президенти ҶТ нақши муҳим мебозад, ин Қонуни ҶТ “Дар бораи 

низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, 

№828 мебошад. Аз ин лиҳоз, давраи дуюми ташаккули мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро давраи васеъ ва муҳимми рушди мақомоти мазкур 

эътироф намудан мумкин аст; 3) аз соли 2013 то инҷониб – даврае, ки 

Президенти ҶТ тавассути фармони худ “Дар бораи сохтори мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 низоми 

нави мақомоти назди Президенти ҶТ-ро муқаррар намудааст ва то ба 

ҳол такмили ин низом идома дорад. 

Давраи якуми ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ пас аз 

қабули Конститутсияи ҶТ оғоз мегардад. Дар Конститутсияи ҶТ вазъи 

конститутсионии Президенти ҶТ дар боби 4 мустаҳкам карда шуд. Дар 

боби мазкур масъалаҳои гуногун аз қабили шартҳои пешбарии номзадӣ 

ба мансаби Президенти ҶТ, тартиби интихоби ӯ, салоҳияти Президенти 

ҶТ ва монанди инҳо муқаррар карда шуд.  

Бо қабули Конститутсияи ҶТ зарурати азнавсозӣ намудани сохтори 

нави дастгоҳи давлатӣ мувофиқ ба талаботи Конститутсияи ҶТ ба миён 

омада буд. Бо ин мақсад фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқ 

намудани сохтори Ҳукумати ҶТ” аз 3 декабри соли 1994, №7112 ба имзо 

расид, ки пас аз Конститутсияи ҶТ санади ягонае маҳсуб меёфт, ки 

сохтори Ҳукумати ҶТ ва низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти 

давлатиро муқаррар намуда буд. Тибқи он сохтори Ҳукумати ҶТ чунин 

муқаррар гардида буд: 

 Президент – Раиси Ҳукумати ҶТ; 

  Сарвазири ҶТ; 

                                                           
112 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқ намудани сохтори Ҳукумати ҶТ” аз 3 декабри 

соли 1994, №7 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.11.2020). 
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 Муовини аввал ва панҷ муовинони Сарвазири ҶТ; 

 Роҳбари дастгоҳи Президенти ҶТ; 

 Вазирони ҶТ; 

 Раисони Кумитаҳои давлатии ҶТ. 

Бояд қайд намуд, ки мансаби Президенти ҶТ барои ҶТ ниҳоди нав 

ба ҳисоб мерафт ва мақомоти наздипрезидентӣ низ яку якбора таъсис 

наёфта, балки дар давоми солҳои 1994-2002 ба пайдоиши мақомоти 

наздипрезидентӣ заминаи ҳуқуқӣ гузошта шуда, мақомоти алоҳидаи 

давлатӣ, ки минбаъд ҳамчун мақомоти назди Президенти ҶТ эътироф 

гардиданд, ташкил карда шуданд. Бо мақсади такмил додан ва ба танзим 

даровардани низоми мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, инчунин 

таъмини фаъолияти самараноки онҳо фармони Президенти ҶТ “Дар 

бораи системаи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли 

соли 2002, №853113 ба имзо расида, тибқи он “Системаи мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз нав тасдиқ карда шуд. Санади 

мазкур дар таҷрибаи ҶТ дар замони соҳибистиқлолӣ аввалин асоси 

ҳуқуқии пайдоиши мақомоти назди Президенти ҶТ маҳсуб меёфт. Бояд 

қайд намуд, ки бо қабул гардидани фармони мазкур фармони 

Президенти ҶТ аз соли 1994, №7 беэътибор дониста шуд.  

Тибқи фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” низоми мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроияи ҶТ акнун ба таври зайл муқаррар гардида буд: 

1. Мақомоти назди Президенти ҶТ; 

2. Ҳукумати ҶТ; 

3. Вазоратҳои ҶТ; 

4. Кумитаҳои давлатии ҶТ; 

5. Идораҳои назди Ҳукумати ҶТ; 

                                                           
113 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” 

аз 4 июли соли 2002, №853 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.11.2020). 
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6. Мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ, ки ба он 

дохил мегардиданд: 

 Шурои амнияти ҶТ; 

 Шурои адлияи ҶТ; 

 Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ. 

Дар давраи аввали қабули фармони Президенти ҶТ мақомоти 

назди Президенти ҶТ иборат буд аз: Раёсати хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ. Вале бо тағйироти ба фармони мазкур дар соли 2003114 

воридкардашуда, ба низоми мақомоти назди Президенти ҶТ боз ду 

ниҳоди дигар: Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти ҶТ ва 

Гвардияи Президентии ҶТ илова карда шуданд. 

Бояд қайд намуд, ки Маркази тадқиқоти стратегии назди 

Президенти ҶТ, ки соли 2003 ба низоми мақомоти наздипрезидентӣ 

дохил карда шуд, аслан мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб 

намерафт ва функсияҳои идоракунии давлатиро низ амалӣ намекард. 

Чунки, тибқи Низомномаи он, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 18 июли 

соли 2003, №1109 тасдиқ гардидааст, Марказ ҳамчун ташкилоти 

давлатии илмӣ-таҳқиқотӣ ва иттилоотӣ-таҳлилӣ буда, ба Президенти ҶТ 

бевосита тобеъ буд. Аз ин ба хулоса омадан мумкин аст, ки маҳз 

надоштани ваколати ҳокимиятӣ ва ҳамчун мақоми давлатӣ эътироф 

нагардидани он боис гардид, ки дар таҳрири нав қабул гардидани 

фармони Президенти ҶТ ин ниҳод аз низоми мақомоти наздипрезидентӣ 

берун карда шавад. 

Аз мазмуни фармони Президенти ҶТ ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки танҳо гурӯҳи якуми мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия  

“Мақомоти назди Президенти ҶТ” ва гурӯҳи шашуми он  “Мақомоти 

                                                           
114 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Фармони 

Президенти ҶТ” аз 1 сентябри соли 2003, №1134 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.11.2020). 
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дигари марказии ҳокимияти иҷроия” ба мазмун ва ҳайати имрӯзаи 

мақомоти назди Президенти ҶТ наздикӣ доранд. Зеро, агар ин гурӯҳро 

бо сохтори имрӯзаи мақомоти назди Президенти ҶТ муқоиса намоем, 

маълум мегардад, ки аз низоми “мақомоти дигари марказии ҳокимияти 

иҷроия” се мақомот – Шурои адлияи ҶТ (то соли 2016), Шурои амнияти 

ҶТ ва Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ (бо тағйироти 

номгузорӣ ва сохторӣ – Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ) имрӯз ба ҳайси мақомоти назди Президенти 

ҶТ маҳсуб меёбанд. 

Суоле ба миён меояд, ки барои чӣ Шурои адлияи ҶТ, Шурои 

амнияти ҶТ ва Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ ба “мақомоти 

дигари марказии ҳокимияти давлатӣ” дохил мегаштанд ва минбаъд ба 

низоми мақоми назди Президенти ҶТ дохил гардиданд? Барои ин зарур 

аст, ки мафҳуми ин гурӯҳи мақомотро таҳлил намоем. Тибқи 

муқаррароти фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” мақомоти дигари марказии 

ҳокимияти иҷроия  мақомоти ҳокимияти иҷроия мебошанд, ки тибқи 

тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ваколатҳои 

вазифавии худро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти давлатӣ амалӣ 

менамоянд. Ба назари мо, мафҳуми мазкур мазмун ва таъйиноти асосии 

ин мақомотро ифода карда наметавонист ва танҳо тавсифи умумии онҳо 

нишон дода шуда буд. 

Ба гурӯҳи алоҳида – мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроия 

ҷудо намудани Шурои адлияи ҶТ, Шурои амнияти ҶТ ва Кумитаи 

назорати давлатии молиявии ҶТ ба ақидаи мо, аз махсусияти фаъолияти 

ин мақомот вобастагӣ дошт. Масалан, тибқи Низомномаи Шурои 

адлияи ҶТ, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 14 декабри соли 1999, №48 

тасдиқ гардидааст, Шурои адлияи ҶТ ҳамчун мақоми ҳокимияти 

давлатӣ, ки сиёсати давлатиро оид ба ҳокимияти судӣ амалӣ менамояд, 
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эътироф мегашт. Сабаби ҳамчун мақоми ҳокимияти давлатӣ эътироф 

намудани Шурои адлияи ҶТ дар он буд, ки фаъолияти он ба таъсис ва 

фаъолияти мақомоти судӣ ҳамчун як шохаи ҳокимияти давлатӣ 

алоқаманд буд. Аз ҷумла, тибқи б. 7 Низомномаи он Шурои адлияи ҶТ 

нисбати судҳои ҷумҳурӣ ба истиснои Суди Конститутсионии ҶТ, Суди 

Олии ҶТ ва Суди Олии иқтисодии ҶТ дорои чунин ваколатҳо буд: ба 

Президенти ҶТ номзадҳоро ба мансаби судяи судҳои ҳарбӣ, судҳои 

ВМКБ, вилоят, ш. Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва судҳои иқтисодии ВМКБ, 

вилоятҳо, ш. Душанбе барои таъйин ва озод кардан, пешниҳод 

менамояд; фаъолияти ташкилии судҳоро таҳия ва тасдиқ менамояд; ба 

Президенти ҶТ оид ба мукофотонидани судяҳо таклифҳо пешниҳод 

менамояд; барои додани дараҷаи тахассусӣ ба судяҳо ба Президенти ҶТ 

таклифҳо пешниҳод менамояд ва ғайра.  

Шурои амнияти ҶТ бошад, ягона мақоми машваратии 

конститутсионӣ ба ҳисоб мерафт, ки онро Президенти ҶТ роҳбарӣ 

намуда, фаъолияти он оид ба амният ва бехатарии ҶТ ва коркард 

намудани қарорҳои дахлдор ҷиҳати татбиқ намудани сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии кишвар вобаста ба амнияти давлатӣ равона гардида буд. Ин 

мақом назар ба мақомоти дигари маслиҳатӣ ва машваратии назди 

Президенти ҶТ, пеш аз ҳама бо вазъи конститутсионӣ-ҳуқуқии худ фарқ 

мекард.  

Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ бошад, тибқи 

Низомномаи он, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 7 феврали соли 2001, 

№480 тасдиқ гардидааст, мақоми идоракунии давлатӣ ба ҳисоб мерафт, 

ки назорати давлатии самаранок истифода гардидани маблағҳои буҷетӣ 

ва амволи давлатии ҶТ-ро амалӣ менамуд. Кумита доираи зиёди 

ваколатҳои байнисоҳавиро ба зимма дошт, ки дар доираи онҳо 

фаъолияти мақомот ва дигар ташкилот, корхона ва муассисаҳоеро, ки аз 
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ҳисоби маблағҳои давлатӣ маблағгузорӣ мегардиданд, санҷиш ва 

назорат менамуд. 

Махсусияти мақомоти мазкур ба хулосаи ягона оварда мерасонад, 

ки маҳз вазъи ҳуқуқӣ ва таъйиноти ин мақомот асос гардидаанд, ки онҳо 

ба гурӯҳи “мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроия” дохил карда 

шаванд. Лекин қайд намудан зарур аст, ки таъсис ва барҳам додан, ба 

вазифа таъйин ва аз он озод намудани роҳбарият ва муовинон дар 

мақомоти мазкур дар баробари дигар мақомоти назди Президенти ҶТ 

танҳо аз ҷониби Президенти ҶТ амалӣ карда мешуд, яъне нишонаҳоеро, 

ки мақомоти наздипрезидентӣ доштанд, дар Шурои адлияи ҶТ, Шурои 

адлияи ҶТ ва Кумитаи назорати давлатии молиявӣ ба назар мерасиданд. 

Вале дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ онҳо на ҳамчун 

мақомоти наздипрезидентӣ, балки ҳамчун “мақомоти дигари марказии 

ҳокимияти иҷроия” эътироф мешуданд. Аз ин рӯ, бо қабули фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 мақомоти мазкур 

ба низоми мақомоти назди Президенти ҶТ дохил карда шуданд. 

Яке аз хусусиятҳои аҳаммиятноки фармони Президенти ҶТ “Дар 

бораи системаи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли 

соли 2002, №853 дар он ифода мегардид, ки мафҳум ва таъйиноти 

функсионалии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро, ки 

аслан мафҳумҳои назариявии ҳуқуқи маъмурӣ ба ҳисоб мерафтанд, 

расман муқаррар намуда буд. Аз ҷумла, тибқи фармони мазкур 

мақомоти назди Президенти ҶТ  мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия 

буда, дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи қонунгузории ҶТ сиёсати 

ягонаи давлатиро дар соҳаҳои муайяни фаъолият амалӣ менамоянд. 

Қобили тазаккур аст, ки дар ин давра ташаккули дастгоҳи давлатӣ 

барои ҶТ аҳаммияти муҳим дошт, аз ин рӯ, зимни ироъа гардидани 

Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ санаи 16 апрели соли 2005, 
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Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуда буданд, ки 

“Яке аз самтҳои муҳимми таъмини рушди кишвар ин ислоҳоти идораи 

давлатӣ мебошад”115. Вобаста ба рушди ин самти муҳимми давлатӣ – 

ислоҳоти идораи давлатӣ Ҳукумати ҶТ вазифадор гардида буд, ки дар 

муддати кӯтоҳ Стратегияи ягонаи ислоҳоти идораи давлатиро таҳия 

намояд. Бояд таъкид намуд, ки мақсади асосии ин ислоҳотро пеш аз ҳама 

танзими идораи давлатӣ, мукаммалгардонии вазифаҳо, такмили сохтори 

вазоратҳо вобаста ба шароити иқтисоди бозорӣ, аз байн бурдани 

вазифаҳои такроршаванда дар байни мақомот, шаффофияту 

самаранокии фаъолияти сохторҳо ва хизматчиёни давлатӣ ташкил 

медод. 

Бо мақсади таъмини мунтазам ба роҳ монда шудани ислоҳот ва 

тақвият бахшидани самтҳои ҳамоҳангшуда, инчунин ноил гардидан ба 

ҳадафҳои муайни стратегӣ бо фармони Президенти ҶТ аз 15 марти соли 

2006, №1713 “Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии ҶТ”116 

тасдиқ гардид. Стратегия ҳуҷҷати заминавие буд, ки фаъолияти давлатро 

оид ба ислоҳоти идоракунии давлатӣ барои солҳои 2005-2015 муайян 

мекард. 

Ҷиҳати таъмини амалишавии ҳадафҳои Стратегияи мазкур қадами 

аввал ин қабул гардидани фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили 

сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 30 ноябри соли 

2006, №9117 буд, ки тибқи он сохтори мақомоти иҷроияи марказии 

ҳокимияти давлатӣ мавриди ислоҳоти куллӣ қарор гирифта, қисмати 

зиёди мақомоти давлатӣ барҳам дода шуданд. Қабул гардидани фармони 

мазкур барои рушд ва ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ давраи 

                                                           
115 Ниг.: Аз Паёми Президент ҶТ Э. Ш. Раҳмонов ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 16 апрели соли 2005 // 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj (санаи муроҷиат: 19.11.2020). 
116 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии 

ҶТ” аз 15 марти соли 2006, №1713 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 02.12.2020). 
117 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти 

иҷроияи ҶТ” аз 30 ноябри соли 2006, №9 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 02.12.2020). 

http://www.president.tj/


86 
 

наверо оғоз бахшид. Фармони мазкур аслан хусусияти ихтисоркунӣ ва 

азнавташкилдиҳӣ дошта, бо қабули он мақомоти зиёди давлатӣ барҳам 

дода шуда, салоҳияти онҳо ба зиммаи дигар мақомоти давлатӣ вогузор 

карда шуданд. Маврид ба таъкид аст, ки ҳадафи асосии ин 

дигаргунсозиҳо ба зарурати ҳалли масъалаҳои афзалиятноки давлатӣ ва 

бо ин восита мутобиқ гардонидани сохторҳои мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроия ба он, гузаронидани ислоҳоти идораи давлатӣ, баланд 

бардоштани сифат ва фаврияти фаъолияти мақомоти идоракунии 

давлатӣ алоқаманд буд.  

 Қадами минбаъда дар самти амалӣ намудани ҳадафҳои  

Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии ҶТ, ин қабул 

намудани Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатии ҶТ буд, ки 

бо фармони Президенти ҶТ аз 16 сентябри соли 2008, №541118 тасдиқ 

карда шуд. Бо қабули ин санад, як қатор мақсадҳои муайян ҷиҳати 

расидан ба ҳадафҳои ниҳоии гузошташуда муқаррар гардиданд. Аз 

ҷумла, ташаккул додани идоракунии системаи ҳокимияти иҷроия бо 

мақсади рушди устувори маҳал, амиқан муқаррар намудани функсияҳо 

ва ваколатҳо байни мақомоти идоракунии марказӣ ва маҳаллӣ, 

тақсимоти дақиқи функсияҳои хизматрасонӣ ба аҳолӣ, таъмини дастрасӣ 

ва сифати онҳо, ҷорӣ намудани механизмҳои назорат ва ҳисобдиҳи 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва роҳбарони онҳо, таҳия ва 

қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи масъалаҳои низом, 

сохтор ва вазъи ҳуқуқии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ғайра. 

Ҳамин тариқ, бо мақсади такмили низоми идоракунии давлатӣ ва 

расидан ба ҳадафҳои Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии 

давлатии ҶТ солҳои 2008, 2010 ва 2011 ба фармони Президенти ҶТ “Дар 

бораи такмил додани сохтори марказии мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

                                                           
118 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Консепсияи такмили сохтори идоракунии 

давлатии ҶТ” аз 16 сентябри соли 2008, №541 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 02.12.2020). 
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давлатии ҶТ” аз 30 ноябри соли 2006, №9 тағйиру иловаҳои зиёде ворид 

карда шуданд. Тағйиротҳое, ки дар ташаккули мақомоти назди 

Президенти ҶТ таъсир гузоштааст, ин тағйироти бо фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи такмили минбаъдаи сохтори мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 9 марти соли 2010, №832119 

воридкардашуда мебошад. Дар асоси фармони мазкур дар заминаи 

Кумитаи давлатии омори ҶТ  Агентии омори назди Президенти ҶТ 

таъсис дода шуд. 

Ваъзи ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ то ин дам танҳо 

тавассути фармонҳои Президенти ҶТ ва низомномаи онҳо танзим 

мегардид. Аз ин лиҳоз, бо мақсади дақиқан танзим намудани вазъи 

ҳуқуқӣ, муқаррар намудани тартиби таъсис ва фаъолияти мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми 

мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, №828120 

қабул карда шуд. 

Қонуни мазкур аз 4 боб ва 22 модда иборат мебошад, ки вазъи 

ҳуқуқи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, аз ҷумла Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти ҶТ, вазоратҳои ҶТ, кумитаҳои давлатии ҶТ, 

мақомоти назди Президенти ҶТ ва идораҳои назди Ҳукумати ҶТ-ро 

танзим менамояд. 

Зимнан ёдрас шудан зарур аст, ки бо қабули Қонуни ҶТ “Дар бораи 

низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, 

№828 ва дар он муқаррар гардидани низоми мақомоти иҷроияи 

марказии ҳокимияти давлатӣ (м. 5) оид ба “мақомоти дигари марказии 

ҳокимияти иҷроияи ҶТ” меъёр пешбинӣ нагардида буд. Вобаста ба ин, 

бояд қайд намуд, ки соли 2007 дар асоси фармони Президенти ҶТ аз 10 

                                                           
119 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили минбаъдаи сохтори мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 9 марти соли 2010, №832 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 05.12.2020). 
120 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, 

№828 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 06.12.2020). 
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январи соли 2007, №143 дар заминаи Кумитаи назорати давлатии 

молиявии ҶТ – Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ таъсис дода шуда буд. Дар Низомномаи он танҳо қайд 

мегардид, ки директори Агентӣ аз ҷониби Президенти ҶТ ба вазифа 

таъйин ва аз он озод мегардад; Директори Агентӣ бевосита ба 

Президенти ҶТ итоат мекунад. Аниқтараш, ҳамчун мақоми 

наздипрезидентӣ будани Агентӣ дар Низомномаи он муқаррар 

нагардида буд. Соли 2008 бошад, Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” қабул шуда, 

дар он пешбинӣ гардид, ки Агентӣ дар фаъолияти худ танҳо ба 

Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад (қ.2 м.1). Ин 

муқаррарот аслан маънои мақоми наздипрезидентӣ будани Агентиро 

надошт, зеро худи Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ, ки дар 

заминаи он Агентӣ таъсис дода шуда буд, ба низоми мақомоти назди 

Президенти ҶТ дохил намегардид, вале аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис 

дода шуда, дар б. 2 Низомномаи он муқаррар гардида буд, ки Кумита ба 

Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад. Ин буд, ки ба 

фармони Президенти ҶТ оид ба эътироф гардидани Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ҳамчун мақоми 

наздипрезидентӣ тағийроте ворид нагардида буд. Аз ин рӯ, ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки бо азнавташкилдиҳии Кумитаи назорати 

давлатии молиявии ҶТ нигоҳ накарда, мавқеи он тағйир наёфта буд ва 

гурӯҳи “мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” то ин давра 

арзи ҳастӣ мекард.  

Вобаста ба ин, бо мақсади дар сатҳи қонунгузорӣ нишон додани 

тағйиротҳо дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи 
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ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12121 ба имзо расид. 

Бо қабул гардидани фармони мазкур сохтори мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ аз нав тасдиқ гардид, ки дар он оиди “Мақомоти 

дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” меъёри мушаххас муқаррар 

нагардида буд.  

Бо қабули фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 

давраи дигари ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ оғоз гардида, 

фармони мазкур бо тағйиру иловаҳои ба он воридкардашуда то ба имрӯз 

амал намуда истодааст. Дар асоси он сохтори нави мақомоти иҷроияи 

марказии ҳокимияти давлатӣ тасдиқ гардид, ки тибқи муқаррароти он 

мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ иборат аст аз: 

1. Мақомоти назди Президенти ҶТ; 

2. Ҳукумати ҶТ 

3. Вазоратҳои ҶТ; 

4. Кумитаҳои давлатии ҶТ; 

5. Идораҳои назди Ҳукумати ҶТ. 

Ҳамчунин, тибқи санади мазкур ба низоми мақомоти назди 

Президенти ҶТ мақомоти зерин дохил мегардиданд: 

 Шурои амнияти ҶТ; 

 Шурои адлияи ҶТ; 

 Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ; 

 Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

ҶТ; 

 Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ; 

 Агентии омори назди Президенти ҶТ. 

                                                           
121 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.12.2020). 
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Ба назари мо, мақсад аз барҳам додани “Мақомоти дигари 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” дар он ифода мегашт, ки мақомоти 

дар ин низом шомилбуда тибқи низомномаи худ тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда ба Президенти ҶТ буданд. Аз ин рӯ, ба ду гурӯҳ тақсим 

намудани мақомоте, ки аз ҷиҳати ташкилӣ ва фаъолият ба якдигар 

монанд буда, тобеъ ва ҳисоботдиҳанда будан ба Президенти ҶТ онҳоро 

муттаҳид менамуд, мувофиқи мақсад набуд. Бинобар ин, “Мақомоти 

дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” барҳам дода шуда, мақомоти 

дар ҳайати он буда – Шурои адлияи ҶТ, Шурои амнияти ҶТ ва Агентии 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ба низоми 

“мақомоти назди Президенти ҶТ” дохил карда шудаанд. 

Ҳамин тариқ, аз замони қабули Конститутсияи ҶТ то имрӯз дар 

самти такмили сохтори мақомоти назди Президенти ҶТ санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии зерин: фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли соли 2002, №853, 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 30 ноябри соли 2006, №9, Қонуни 

ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели 

соли 2012, №828 ва фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили 

сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 

2013, №12 қабул гардидаанд, ки ҳар яке дар ташаккули мақомоти назди 

Президенти ҶТ нақши муҳим бозидаанд. 

Дар таърихи 22 майи соли 2016 дар ҶТ чорабинии муҳимми сиёсӣ  

раъйипурсии умумихалқӣ ҷиҳати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Конститутсияи ҶТ баргузор гардид. Тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи 

ҶТ меъёрҳои гуногуни онро фаро гирифта, дар рушди соҳаҳои сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нақши назаррас гузошт. Қобили зикр 

аст, ки ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ дар 

муносибат бо мақомоти назди Президенти ҶТ низ бетаъсир намонд. Ин 

vfp://rgn=24457/
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чорабинии муҳимми сиёсӣ боиси он гардид, ки аз низоми мақомоти 

назди Президенти ҶТ Шурои адлияи ҶТ ихтисор карда шавад. 

Аниқтараш, ин мақоми назди Президенти ҶТ барҳам дода шуда, 

ваколатҳои он ба мақомоти дахлдори ҳокимияти судӣ вогузор карда 

шуданд. 

Маврид ба зикр аст, ки низоми мақомоти назди Президенти ҶТ сол 

аз сол ташаккул ёфта истодаанд. Масалан, моҳи январи соли 2020 зимни 

ироъа гардидани Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз ҷониби 

Президенти ҶТ таклиф дар бораи таъсис дода шудани “Агентии 

назорати давлатӣ дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ”122 

пешниҳод гардид. Зимнан 27 январи соли 2020 ба фармони Президенти 

ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ҶТ аз соли 2013, №12 тағйирот ворид карда шуда, дар низоми мақомоти 

назди Президенти ҶТ “Агентии назорати давлатӣ дар соҳаи маориф ва 

илми назди Президенти ҶТ” ташкил карда шуд. То ин замон Агентии 

назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президени ҶТ ҳамчун 

Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф дар сохтори Вазорати 

маориф ва илми ҶТ фаъолият менамуд. Низомномаи Агентии назорати 

давлатӣ дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ бошад, бо 

фармони Президенти ҶТ аз 18 июни соли 2020, №1557 тасдиқ карда 

шуда, имрӯз ин ниҳоди навташкил фаъолияти худро дар самти назорати 

давлатии соҳаи маориф ва илм, инчунин амалӣ намудани дигар ваколати 

вогузорнамудаи қонунгузорӣ ба амал бароварда истодааст.  

Ҳамин тариқ, бо мақсади пурратар муқаррар намудани ташаккули 

таърихии мақомоти назди Президенти ҶТ ташаккули ҳар яке аз мақоми 

назди Президенти ҶТ-ро дар алоҳидагӣ мувофиқи мақсад мешуморем. 

Шурои амнияти ҶТ. Шурои амнияти ҶТ ҳамчун мақоми 

конститутсионӣ ва машваратии назди Президенти ҶТ эътироф гардида, 

                                                           
122 Ниг.: Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ 26.01.2021 // [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.prezident.ru (санаи муроҷиат: 02.02.2022). 

http://www.prezident.ru/
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бо роҳбарии дастаҷамъӣ асос меёбад ва фаъолияти он оид ба масъалаи 

мудофиа ва амнияти ҶТ, коркарди роҳҳои ҳалли дар ҳаёт татбиқ 

намудани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ оид ба бехатарии 

миллӣ, тамомияти арзӣ, соҳибихтиёрии давлатӣ ва асосҳои сохтори 

конститутсионии ҶТ равона гаридааст. 

Таъсис дода шудани Шурои амнияти ҶТ бо таҷрибаи таъсис 

додани чунин мақом дар солҳои охири мавҷудияти ИҶШС иртибот 

дошт. Аниқтараш, таъсис дода шудани мақоми Шурои амният дар ҶТ аз 

замони ИҶШС, ки ҶТ қисми таркибии он ба ҳисоб мерафт, сарчашма 

мегирад. Дар заминаи Қонуни ИҶШС аз 26 декабри соли 1990 “Дар 

бораи ворид намудани тағйирот ба Конститутсияи ИҶШС бо 

назардошти мукаммал гардидани низоми идоракунии давлатӣ” мақоми 

Шурои амнияти ИҶШС таъсис дода шуд, ки онро Президенти ИҶШС 

роҳбарӣ мекард. Ба ҳайати он шахсони мансабдори олии ҳамаи 

ҷумҳуриҳои Иттифоқӣ, аз ҷумла, Раиси Шурои Вазирон, Вазирони 

мақомоти қудратӣ ва ғайра шомил буданд. Вазифаи асосии ба зиммаи 

Шурои амнияти ИҶШС вогузоргардида, ин коркарди дастури дар ҳаёт 

татбиқ намудани сиёсати умумииттифоқӣ дар самти мудофиаи кишвар, 

дастгирии амнияти давлатӣ, иқтисодӣ ва экологии он, пешгирии 

оқибати офатҳои табии ва таъмини устуворӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ дар 

давлат ба ҳисоб мерафтанд. 

Таъсиси Шурои амнияти ҶТ пас аз ба даст овардани Истиқлоли 

давлатии ҶТ бо қабули Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” 28 декабри  соли 

1993, №919123 асос меёбад. Ин буд, ки баъд аз қабули Конститутсияи ҶТ 

дар м. 69 чунин муқаррарот пешбинӣ гардид, ки Президенти ҶТ Шурои 

амниятро таъсис дода ва онро роҳбарӣ менамояд.  

                                                           
123 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” аз 28 декабри  соли 1993, №919 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.12.2020). 
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Дар заминаи ҳамин меъёр соли 1995124 ба Қонуни ҶТ “Дар бораи 

амният” тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. Аз ҷумла, дар м. 11 

Қонуни мазкур муқаррар гардид, ки роҳбарии кулли мақомоти 

таъминкунандаи амниятро Президенти ҶТ ба зимма дорад. 

Ҳамин тариқ, мақоми Шурои амнияти ҶТ таъсис дода шуда, 

Низомномаи он дар асоси фармони Президенти ҶТ аз 5 апрели соли 

1996, №456125 тасдиқ карда шуд. Бо мақсади таъмини фаъолияти 

ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иттилоотӣ ва техникии Шурои амнияти ҶТ соли 1998, 

дар заминаи фармони Президенти ҶТ аз 21 октябри соли 1998, №1105 

Низомнома дар бораи Дастгоҳи Шурои амнияти ҶТ тасдиқ карда шуд.  

Соли 2002 бо қабули фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” Шурои амнияти ҶТ ба 

гурӯҳи “Мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” дохил 

карда шуда, дар натиҷаи ин, Низомнома дар бораи Шурои амният аз 

соли 1996, №456 ва Низомнома дар бораи Дастгоҳи Шурои амният аз 

соли 1998, №1105 дар асоси фармони Президенти ҶТ аз 20 марти соли 

2003, №1037126 беэътибор дониста шуданд. Ҳамзамон, дар заминаи 

фармони мазкур Низомнома “Дар бораи Шурои амнияти ҶТ ва дар 

бораи дастгоҳи Шурои амнияти ҶТ” дар “Низономаи Шурои амнияти 

ҶТ” муттаҳид карда шуда, тасдиқ карда шуд. Шурои амнияти ҶТ то 

имрӯз фаъолият намуда истодааст. 

Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти ҶТ. Дар 

таърихи 19 декабри соли 1988 “Конвенсияи СММ Дар бораи мубориза 

бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва воситаҳои 

                                                           
124 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар хусуси дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” 

аз 4 ноябри соли 1995, №128 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.12.2020). 
125 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Низомномаи Шурои амнияти ҶТ” аз 5 апрели соли 1996, 

№456 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 20.12.2020). 
126 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Шурои амнияти ҶТ ва Дастгоҳи 

Шурои амнияти ҶТ” аз 20 марти соли 2003, №1037 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 20.12.2020). 
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психотропӣ” қабул карда шуда, дар солҳои минбаъда давлатҳои ҷаҳон 

Конвенсияи мазкурро эътироф намуда, низоми қонунгузории худро дар 

мувофиқа бо талаботи он мутобиқ гардонидаанд. ҶТ низ аз ҷумлаи 

давлатҳое мебошад, ки дар самти мубориза бар зидди гардиши маводи 

нашъаовар муборизаи беамон бурда, дар баробари аксари давлатҳои 

ҷаҳон Конвенсияи мазкурро эътироф намудааст ва қонунгузории худро 

ба талаботи он мутобиқ гардонидааст. Мувофиқан, тибқи фармони 

Президенти ҶТ127 “Конвенсияи СММ дар бораи мубориза бар зидди 

муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъаовар ва воситаҳои 

психотропӣ” аз ҷониби ҶТ пазируфта шуда, инҷониб дар асоси ин 

санади байналмилалӣ мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии 

маводҳои нашъаовар ва воситаҳои психотропӣ ба роҳ монда шудааст. 

Дар робита бо баланд гардидани шиддати воридшавии маводи 

нашъаовар ба ҳудуди ҶТ аз хориҷи кишвар, бахусус тавассути сарҳади 

Тоҷикистону Афғонистон, баланд гардидани истеҳсол ва истеъмоли 

маводи нашъаовар ва дигар моддаҳои ба он монанд, зарурияти пурзур 

намудани муборизаро алайҳи ин зуҳурот ба миён овард. Бо ин мақсад 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати 

пурзур намудани мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводҳои 

нашъаовар”128 ба тасвиб расид, ки дар он аз ҷумла қайд гардида буд: 

“дар асоси муқаррароти Барномаи байналмилалии СММ оид ба назорат 

аз болои муомилоти маводҳои нашъаовар ва бо мақсади дуруст ба роҳ 

мондани мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводҳои 

нашъаовар, бояд Комиссияи давлатии ҶТ оид ба назорати маводҳои 

нашъаовар таъсис дода шавад”.  

                                                           
127 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи ҳамроҳ гардидани ҶТ ба Конвенсияи Созмони Миллали 

Муттаҳид дар бораи мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводҳои мухаддир ва воситаҳои 

психотропӣ” аз 28 июли соли 1995, №284 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.02.2021). 
128 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати пурзур намудани 

мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводҳои мухаддир” аз 12 апрели соли 1996, №464 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 18.02.2021). 
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Дар заминаи ин фармон Комиссияи мазкур таъсис дода шуда, 

Ҳукумати ҶТ ҷиҳати омода намудани Низомномаи он дар муддати як 

моҳ вазифадор гардида буд. Ин қадами аввалин оид ба ташкил намудани 

мақоми ваколатдори соҳавӣ дар ин самт буд.  

Тибқи Низомномаи Комиссия, ки бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 16 

июли соли 1997, №322129  тасдиқ гардида буд, “Комиссия мақоми 

идоракунандаи давлатӣ ба ҳисоб рафта, сиёсати давлатиро дар самти 

муомилоти қонунии маводҳои нашъаовар, воситаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳо, ҳамзамон мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии 

онҳоро ба амал мебарорад”. 

Бояд қайд намуд, ки минбаъд дар самти  мубориза бар зидди 

муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъаовар ва воситаҳои 

психотропӣ ҳамкории байналмилалӣ тақвият дода шуда, санаи 27 январи 

соли 1999 дар шаҳри Вена байни ҶТ ва Шуъбаи СММ оид ба назорат аз 

рӯйи маводҳои нашъаовар ва пешгирии ҷинояткорӣ Протокол ба имзо 

расонида шуд. Маҳз бо мақсади амалӣ намудани бандҳои Протоколи 

мазкур соли 1999 фармони Президенти ҶТ “Дар бораи таъсиси додани 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ”130 ва худи 

ҳамон сол фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомнома ва 

сохтори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ”131 

ба тасвиб расонида шуд. Тибқи Низомномаи тасдиқшуда Агентӣ мақоми 

идоракунии давлатӣ ба ҳисоб рафта, сиёсати давлатиро дар самти 

мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводҳои нашъаовар, 

моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо дар ҳудуди ҶТ ба амал мебарорад.  

                                                           
129 Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Комиссияи давлатии ҶТ оид ба 

назорати маводи нашъадор” аз 16 июли соли 1997, №322 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.02.2021). 
130 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи таъсиси додани Агентии назорати маводи нашъаовари 

назди Президенти ҶТ” аз 1 июни соли 1999, №1217 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.02.2021). 
131 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомнома ва сохтори Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ” 12 июли соли 1999, №1248 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 

7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 18.02.2021). 
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Вале муносибатҳои ҷамъиятӣ пайваста дар ҳоли пешравӣ ва 

тағйирёбӣ қарор доранд, ки зарурияти мукаммал гардонидани низоми 

қонунгузорӣ ва такмил додани сохтор, функсия ва салоҳияти мақомоти 

давлатиро ба бор меоранд. Ин буд, ки ҷиҳати баланд бардоштани 

самаранокии фаъолият ва мукаммалгардонии сохтори ташкилии 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ дар асоси 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии назорати маводи 

нашъаовари назди Президенти ҶТ” аз 30 январи соли 2007, №156132 

сохтор, ҳайати роҳбарикунанда ва шумораи кормандон, салоҳият ва 

функсияҳои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ 

пурра мавриди ислоҳот фаро гирифта шуда, такмил дода шуданд.  

Агар тибқи Низомномаи қаблӣ Агентии назорати маводи 

нашъаовари назди Президенти ҶТ ҳамчун мақоми идоракунии давлатӣ, 

ки сиёсати давлатиро дар самти муомилоти қонунии моддаҳои 

нашъаовар, воситаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, инчунин мубориза 

бар зидди муомилоти ғайриқонунии он ба амал мебарорад, эътироф 

гардида бошад, акнун Низомномаи нави Агентӣ вазъи ҳуқуқии онро 

дуруст баҳо дода, онро ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ 

намудааст, ки сиёсати давлатиро дар самти мубориза бар зидди гардиши 

ғайриқонунии моддаҳои нашъадор, воситаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳо дар ҳудуди ҶТ ба амал мебарорад. Имрӯз Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ мақоми махсуси мубориза бар 

зидди муомилоти ғайриқонунии моддаҳои нашъадор, воситаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо ба ҳисоб меравад, ки дар баробари  

фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ, ҳамзамон идоракунии давлатиро дар ин самт 

амалӣ менамояд. 

                                                           
132 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ” аз 30 январи соли 2007, №156  // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

– Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 20.02.2021). 
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Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ. Дар таҷрибаи ҶТ 

аз замони Шуравӣ то замони соҳибистиқлолӣ дар самти хизмати 

давлатӣ бори аввал Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” соли 1998, 

№677 қабул карда шуд. Қонуни мазкур танзими муносибатҳои 

ҷамъиятии ба хизмати давлатӣ алоқаманд ва ҳамзамон вазъи ҳуқуқии 

мақоми идоракунии давлатии соҳаи хизмати давлатиро дар худ 

мустаҳкам намуда буд. Тибқи м. 7 Қонуни мазкур барои ба амал 

баровардани сиёсати ягонаи давлатӣ ва идоракунии хизмати давлатӣ 

Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҶТ ташкил карда мешавад. 

Маҳз бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти м. 7 Қонуни мазкур 

минбаъд фармони Президенти ҶТ “Дар бораи ташкил намудани Раёсати 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ” аз 25 январи соли 2001, №475133 

ба имзо расид, ки яке аз бандҳои он ин тасдиқ намудани Низомномаи 

Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҶТ буд. Мувофиқан, тибқи 

фармони Президенти ҶТ аз 7 феврали соли 2001, №479134 Низомномаи 

Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҶТ тасдиқ гардид. Дар  он 

муқаррар гардида буд, ки Раёсати хизмати давлатии назди Президенти 

ҶТ мақомоти давлатие мебошад, ки бевосита ба Президенти ҶТ тобеъ ва 

ҳисоботдиҳанда буда, дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ ба 

амал мебарорад.  

Бояд қайд намуд, ки бо қабул гардидани фармони Президенти ҶТ 

“Дар бораи системаи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 

июли соли 2002, №853 Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҶТ  

ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ аввалин 

                                                           
133 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи ташкил намудани Раёсати хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ” аз 25 январи соли 2001, №475 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

– Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.01.2021). 
134 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ” аз 7 феврали соли 2001, № 479 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

– Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.01.2021). 
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мақомоте ба ҳисоб мерафтанд, ки дар низоми “мақомоти назди 

Президенти ҶТ” дохил гардида буданд. 

Қабул гардидани Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии 

давлатии ҶТ аз 15 марти соли 2006 ва қабули фармони Президенти ҶТ 

«Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи 

ҶТ»135 ба қонунгузории хизмати давлатӣ таъсир гузошта, боиси он 

гардиданд, ки Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” 5 марти соли 

2007, №233136 дар таҳрири нав қабул карда шавад. Дар м. 8 Қонуни 

мазкур муқаррар гардид, ки барои ба амал баровардани сиёсати ягонаи 

давлатӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби Президенти ҶТ мақоми 

ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ташкил карда мешавад, ки ба 

Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад. Ин тағийрот ба 

шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақоми 

амалкунандаи соҳаи хизмати давлатӣ таъсири амиқе нарасонид. Танҳо 

Низомномаи нави Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҶТ тибқи 

фармони Президенти ҶТ аз 9 июни соли 2007, №264137 аз нав тасдиқ 

карда шуд.  

Тавре қайд гардид, дар Низомномаи қаблии Раёсат муқаррар 

гардида буд, ки Раёсат мақомоти давлатие мебошад, ки сиёсати ягонаи 

давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ амалӣ менамояд. Тибқи 

Низомномаи нав бошад, Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҶТ 

на мақомоти давлатӣ, балки мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, ки 

ваколатҳои муқаррарнамудаи қонунгузориро дар соҳаи хизмати давлатӣ 

ба амалӣ намуда, ба Президенти ҶТ ҳисоботдиҳанда мебошад, эътироф 

мегардид.  

                                                           
135 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти 

иҷроияи ҶТ” аз 30 ноябри соли 2006, №9 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 15.01.2021). 
136 Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5 марти соли 2007, №233 // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.01.2021). 
137 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ” аз 9 июни соли 2007, №264 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 16.01.2021). 
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Дар низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ ислоҳоти навбатӣ 

бо қабули фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 

сурат гирифт. Қабули фармони мазкур нисбат ба Раёсати хизмати 

давлатии назди Президенти ҶТ таъсири амиқ гузошта, боиси он гардид, 

ки шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва сохтори мақоми мазкур тағйир дода 

шаванд. Масалан, бо мақсади иҷрои талаботи фармони мазкур соли 2014 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ”138 аз 15 марти соли 2014, №179 ба тасвиб расид, ки тибқи 

он дар заминаи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти ҶТ  

Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ таъсис дода шуд.  

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи  ҶТ. 

Баъди ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ  дар баробари ҳадафҳои 

фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҶТ ба амал баровардани назорати 

мақсаднок истифода гардидани маблағҳои буҷети давлатӣ ва мубориза 

бо коррупсияро ҳамчун яке аз самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии 

худ қарор дода, ҷиҳати амалӣ гардидонидани ин функсияи худ аз ҳамон 

давра ба андешидани чораҳо шуруъ намуда буд. 

Мувофиқан, бо мақсади таъмини самаранокии назорат аз рӯйи 

истифодаи манбаҳои молиявии давлатӣ ва моликияти давлатӣ дар 

шароити рушди муносибатҳои бозорӣ ва ташаккули бахшҳои хусусӣ 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзӯр 

намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва 

коррупсия (ришватхӯрӣ)” аз 21 июли соли 1999, №1262139 қабул карда 

шуд. Мувофиқи он, дар назди Ҳукумати ҶТ, мақомоти прокуратура, 

                                                           
138 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ” аз 15 

марти соли 2014, №179 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 30.01.2021). 
139 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзур намудани мубориза бар 

зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва коррупсия (ришватхурӣ)” аз 21 июли соли 1999, №1262 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 05.02.2021). 

vfp://rgn=120668/


100 
 

корҳои дохилӣ, амният, андоз ва гумрук ҷиҳати андешидани тадбирҳо 

дар бораи мубориза бо ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва коррупсия 

вазифаҳои мушаххас гузошта шуданд. Яке аз масъалаҳои гузошташуда 

қабули Қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” буд, ки 

муддати кӯтоҳтарин Қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия”140 низ  омода гардида, қабул карда шуд. Дар Қонуни мазкур 

муқаррар гардида буд, ки “Президенти ҶТ ҳуқуқ дорад мақоми давлатии 

ҳамоҳангсозро дар мубориза бар зидди коррупсия таъсис диҳад, статусу 

ваколатҳои онро муайян намояд” (м. 6). 

Ҳамзамон, ҷиҳати самаранок ба роҳ мондани назорати давлатии 

молиявӣ ва пешгирӣ намудани ҳолатҳои коррупсионӣ бо истифода аз ин 

ҳуқуқ Президенти ҶТ Раёсати назорати давлатии молиявии назди 

Президенти ҶТ-ро141 таъсис дода, бо фармони худ аз 7 феврали соли 2001, 

№480142 Низомнома, сохтори дохилӣ, ҳайати кормандон ва ҳайати 

роҳбарикунандаи онро тасдиқ намуданд. Вале муддати начандон зиёд 

гузашта буд, ки дар доираи барномаи ислоҳоти низоми идоракунии 

давлатӣ шакли ташкилӣ-ҳуқуқии Раёсати назорати давлатии молиявии 

ҶТ тағйир дода шуд. Аниқтараш, тибқи фармони Президенти ҶТ аз 30 

майи соли 2001, №590143 Раёсати назорати давлатии молиявии назди 

Президенти ҶТ ба Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ табдил дода 

шуда, минбаъд дар фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли соли 2002, №853 

ба низоми “мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроия” дохил карда 
                                                           
140 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” аз 10 декабри соли 1999, №876 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 05.02.2021). 
141 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи ташкил намудани Раёсати назорати давлатии молиявии 

назди Президенти ҶТ” аз 25 январи соли 2001, №456 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 05.02.2021). 
142 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Раёсати назорати давлатии молиявии назди Президенти 

ҶТ” аз 7 феврали соли 2001, №480 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 05.02.2021). 
143 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи табдил додани Раёсати назорати давлатии молиявии 

назди Президенти ҶТ ба Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ” аз 30 майи соли 2001, №590 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 07.02.2021). 
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шуд. Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ гарчанде аз тарафи 

Президенти ҶТ таъсис дода шуда, дар ташкили фаъолияти он 

Президенти ҶТ нақши асосӣ дошт, вале он ба низоми мақомоти назди 

Президенти ҶТ дохил намегардид. Дар б. 5 Низомномаи Кумита қайд 

гардида буд, ки дар раванди ба амал баровардани фаъолияти назорати 

молиявӣ Кумита фаъолияти назоратӣ-санҷишӣ, таҳлилӣ ва иттилоотиро 

ба амал бароварда, низоми ягонаи  назорати давлатии молиявиро 

таъмин менамояд. Аз мазмуни Низомномаи он бармеояд, ки Кумита 

асосан ваколатҳои назоратӣ-санҷишӣ, таҳлилӣ ва иттилоотиро амалӣ 

намуда, барои ба амал баровардан фаъолияти юрисдиксионӣ дар ин 

самт ваколатдор набуд.  

Гузашта аз ин, тибқи фармони Президенти ҶТ “Дар бораи 

Политсияи андоз” аз 4 майи соли 1995, № 222144 Политсияи андоз дар 

сохтори Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ таъсис дода шуда буд. 

Политсияи андоз ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба шумор мерафт, ки 

дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи қонун назорати риоя гардидани 

талаботи қонунгузории андозро аз ҷониби субъектони хоҷагидор ба 

амал мебаровард. Ин қадами аввалин дар самти ташкили фаъолият оид 

ба мубориза бо коррупсия ба ҳисоб мерафт. Минбаъд соли 2004 дар 

сохтори Прокуратураи генералии ҶТ, ки ҳамчун мақоми марказии ҳифзи 

ҳуқуқ ва ҳамоҳангсози фаъолияти мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ ба 

ҳисоб мерафт, Раёсати мубориза бо коррупсия таъсис дода шуд.  

Аз сабаби оне ки дар самти сиёсати зиддикоррупсионии давлатӣ 

тағйироти пай дар пай сурат гирифт, зарурат ба миён омад, ки 

қонунгузории ин соҳа аз нав қабул карда шавад. Аз ин рӯ соли 2005 

Қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия”145 дар таҳрири 

нав қабул карда шуд, ки аз 5 боб ва 18 модда иборат буд. Дар м. 5 
                                                           
144 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Политсияи андоз” аз 4 майи соли 1995, №222 // ММИҲ 

ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
02.02.2021). 
145 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” аз 25 июли соли 2005 №100 // АМО 

ҶТ, с. 2005, №7, мод. 402 
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Қонуни мазкур дар бораи аз ҷониби мақомоти назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ба амал баровардани фаъолияти 

зиддикоррупсионӣ ва дар моддаҳои дигар ваколат ва самтҳои фаъолияти 

он муқаррарот пешбинӣ гардида буд. Вале, мақомоти назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар як ниҳоди алоҳида ташкил 

нагардида буд. Бо назардошти ин, ҳамзамон бо мақсади баамалбарории 

ҳамкории байналмилалӣ дар самти мубориза бо ҷинояткории хусусияти 

коррупсионидошта, соли 2005 фармони Президенти ҶТ “Дар бораи 

тасдиқ намудани Конвенсияи СММ дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия”146 ба тасвиб расид, ки фазои наверо барои ба роҳ мондани 

чораҳои ташкилӣ ҷиҳати мубориза бар зидди коррупсия ба вуҷуд овард.  

Бо қабул ва тасдиқ намудани Конвенсияи СММ дар бораи 

мубориза бар зидди коррупсия147 ҶТ уҳдадор гардид, ки қонунгузории 

худро ба Конвенсияи мазкур мутобиқ намояд. Аз ҷумла, дар м. 6 

Конвенсияи мазкур муқаррар гардида буд, ки “ҳар як давлати аъзои 

Конвенсия мақомоти махсуси давлатиро таъсис медиҳад, ки сиёсати 

зиддикоррупсияониро таъмин намуда, иҷрои ин сиёсатро назорат ва 

ҷиҳати амалӣ гардидани он фаъолияти дигар мақомоти давлатиро 

ҳамоҳанг менамояд”. Бинобар ин, бо мақсади васеъ гардонидани низоми 

мубориза бо ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷиноятҳои хусусияти 

коррупсионидошта, рафъ намудани ҳолатҳои такроршавии ваколатҳои 

мақомоти идоракунии давлатӣ, таъмини  шаффофият ва мукаммал 

гардонидани фаъолияти назоратӣ-санҷишӣ, инчунин ба иҷро 

расонидани талаботи Конвенсияи СММ дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия148, тибқи фармони Президенти ҶТ аз 10 январи соли 2007, 

                                                           
146 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқ намудани Конвенсияи Созмони Миллали 

Муттаҳид дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” аз 10 сентябри соли 2005, №1601 // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
07.02.2021). 
147 Ниг.: Конвенсияи СММ дар бораи мубориза бар зидди коррупсия 21 ноябри соли 2003 дар Сессияи 

58 Асамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳид қабул карда шудааст. 
148 Ниг.: Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 16 апрели соли 2008, №952 
ратификатсия карда шудааст. 
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№143149 дар заминаи Кумитаи назорати давлатии молиявии ҶТ бо 

муттаҳид намудани ваколатҳои назорати давлатии молиявии Кумита ва 

ваколатҳои мубориза бо коррупсия, ки ба Раёсати мубориза бо 

коррупсияи Прокуратураи генералии ҶТ мансуб буд, мақоми 

амаликунандаи ду самти фаъолияти давлатӣ  Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ташкил гардид. 

Минбаъд, барои танзими ҳаматарафаи фаъолияти Агентӣ Қонуни 

ҶТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ” аз 20 марти соли 2008, № 374150 қабул карда шуд. Дар қ. 

2 м. 1 Қонуни мазкур муқаррар гардид, ки Агентӣ дар фаъолияти худ 

танҳо ба Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад. Мазмунан 

маълум буд, ки Агентӣ мақоми наздипрезидентӣ эътироф гардидааст. 

Лекин дар фармони Президенти ҶТ, ки сохтори мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатиро муқаррар менамуд, оид ба ин масъала тағйироте 

ворид нагардид. Танҳо бо қабули фармони Президенти ҶТ “Дар бораи 

такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ” 19 ноябри соли 

2013, №12 Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсия расман ба низоми мақомоти назди Президенти ҶТ дохил 

карда шуда, то имрӯз ҳамчун мақоми наздипрезидентӣ фаъолият 

менамояд. 

Агентии омори назди Президенти ҶТ. Мавҷудияти мақомоти 

ваколатдори соҳаи омор дар низоми мақомоти наздипрезидентӣ таърихи 

начандон тулонӣ дорад. Лекин мавҷудияти он дар низоми дастгоҳи 

давлатии ҶТ аз солҳои 90 асри гузашта сарчашма мегирад. Масалан, 

тибқи Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи Агентии омори давлатии назди 

                                                           
149 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ” аз 10 январи соли 2007, №143 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 

– Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 07.02.2021). 
150 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” 

аз 20 марти соли 2008, №374 // АМО ҶТ, с. 2008, №3, мод. 193 
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Ҳукумати ҶТ” аз 13 марти соли 1995, №198151 бори аввал дар даврони 

соҳибистиқлолии ҶТ мақомоти ваколатдори соҳаи омор ташкил карда 

шуд, ки тибқи Низомномаи152 худ Агентӣ мақоми мустақили идоракунии 

давлатӣ дар самти сиёсати баҳисобгирии оморӣ ва таҳлили иқтисодӣ ба 

ҳисоб мерафт. 

Бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои ислоҳоти низоми 

идоракунии давлатӣ соли 2001 фармони Президенти ҶТ “Дар бораи 

ташкил намудани Кумитаи давлатии омори ҶТ”153 қабул гардид, ки 

тибқи он: “Бо мақсади мукаммалгардонии минбаъдаи низоми 

идоракунии давлатӣ Кумитаи давлатии омори ҶТ дар заминаи Агентии 

омори давлатии назди Ҳукумати ҶТ ташкил карда шавад”.  

Ҷиҳати иҷрои талаботи фармони мазкур Ҳукумати ҶТ бо қарори154 

худ Низомномаи Кумитаи давлатии омори ҶТ-ро тасдиқ намуд. Дар 

шакли кумитаи давлатӣ таъсис додани мақоми мазкур вазъи ҳуқуқии 

онро нисбат ба дигар мақомоти давлатӣ афзуд. Минбаъд Кумитаи 

давлатии омори ҶТ ҳамчун мақоми ҳомили ҳокимияти иҷроияи давлатӣ 

эътироф гардид. Тибқи Низомнома “Кумитаи давлатии омори ҶТ дар 

соҳаи сиёсати баҳисобгирии оморӣ ва таҳлили иқтисодӣ мақомоти 

соҳибихтиёри хадамоти давлатӣ буда, дар фаъолияти худ ба Ҳукумати 

ҶТ тобеъ мебошад”. Дар баробари ин, б. 11 Низомномаи мазкур 

муқаррар менамуд, ки Кумитаро Раис сарварӣ мекунад, ки онро 

Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва озод мекунад ва Маҷлиси Олии ҶТ 

тасдиқ мекунад. Ба назари мо дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “кумита” 

                                                           
151 Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи Масъалаи Агентии омори давлатии назди Ҳукумати ҶТ” аз 

13 марти соли 1995, №198 ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 22.02.2021). 
152 Қарори Ҳукумати ҶТ  “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Агентии омори давлатии назди Ҳукумати 

ҶТ” аз 16 июни соли 1995, №428 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 22.02.2021). 
153 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи ташкил намудани Кумитаи давлатии омори ҶТ” 11 

январи соли 2001, №450 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 22.02.2021). 
154 Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ “Оид ба Кумитаи давлатии омори ҶТ” аз 14 феврали соли 2001, №74 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 22.02.2021). 
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таъсис додани мақоми мазкур дуруст ва мувофиқи мақсад буд. Зеро 

функсияи ин мақом асосан хусусияти байнисоҳавӣ дошт ва ба шакли 

ташкилӣ-ҳуқуқии он  “кумита” мувофиқат менамуд. 

Бо қабули фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти марказии ҳокимияти  иҷроияи ҶТ” соли 2006 Кумитаи 

давлатии омори ҶТ мавриди ислоҳот қарор дода шуда, бо Қарори 

Ҳукумати ҶТ Низомномаи Кумитаи давлатии омори ҶТ аз 28 декабри 

соли 2006, №606  аз нав тасдиқ карда шуд. Дар боби 3 б. 8 Низомномаи 

Кумита қайд мегардид, ки Кумитаро Раис роҳбарӣ менамояд, ки аз 

тарафи Президенти ҶТ ба вазифа таъйин шуда ва аз вазифа озод карда 

мешавад. Дар фарқият аз б. 11 Низомномаи қаблии Кумита, ки таъйини 

Раиси Кумитаро бо тасдиқи Маҷлиси Олии ҶТ муқаррар менамуд, 

Низомномаи нав қабулшуда, ин меъёрро дар худ муқаррар накард. Ин 

аслан ба вазъи ҳуқуқии Кумитаи давлатӣ мувофиқ набуд. Зеро, тибқи м. 

73 Конститутсияи ҶТ кумитаҳои давлатӣ аъзои Ҳукумати ҶТ-ро ташкил 

медиҳанд, инчунин тибқи б. 4 м. 69 Конститутсияи ҶТ  фармони 

Президенти ҶТ дар хусуси таъйин намудани аъзои Ҳукумати ҶТ ба 

тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон 

пешниҳод мегардад. Аммо, ин масъала бетағйир монда, дере нагузашта 

бо фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии омори назди 

Президенти ҶТ”155 Кумитаи давлатии омори ҶТ барҳам дода шуда, дар 

низоми мақомоти назди Президенти ҶТ Агентии омори назди 

Президенти ҶТ ташкил ва Низомномаи он аз нав тасдиқ карда шуд. 

Акнун тибқи Низомнома Агентиии омори назди Президенти ҶТ ҳамчун 

мақоми давлатӣ дар соҳаи сиёсати ҳисоботӣ-оморӣ ва таҳлилии 

иқтисодии тобеъ ва ҳисоботдиҳанда ба Президенти ҶТ ба ҳисоб меравад.  

                                                           
155 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии омори назди Президенти ҶТ” аз 22 апрели соли 

2010, №862 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj) (санаи муроҷиат: 22.02.2021). 
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Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ. Дигар аз мақоми 

назди Президенти ҶТ-ро Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ 

ташкил медиҳад.  

Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ тибқи Низомномаи 

он, ки бо фармони Президенти ҶТ аз аз 21 майи соли 2015, №421 тасдиқ 

гардидааст, мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда, сиёсати 

давлатиро дар самти идоракунии рушди маҳал, ҳамоҳангсозии 

масъалаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии маҳал, мушаххасгардонии 

вазифаю ваколатҳои байни мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин 

ҳамоҳангсозии тадбирҳо оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои маҷмуии 

рушди иҷтимоию иқтисодии воҳидҳои маъмурию ҳудудиро татбиқ 

менамояд.  

Бояд қайд намуд, ки Кумитаи мазкур мақоми нав буда, то ин дам 

салоҳияти ин мақом дар шакли пароканда ба зиммаи мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ гузошта шуда буд. Вале, бо ташкил 

гардидани он салоҳият ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти рушди 

маҳал муттаҳид гардида, ба Кумитаи рушди маҳали назди Президенти 

ҶТ вогузор гардид. Имрӯз фаъолияти Кумита хусусияти байнисоҳавиро 

касб намуда, дар ҳоли рушд ва инкишоф қарор дорад. 

Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ. 

Рушду тараққиёти ин ё он давлат аз сатҳу сифати ташкилӣ ва фаъолияти 

соҳаи маориф вобастагии калон дорад. Маҳз соҳаи маориф аст, ки дар 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ кадрҳои донишманд, 

боистеъдод ва масъулиятнокро омода намуда, олимонро ҷиҳати 

гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба муҳимтарин мавзуъҳои 

рӯзмарра равона месозад.  

Ин аст, ки таваҷҷуҳи давлату Ҳукумати ҶТ, махсусан Асосгузори 

сулҳу Ваҳдати миллӣ  Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам 
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Эмомалӣ Раҳмон ба ин соҳаи муҳимми давлатию иҷтимоӣ бештар 

равона гардидааст156.  

Аз давраҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ ниҳоди махсуси ваколатдори соҳаи маориф – 

Вазорати маориф арзӣ ҳастӣ менамояд. Бори аввал дар даврони 

соҳибистиқлолӣ Низомномаи Вазорати маорифи ҶТ соли 2000 бо 

Қарори Ҳукумати ҶТ аз 9 ноябри соли 2000, №463157 тасдиқ гардидааст. 

Тибқи он, Вазорати маорифи ҶТ мақоми идоракунии давлатии 

ҷумҳуриявии низоми маориф буда, дар фаъолияти худ ба Ҳукумати ҶТ 

ҳисоботдиҳанда мебошад. 

Бо мақсади амалӣ намудани мақсадҳои дар фармони Президенти 

ҶТ “Дар бораи такмил додани сохтори марказии мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 30 ноябри соли 2006, №9 муқарраргардида, 

бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 28 декабри соли 2006, №594158 Низомномаи 

Вазорати маорифи ҶТ аз нав тасдиқ гардид. Ҳамзамон, бо назардошти 

ин бо мақсади самаранок ба роҳ мондани фаъолияти илмию таълимӣ ва 

назорат аз болои сохтору муассисаҳои соҳаи маориф соли 2007 дар асоси 

Қарори Ҳукумати ҶТ аз 3 марти соли 2007, №105159 Хадамоти давлатии 

назорат дар соҳаи маориф, ки дар нақшаи идораи Вазорати маорифи 

ҶТ160 қарор дошт, ташкил карда шуд. Тибқи Низомномаи он Хадамоти 

                                                           
156 Мо ба хотири рушди илму маориф тамоми захираву имкониятҳоро равона кардаем ва ин корро 

минбаъд низ бомаром идома медиҳем. Зеро ояндаи миллат ва фардои давлат ба наслҳои ватандӯсту 

ватанпараст, бонангу номус, дорои ҳисси баланди миллӣ, соҳибмаърифату донишманд, забондон, 

дорои ҷаҳонбинии васеъ, меъморону муҳандисон, ихтироъкорону навоварон, дигар ихтисосҳои 

замонавӣ ва касбу ҳунарҳои муосир вобастагии мустақим дорад // Суханронӣ дар Рӯзи дониш ва 

ифтитоҳи бинои асосии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 1.09.2022 [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.prezident.tj (санаи муроҷиат: 07.09.2022). 
157 Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Вазорати маорифи ҶТ” аз 9 ноябри 

соли 2000, №463 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 28.02.2021). 
158 Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи Низомномаи Вазорати маорифи ҶТ”  аз 28 декабри соли 

2006, №594 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 28.02.2021). 
159 Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф” аз 3 марти 

соли 2007, №105 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 28.02.2021). 
160 Тибқи Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи давлатии ҶТ” аз  

19 ноябри соли 2013, №12 - номи Вазорати маорифи ҶТ ба Вазорати маориф ва илми ҶТ табдил дода 
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давлатии назорат дар соҳаи маориф мақомоти ҳокимияти давлатӣ буда, 

назорати давлатиро дар соҳаи маорифи ҶТ амалӣ менамояд. Хадамот аз 

ҷониби “сардор” роҳбарӣ карда мешавад, ки бо пешниҳоди Вазорати 

маориф ҶТ аз ҷониби Ҳукумати ҶТ ба вазифа таъйин ва аз он озод 

мегардад. 

Бо мақсади самаранокии фаъолияти Хадамот ва таъмини 

мустақилияти комил ҷиҳати амалӣ намудани ваколатҳои он вазъи 

ҳуқуқии ин ниҳоди давлатӣ мавриди ислоҳот қарор дода шуд. 

Аниқтараш, соли 2020 фармони Президенти ҶТ “Дар бораи табдил 

додани Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф ба Агентии 

назорат дар соҳаи маориф ва илми ҶТ” аз 27 январи соли 2020, №1430161 

ба тасвиб расида, дар заминаи Хадамоти мазкур Агентии назорат дар 

соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ ҳамчун мақоми иҷроияи 

марказии ба Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда ташкил гардид. 

Ҳамзамон, дар асоси фармони мазкур ба қ. 1 Сохтори мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ, ки тибқи фармони Президенти ҶТ 

“Дар бораи такмили  сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ҶТ” аз соли 2013, №12  тасдиқ гардида буд, дар сархати ҳафтуми он 

“Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ” 

илова карда шуд. 

Ба ақидаи мо, аз сабаби он, ки соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати 

иҷтимоии кишвар мавқеи муҳимро касб менамояд, Президенти ҶТ ин 

ниҳодҳои махсусгардонидашудаи давлатиро зери тобеият ва назорати 

худ қарор додааст. Дар баробари ин, мақсади асосии аз тобеияти 

Вазорати маориф ва илми ҶТ ҷудо кардан ва ҳамчун мақоми назди 
                                                                                                                                                                                           
шудааст. Баъд аз қабул гардидани Фармони мазкур Қарори Ҳукумати ҶТ “Дар бораи ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Қарори Ҳукумати ҶТ аз 3 марти соли 2007, №105 ба тасвиб расида, тибқи он ба 

Низомномаи Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маорифи ҶТ тағйироти зерин ворид карда шуд: 

дар бандҳои 2,6,8,9,10 ва 11 калимаҳои “Вазорати маорифи ҶТ” ба “Вазорати маориф ва илми ҶТ” 
иваз карда шавад. 
161 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи табдил додани Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи 

маориф ба Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми ҶТ” аз 27 январи соли 2020, № 1430 // ММИҲ 

ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
02.03.2021). 
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Президенти ҶТ эътироф намудани Агентии назорат дар соҳаи маориф ва 

илми назди Президенти ҶТ дар он буд, ки бо назардошти функсияи 

назоратии он ҳамчун мақоми мустақил фаъолият намудани Агентӣ 

мувофиқи мақсад ҳисобида мешуд. Бинобар ин, зарурати ҷудо намудани 

он ва бевосита ба Президенти ҶТ тобеъ кунонидани он метавонад барои 

бемонеа амалӣ намудани вазифа ва функсияҳои дар назди он 

гузошташуда, мусоидат намояд.  

Бинобар муҳиммияти соҳаи мазкур ба амал баровардани назорат 

ҷиҳати иҷрои талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи маориф амри зарурӣ 

буда, ин ҳолат мавқеъ ва аҳаммияти Агентии назорат дар соҳаи маориф 

ва илми ҶТ-ро бениҳоят баланд ва қавӣ мегардонад. 

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳқиқот ва таҳлилҳои гузаронидашуда 

вобаста ба мавзуи асосҳои ҳуқуқии ташаккули мақомоти назди 

Президенти ҶТ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки асоси таъсис дода 

шудани ин гуна мақомоти давлатиро, ки бевосита ба Президенти ҶТ 

тобеъ мебошанд, таъйинот ва функсияи ин мақомоти давлатӣ ташкил 

медиҳад. Аниқтараш, самти фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ 

соҳаҳоеро дар бар мегиранд, ки барои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

сиёсии давлатӣ, амнияти давлатӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ, 

саломатии аҳолӣ ва пешгирии поймолшавии ҳуқуқу озодиҳон инсон ва 

шаҳрванд равона гардидаанд. Зеро, тавре ки Конститутсияи ҶТ 

муқаррар менамояд: “Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва 

тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти 

мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи шартномаҳои 

байналмилалии Тоҷикистон мебошад”162. 

 

                                                           
162 Ниг.: Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйиру иловаҳо ба он: 26.09.1999, 22.06.2003, 

22.05.2016 сол) қ. 2 м. 64. 
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1.3. Шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Ибораи “ташкилӣ-ҳуқуқӣ” одатан барои нишон додани на танҳо 

ҷанбаҳои ҳуқуқии масоили гузошташуда (ки аз муқаррароти санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ бармеоянд), балки ифода намудани таркиби идоракунӣ 

ва ташкилотии он, ки имкон медиҳад сохтор ва тартиби ташкили 

ҳодисаи муайян муқаррар карда шавад, истифода мегардад.  

Шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ масъалаи гуногунҷанба буда, 

дарбаргирандаи як қатор унсурҳои гуногуни бо ҳам аломақаманд 

мебошад. Бинобар ин, таркиби он иборат аст аз: 

 мавҷудияти субъектони ҳокимияти иҷроия – шахсони 

мансабдоре, ки дорои ваколат ва функсияҳои муайяни ҳокимиятӣ 

мебошанд; 

 салоҳият, функсия ва ваколат, ки қисми ҷудонашавандаи 

хусусияти вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии шахсони мансабдори мақомоти 

ҳокимияти иҷроияро ташкил менамоянд; 

 меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки таъминкунандаи амалишавии функсияҳои 

ҳокимияти иҷроия мебошанд; 

 принсипҳои таъсис ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия; 

 амал, раванд ва дигар расмиёте, ки робитаи муттақобилаи ин 

низоми мураккабро таъмин менамоянд. 

Шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ нишонаҳои зеринро низ дошта метавонад: 

1) ягонагии ташкилӣ; 2) мустақилияти ташкилӣ ва молу мулкӣ; 3) 

мустақилияти салоҳиятнокӣ, ҷиҳати ба амал баровардани фаъолияти 

худ; 4) масъулияти ҳуқуқӣ дар назди шахс, ҷомеа ва давлат. Муқаррар 
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намудани нишонаҳои мазкур дар ҳуҷҷати таъсисии мақомоти назди 

Президенти ҶТ зарур ва ҳатмӣ мебошанд163. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, чунин мафҳуми шакли ташкилӣ-

ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ-ро пешниҳод намудан мумкин 

аст: “Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ - ин тарзи 

ташкили мақомоти назди Президенти ҶТ мебошад, ки муайянкунандаи 

вазъи ҳуқуқӣ, сохтор, тартиби идоракунӣ ва воҳидҳои маъмурии онҳо буда, 

мазмуни фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ифода менамояд”. 

Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ аз 

навъҳои мақомоти ин низом вобастагии калон дорад. Аз ин рӯ, муқаррар 

намудани таснифоти мақомоти назди Президенти ҶТ мувофиқи мақсад 

дониста мешавад. Дар ҳамин замина, қайд намудан зарур аст, ки 

таснифи мақомоти назди Президенти ҶТ бо таснифи мақомоти 

ҳокимияти иҷроия умумият дорад. Бинобар ин, чанде аз таснифоти 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро баррасӣ менамоем.  

Вобаста ба таснифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

андешаҳои гуногунро дарёфтан мумкин аст. Масалан, ба андешаи П.П. 

Глушенко мақомоти ҳокимияти иҷроияро вобаста ба асоси ташкилшавӣ 

(мақомоте, ки ташкили онҳо дар Конститутсия пешбинӣ гардидааст ва 

мақомоте, ки ташкили онҳо аз қонунгузории ҷорӣ бармеояд); вобаста ба 

тарзи ташкилшавӣ (интихобӣ ва таъйиншавӣ); вобаста ба хусусияти 

салоҳият (салоҳияти умумидошта, салоҳияти соҳавидошта ва салоҳияти 

байнисоҳавидошта (махсус); вобаста ба тартиби ҳалли масъалаҳо 

(дастаҷамъӣ ва яккасардорӣ); вобаста ба сарчашмаи маблағгузорӣ 

(мақомоти аз буҷети ҷумҳуриявӣ ва мақомоти аз буҷети маҳаллӣ 

маблағгузоришаванда)164 ва ғайра.  

                                                           
163 Ниг.: Старовайтов А.А. Организационно-правовая форма в типологии органов исполнительной 
власти (региональный аспект) // Научные труды северо-западной Академии государственной службы. 

 2012.  №1 (5).  С. 210-217. 
164 Ниг.: Глущенко П.П. Административное право. Краткий курс.  Питер, 2011.  С.65. 
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Ба андешаи олими ватанӣ Х. Ойев мақомоти ҳокимияти иҷроияро 

вобаста ба ҳудуди фаъолият (ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ); вобаста ба 

хусусияти ваколат (умумӣ, соҳавӣ, байнисоҳавӣ ва махсус); вобаста ба 

тартиби ҳалли масъалаҳои иддорӣ (яккасардорӣ ва дастаҷамъӣ); вобаста 

ба тарзи таъсисдиҳӣ (интихобӣ ва таъйиншавандагӣ); вобаста ба шакли 

ташкилӣ-ҳуқуқӣ (Ҳукумати ҶТ, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, агентиҳо, 

саридораҳо ва ғайра) таснифбандӣ намудан мумкин аст165. 

Бояд қайд намуд, ки таҷрибаи ташкил намудани мақомоти 

ҳокимияти иҷроия вобаста ба ин ё он асос дар аксари давлатҳо, хусусан 

ҷумҳурияҳои пасошуравӣ ягона мебошад. Бинобар ин, дар масъалаи 

таснифбандии мақомоти ҳокимияти иҷроия нуктаҳои назари ба ҳам 

зидро дарёфтан мушкил аст.  

Чуноне ки қайд гардида буд, сатҳи таҳқиқи илмии мақомоти назди 

Президенти ҶТ то ин замон дар сатҳи зарурӣ ташкил нагардидааст. Аз 

ҳамин хотир, масъалаҳои гуногуни ба вазъи ҳуқуқӣ-ташкилии ин 

мақомот дахлдошта норавшан мебошанд. Махсусан, яке аз масъалаҳои 

муҳимми назариявӣ ва амалӣ ин таснифи мақомоти назди Президенти 

ҶТ мебошад, ки дар адабиёти илмии ватанӣ баррасӣ ва таҳлил 

нагардидааст. Ин ҳолатро дар мисоли давлатҳои пасошуравӣ низ 

мушоҳида намудан мумкин аст. Аз ин рӯ, дар асоси таснифоти мақомоти 

ҳокимияти иҷроия, ки дар адабиёти илмӣ пешбинӣ гардидаанд, таснифи 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро пешниҳод менамоем: 

1) Вобаста ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ мақомоти назди Президенти 

ҶТ ҷудо мешаванд ба: 

а) шуро; 

б) кумита; 

в) агентӣ. 

                                                           
165 Ниг.: Ойев Х. Ҳуқуқи маъмурии ҶТ. Китоби дарсӣ.  Душанбе, 2013. – С. 148. 
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2) Вобаста ба тарзи қабули қарорҳо мақомоти назди Президенти 

ҶТ ҷудо мешаванд ба: 

а) мақомоти яккасардорӣ; 

б) мақомоти дастаҷамъӣ. 

3) Вобаста ба таъйинот мақомоти назди Президенти ҶТ ҷудо 

мешаванд ба: 

а) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки ба сифати мақомоти 

идоракунии давлатӣ баромад менамоянд; 

б) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки ба сифати мақомоти 

идоракунии давлатӣ баромад наменамоянд (Шурои амнияти ҶТ). 

4) Вобаста ба эътибори ҳуқуқии қарорҳои қабулнамудаи мақомоти 

назди Президенти ҶТ: 

а) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки дорои функсияи 

ҳуқуқэҷодкунӣ мебошанд (кумита ва агентиҳои назди Президенти ҶТ); 

б) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки функсияи ҳуқуқэҷодкунӣ 

надоранд (Шурои амнияти ҶТ). 

5) Вобаста ба функсия мақомоти назди Президенти ҶТ ҷудо 

мешаванд ба: 

а) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки функсияи назоратӣ доранд 

(Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ, 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ ва Агентии 

назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ); 

б) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки функсияи иҷроиявӣ-

амрдиҳандагиро амалӣ менамоянд (Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ); 

в) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки функсияи ҳамоҳангсозиро 

амалӣ менамоянд (Кумитаи рушди маҳалли назди Президенти ҶТ, 

Шурои амнияти ҶТ); 
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г) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки функсияи байнисоҳавиро 

амалӣ менамоянд (Агентии омори назди Президенти ҶТ, Кумитаи рушди 

маҳали назди Президенти ҶТ); 

д) мақомоте, ки функсияи хизматрасонии давлатиро амалӣ 

менамоянд (Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ  

ва Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

6) Вобаста ба хусусияти фаъолият мақомоти назди Президенти ҶТ 

ҷудо мешаванд ба: 

а) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ 

ва хизматрасонии давлатиро амалӣ менамоянд (Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ); 

б) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки фаъолияти иҷроиявӣ-

амрдиҳӣ ва фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавиро амалӣ менамоянд (Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ); 

в) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ 

ва идоракунии давлатиро амалӣ менамоянд (Агентии назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ); 

г) мақомоти назди Президенти ҶТ, ки фаъолияти ҷамъоварии 

иттилоот ва ҳуқуқмуҳофизавиро амалӣ менамояд (Агентии омори назди 

Президенти ҶТ). 

Тавре маълум мегардад, вобаста ба асосҳои гуногун мақомоти 

назди Президенти ҶТ аз якдигар фарқ мекунанд. Яке аз асосҳои 

таснифбандӣ ва фарқияти байни мақомоти  назди Президенти ҶТ, ин 

шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ин мақомот мебошад. 

Ҳамин тариқ, мақомоти назди Президенти ҶТ дар шаклҳои 

ташкилӣ-ҳуқуқии “шуро”, “кумита” ва “агентӣ” ташкил гардида, дар 

доира ва самтҳои муайяннамудаи қонун фаъолият менамоянд. 
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Шуро яке аз шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти давлатиро 

ташкил медиҳад. Дар адабиёти илмӣ қайд мегардад, ки мақомоте, ки бо 

шакли идоракунии дастаҷамъӣ асос меёбанд, дар шаклҳои ташкилӣ-

ҳуқуқии кумита, шуро ва комиссияҳо ташкил карда мешаванд166. Дар 

таҷрибаи ҶТ мақомоти бо идоракунии дастаҷамъӣ асосёфта низ мавҷуд 

мебошанд, ки аслан дар шакли “шуро” ва “комиссияҳо” таъсис дода 

мешавад. Хусусияти муҳимми “шуро” дар он аст, ки он ба идоракунии 

дастаҷамъӣ асос меёбад. Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мазкур барои он 

“шуро” муаррифӣ мегардад, ки мазмунан он ифодакунандаи “машварат” 

ё худ “барои машварат гирди ҳам ҷамъ омадани ҳайате” мебошад167.  

Дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ дар шакли “шуро” 

Шурои амнияти ҶТ таъсис дода шуда, фаъолият менамояд. Шурои 

амнияти ҶТ аз он хотир дар шакли “шуро” ташкил гардидааст, ки 

қарорҳои дар он қабулшаванда бояд дар ҳайати мушовара ва розигии 

тамоми ҳайате, ки дар узвият ва кори доимии он қарор доранд, қабул 

карда шаванд. 

Тибқи муқаррароти б. 2 Низомномаи Шурои амнияти ҶТ он 

мақоми конститутсионии бо роҳбарии дастаҷамъӣ асосёфта, оид ба 

масъалаҳои мудофиа ва амнияти ҶТ мебошад. Тибқи муқаррароти м. 27 

Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” бошад, Шурои амнияти ҶТ мақоми 

машваратии назди Президенти ҶТ ба ҳисоб меравад.  

Шурои амнияти ҶТ тибқи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии зикргардида 

аз Раис, Котиб, аъзои доимӣ ва аъзои Шурои амният иборат мебошад. 

Шурои амниятро Раис роҳбарӣ менамояд. Мувофиқан, Президенти ҶТ 

аз рӯйи мансаб Раиси Шурои амнияти ҶТ мебошад. 

Ба ҳайати аъзои доимии Шурои амният Раиси Маҷлиси миллӣ ва 

Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, Сарвазири ҶТ ва 

                                                           
166 Ниг.: Ваниев Т.И. Совершенствование организационно-правовых форм органов исполнительной 
власти  Российской Федерации // Актуальные проблемы права: научный подход молодых 

исследователей.  Вологда, 2020. – С. 30-34. 
167 Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 2.  Душанбе, 2008. – С. 662. 
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Котиби Шурои амният дохил мешаванд. Котиби Шурои амниятро 

Президенти ҶТ ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод менамояд. Ба аъзогии 

мақоми мазкур роҳбарияти мақомоти дигари давлатӣ низ метавонад 

эътироф гардиданд ва ҳайати шахсии онҳо барои узвият аз тарафи 

Президенти ҶТ тасдиқ карда мешавад.  

Гарчанде дар Низомномаи Шурои амнияти ҶТ ҳамчун мақоми 

наздипрезидентӣ будани он муқаррар намегардад, лекин фаъолияти он 

аз мақомоти ёрирасони Президенти ҶТ вобастагии зиёд дорад. Масалан, 

тибқи Низомномаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ (боби 8(1), б. 30) 

Котиботи Шурои амнияти ҶТ бо пешниҳоди Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти ҶТ аз ҷониби Президенти ҶТ тасдиқ карда мешавад; тибқи 

Низомномаи Шурои амнияти ҶТ (боби 11) маблағгузории Шурои 

амнияти ҶТ ва дастгоҳи он дар сатри алоҳидаи сметаи хароҷоти 

Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ пешниҳод мегардад; таъминоти 

иттилоотӣ, моддӣ-техникӣ ва нақлиётии фаъолияти мақомоти мазкур, 

ҳамзамон хизматгузории иҷтимоӣ-маишии кормандони Дастгоҳи Шурои 

амнияти ҶТ аз ҷониби сохторҳои дахлдори Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти ҶТ амалӣ карда мешавад. Бо ин асос зарур мешуморем, ки 

дар б. 2 боби 1 Низомномаи Шурои амнияти ҶТ муқаррар карда шавад, 

ки Шурои амнияти ҶТ мақоми машваратии назди Президенти ҶТ 

мебошад.  

Кумита бошад, ҳамчун шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ дар таҷрибаи ҶТ 

новобаста аз самти фаъолият ва тобеият (кумитаи давлатӣ, кумитаи 

наздипрезидентӣ, кумитаҳои наздиҳукуматӣ) бо роҳбарии яккасардорӣ 

асос меёбад. Масалан, дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ 

Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ фаъолият менамояд. 

Кумитаи мазкур мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда, 

сиёсати давлатиро дар самти идоракунии рушди маҳал, ҳамоҳангсозии 

масъалаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии маҳал, мушаххасгардонии 
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вазифаю ваколатҳои байни мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот амалӣ менамояд. 

Мақсади асосии ташкили Кумитаи мазкур аз фароҳам овардани 

шароит барои рушди маҳал, таҳкими низоми идоракунии маҳаллӣ, 

ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот оид ба масъалаҳои 

рушди иқтисодию иҷтимоии маҳал ташкил медиҳад. Аз ин маълум 

мегардад, ки мақоми мазкур фаъолияти байнисоҳавӣ ва ҳамоҳангсозиро 

ба амал мебарорад. 

Новобаста аз он ки Кумита мақоми яккасардорӣ мебошад, дар 

Кумита таҳти роҳбарии Раиси Кумита Ҳайати мушовара ташкил карда 

мешавад, ки ба ҳайати он муовинони Раис (аз рӯйи вазифа) ва дигар 

кормандони ҳайати роҳбарикунандаи Кумита дохил мешаванд. Аъзои 

Ҳайати мушовара, ба ғайр аз муовинони Раис, бо пешниҳоди Раиси 

Кумита аз ҷониби Президенти ҶТ тасдиқ карда мешаванд. 

Ҳайати мушовара дар ҷаласаҳои худ ташкили иҷрои вазифаҳои 

асосии Кумитаро муҳокима менамояд. Қарорҳои Ҳайати мушовара 

тибқи тартиби муқарраргардида бо аксарияти овози аъзои он қабул 

карда шуда, бо протокол ба расмият дароварда, бо фармоиши Раиси 

Кумита дар амал татбиқ мегарданд. Вале ин маънои шакли идоракунии 

дастаҷамъии онро надорад. Зеро тамоми мақомоти назди Президенти ҶТ 

дар сохтори худ ин гуна ниҳодро доро мебошанд. 

Яке аз таҷрибаҳои пешқадам дар самти дуруст ва мушаххас муайян 

намудани самти фаъолияти мақомоти давлатӣ вобаста ба шакли 

ташкилӣ-ҳуқуқии он, ин таҷрибаи Федератсияи Россия мебошад. Тибқи 

фармони Президенти Федератсияи Россия “Дар бораи низом ва сохтори 
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мақомоти федералии ҳокимияти иҷроия” аз 9 марти соли 2004, №314168 

низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия ба ду қисмат ҷудо мешаванд: 

 мақомоти федералии ҳокимияти иҷроия; 

 мақомоти ҳокимияти иҷроияи субъектони федератсия. 

Мақомоти федералии ҳокимияти иҷроия Ҳукумати ФР, вазоратҳо 

ва дигар мақомоти федералии ҳокимияти иҷроия. Ба ин мақомот дохил 

мешаванд хадамотҳои федералӣ, агентиҳои федералӣ ва ғайра. Дар ин 

санади меъёрии ҳуқуқӣ зимни пешбинӣ гаридани ин муқаррарот, 

ҳамзамон таърифи расмии ин гуна шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти 

ҳокимияти иҷроия низ муайян карда шудааст. Аз ҷумла: “Хадамоти 

федералӣ ин мақоми федералии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки  

функсияи назоратӣ ва контролиро дар соҳаи муайяни фаъолият ба амал 

мебарорад”. Тавре қайд намудем, функсия ва таъйиноти мақомоти 

давлатӣ асоси дар ин ё он шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ таъсис додани он 

мегардад. Мувофиқан, ҳама гуна мақомоте, ки функсияи назоратиро ба 

амал мебарорад, бояд дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “хадамот” таъсис 

дода шавад. Ин ақида аз ҷониби олимони ватанӣ низ ҷонибдорӣ 

гардидааст169.  

Дар баробари таърифи хадамоти давлатӣ дар санади зикргардида, 

таърифи расмии “агентӣ” низ муқаррар гардидааст. Аз ҷумла, “Агентии 

федералӣ мақоми федералии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки дар соҳаи 

муайянгардидаи фаъолият функсияи расонидани хизматрасонии 

давлатӣ, идоракунии амволи давлатӣ ва дигар функсияҳои  

ҳуқуқтатбиқкуниро ба истиснои функсияҳои назоратӣ ва контролӣ ба 

амал мебарорад”. 

                                                           
168 Ниг.: Фармони Президенти Федератсияи Россия “Дар бораи низом ва сохтори мақомоти федералии 

ҳокимияти иҷроия” аз 9 марти соли 2004, №314 // [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http: 

//state.kremlin.ru/commission (санаи муроҷиат: 12.09.2020). 
169 Ниг.: Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных 
органов Республики Таджикистан. Монография. – Душанбе, 2019. – С. 108;  Раззоков Б.Х. Проблемы 
теории и практики организации исполнительной власти Республики Таджикистан: дис. ... д-ра.  юрид. 

наук.   Москва, 2014.  С. 131. 
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Дар мисоли мақомоти назди Президенти ҶТ якчанд нуктаҳоро 

вобаста ба масоили шакли ташкилӣ-ҳуқуқии онҳо гуфта гузаштан лозим 

аст.  

Дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ функсияи 

хизматрасонии давлатиро танҳо Агентии назорат дар соҳаи маориф ва 

илми назди Президенти ҶТ ва Агентии назорати маводи нашъаовари 

назди Президенти ҶТ доранд. Агентии назорат дар соҳаи маориф ва 

илми назди Президенти ҶТ бо мақсади амалӣ намудани сиёсати ягонаи 

давлатӣ  назорат дар соҳаи маориф ва илм иҷрои санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ ва стандартҳои давлатии таҳсилотро дар муассисаҳои таълимии 

ҶТ, фаъолияти ташкилотҳои илмӣ, самаранокии татбиқи таҳқиқоти 

илмӣ-техникӣ, тайёр намудани мутахассисон ва кадрҳои илмиро 

новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравии онҳо 

назорат намуда, ба сифати самтҳои фаъолияти муассисаҳои таълимӣ 

баҳо медиҳад. 

Аз номгузорӣ ва ваколати Агентии назорат дар соҳаи маориф ва 

илми назди Президенти ҶТ, ки дар Низомномаи он муқаррар 

гардидааст, ба хулоса омадан мумкин аст, ки функсияи ин мақом ба ду 

самт равона гардидааст: хизматрасонии давлатӣ ва баамалбарории 

назорати давлатӣ. Масалан, тибқи б. 5 Низомномаи он Агентӣ барои 

фаъолияти илмӣ ба ташкилотҳои илмӣ, субъектҳои илмӣ ва (ё) илмию 

техникӣ иҷозатнома медиҳад; ташкил ва гузаронидани санҷишҳои тестӣ, 

корҳои хаттӣ, пурсиши шифоҳиро дар раванди аттестатсия ва назорати 

сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ амалӣ менамояд. Дар 

баробари Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти 

ҶТ функсияи назоратӣ ба дигар мақомоти назди Президенти ҶТ  

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ва 

Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти ҶТ низ мансуб 

мебошад. Лекин, дар фарқият аз Агентии назорат дар соҳаи маориф ва 
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илми назди Президенти ҶТ натиҷаи баамалбарории функсияи назоратии 

мақомоти зикргардида бо татбиқи ҷазои маъмурӣ аз ҷониби мақомоти 

мазкур ба анҷом мерасад. Аниқтараш, Агентии Агентии назорат дар 

соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ гарчанде, функсияи 

назорати давлатиро амалӣ менамояд, лекин ҳамчун мақоми 

юристиксионӣ баромад наменамояд, ки ба назари мо нодуруст мебошад. 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ тибқи 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии назорати маводҳои 

нашъаовари назди Президенти ҶТ” аз 30 январи соли 2007, №156 таъсис 

дода шудааст170.  

Тибқи Низомномаи он171 Агентӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб 

рафта, сиёсати давлатиро дар самти мубориза бо гардиши ғайриқонунии 

воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, назорат аз 

болои муомилоти онҳо ва назорати амалӣ гардонидани он дар ҳудуди ҶТ 

ба амал мебарорад. 

Вазифаи асосии Агентӣ ин ҳамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти 

мақомоти давлатӣ оид ба муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо, мубориза бар зидди муомилоти 

ғайриқонунии онҳо, пешгирии нашъамандӣ, инчунин ҳамоҳангсозии 

фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ оид ба пешгирии нашъамандӣ иборат 

мебошад. 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

ҶТ тибқи фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсия” аз 10 январи соли 

2007, № 143 ташкил гардидааст. Қайд намудан ба маврид аст, ки дар 

фарқият аз дигар мақомоти назди Президенти ҶТ, ки дар шакли 

ташкилӣ-ҳуқуқии “агентӣ” ташкил гардидаанд, Агентии мазкур ягона 

                                                           
170 Муфассалтар оид ба таърихи ташкилшавии Агентӣ нигаред ба зербоби дуюми боби аввал. 
171 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ аз 30 январи соли 2007,  №156 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 22.05.2021) 
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мақоме мебошад, ки масъалаи ташкилӣ-сохтории он ҳам дар 

Низомнома172 ва ҳам дар Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ”173 муқаррар 

гардидааст. Тибқи муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқии мазкур 

Агентӣ мақомоти ваколатдори назорати давлатии молиявӣ ва ҳифзи 

ҳуқуқ буда, назорати давлатии молиявиро оид ба истифодаи 

самарабахши маблағҳои давлатӣ ва молу мулки давлатӣ барои таъмини 

амнияти иқтисодии давлат, бо роҳи огоҳсозӣ, пешгирӣ, ошкорсозӣ, 

рафъи ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, фошнамоӣ, таҳқиқ ва 

тафтишоти пешакии ҷиноятҳои коррупсионӣ, иҷро менамояд. 

Ҳамин тариқ, дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ се 

мақомоти функсияи назоратидошта амал менамоянд, ки дар баробари 

ин, функсияи хизматрасонии давлатӣ ва ҳуқуқмуҳофизавиро низ ба амал 

мебароранд. Вале шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти зикргардида ба 

назари мо ба функсияи онҳо мувофиқат наменамояд, зеро баробари 

мақомоти номбаргардида мақомоти дигари назди Президенти ҶТ 

мавҷуданд, ки дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “агентӣ” таъсис дода 

шудаанд, вале функсияи назоратиро амалӣ наменамоянд. Масалан, 

Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ ва Агентии омори 

назди Президенти ҶТ. 

Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ тибқи фармони 

Президенти ҶТ “Дар бораи Агентии хизмати давлатии назди Президенти 

ҶТ” аз 15 марти соли 2014, №179 дар заминаи Раёсати хизмати давлатии 

назди Президенти ҶТ ташкил гардидааст. 

                                                           
172 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Низомномаи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ аз 10 январи соли 2007 №143 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 20.05.2021) 
173 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” 

// АМО ҶТ, с. 2008, №3, мод. 193 
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Тибқи муқаррароти умумии Низомномаи174 он Агентии хизмати 

давлатии назди Президенти ҶТ мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия 

буда, сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқиро дар 

соҳаи хизмати давлатӣ амалӣ менамояд. 

Агентӣ дар доираи ваколатҳои муқаррарнамудаи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии ҶТ сиёсати ягонаи давлатии ҶТ-ро дар соҳаи хизмати 

давлатӣ амалӣ намуда, самтҳои асосии фаъолияти онро татбиқи сиёсати 

ягонаи хизмати давлатӣ, ташкил ва адои хизмати давлатӣ, дар доираи 

ваколатҳои худ таъмин ва назорати иҷрои қонунгузории соҳаи хизмати 

давлатӣ, ташкили курсҳои тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили 

ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ, мусоидат ба 

амалишавии кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии онҳо ташкил медиҳанд. 

Аз доираи функсияҳои Агентии мазкур бармеояд, ки фаъолияти он 

асосан ба танзими давлатии соҳаи хизмати давлатӣ равона карда 

шудааст. Гарчанде, дар доираи ваколатҳо ба Агентӣ як қатор 

ваколатҳои назоратӣ дода шудааст, ба назари мо барои онро ҳамчун 

мақоми назоратӣ эътироф намудан асос намегардад. Зеро, назар ба 

функсияи назоратӣ функсияи идоракунии соҳаи хизмати давлатӣ, ки ба 

Агентӣ мансуб аст, васеъ мебошанд. Агентӣ ҳамчун мақоми назоратӣ 

баромад намекунад, вале ба Агентӣ тибқи м. 119 Кодекси мурофиаи 

ҳуқуқвайрокунии маъмурии ҶТ ваколати баррасӣ намудани парвандаҳои 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дода шудааст, ки ин хоси мақомоти 

назоратӣ мебошад. 

Агентии омори назди Президенти ҶТ тибқи фармони Президенти 

ҶТ “Дар бораи Агентии омори назди Президенти ҶТ” аз 22 апрели соли 

2010, №862 таъсис гардидааст. 

                                                           
174 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ аз 15 марти соли 2014, №179 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 19.05.2021) 
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Тибқи Низомномаи175 он Агентӣ мақомоти давлатии соҳаи сиёсати 

баҳисобгирии оморӣ ва таҳлили иқтисодӣ буда, дар фаъолияти худ ба 

Президенти ҶТ тобеъ мебошад. Аз ин маълум мегардад, ки мақоми 

мазкур фаъолияти байнисоҳавиро низ амалӣ менамояд. 

Агентӣ фаъолияти худро дар ҷамъ овардан ва паҳн намудани 

иттилооти оморӣ, дар асоси принсипҳои омӯзиши объективӣ ва 

ҳаматарафаи равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки дар ҷумҳурӣ ба вуҷуд 

меоянд, амалӣ мегардонад, бақайдгирии воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва 

маҳалҳои аҳолинишинро ба ҷо меорад, ки ба фаъолияти назоратӣ, 

хизматрасонии давлатӣ ва ҳуқуқмуҳофизавӣ алоқамандӣ надорад. 

Аз таҳлили шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти 

ҶТ бармеояд, ки онҳо вобаста ба шакли идоракунӣ, қабули санади 

меъёрии ҳуқуқӣ ва функсияҳои худ дар шаклҳои гуногуни ташкилӣ-

ҳуқуқӣ ташкил гардидаанд. Вале мақомоте низ ба назар мерасанд, ки 

функсияҳои гуногунро амалӣ мекунанд, аммо новобаста аз ин дар шакли 

ягонаи ташкилӣ-ҳуқуқӣ – агентӣ ташкил гардидаанд. Суоле ба миён 

меояд, ки вақте мақомоти назди Президенти ҶТ функсияҳои гуногунро 

ба амал бароранд, пас чаро онҳо дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ягона 

таъсис дода шудаанд? Аз таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ аён мегардад, ки 

мақомоте, ки функсияи назоратӣ дорад на дар шакли “агентӣ”, балки 

дар шакли “хадамот” ташкил карда мешавад. Ақидаи мазкурро олими 

ватанӣ Б.Ҳ. Раззоқов низ дастгирӣ менамояд. Ба андешаи мавсуф, 

мақомоти назди Президенти ҶТ, ки функсияи назоратиро ба амал 

мебароранд  Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

                                                           
175 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Низомномаи Дар бораи Агентии омори назди 

Президенти ҶТ” аз 22 апрели соли 2010, №862 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. 
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коррупсияи ҶТ, Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти 

ҶТ бояд ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “хадамот” табдил дода шаванд176.  

Мақомоти ҳокимияти иҷроия самти фаъолият ё худ функсияи 

худро доранд, ки ба он баамалбарории фаъолияти иҷроиявӣ-амрдиҳӣ, 

функсияи назоратӣ-контролӣ, инчунин фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва 

ҳуқуқмуҳофизавӣ дохил мешаванд177. Аниқтараш, ин мақомот 

фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунӣ, иҷроиявӣ-амрдиҳӣ ва ташкилӣ-

идоракуниро ба амал бароварда, бо ин хусусият аз мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ – қонунгузор ва судӣ фарқ мекунанд178. Аз ин рӯ, ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки маҳз таъйинот ва функсияи мақомоти ҳокимияти 

иҷроия асос мегарданд, ки ин мақомот дар шаклҳои гуногуни ташкилӣ-

ҳуқуқӣ таъсис дода шаванд.  

Бо таҳлил ва баррасӣ намудани шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

мақомоти номбурда гарчанде бо назардошти хусусият ва самти 

фаъолият дар шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии муайян ташкил гардидаанд, 

вале ин қоида ба пуррагӣ амал намекунад, зеро мақомоте, ки мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ мебошанд ва ё фаъолияти назоратиро амалӣ менамоянд ва 

мақомоте, ки мақомоти идоракунии давлатӣ буда, функсияҳои 

байнсоҳавӣ, хизматрасонии давлатӣ ва ҳамоҳангсозиро амалӣ менамояд, 

дар як шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ ташкил кардани онҳо мувофиқи мақсад 

ҳисобида намешавад. Ин ислоҳот асосан ба Агентии омори назди 

Президенти ҶТ, ки функсияи байнисоҳавӣ дорад, Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ва Агентии назорати 

маводи нашъадори назди Президенти ҶТ, ки функсияи назоратӣ доранд, 

                                                           
176 Ниг.: Раззоков Б.Х. О реорганизации системы центральных органов исполнительной власти 

Таджикистана // Юриспруденция. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.elibrary.ru 

(санаи муроҷиат: 20.06.2021)  C. 23 
177 Ниг.: Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов.  2009.  С. 
188 
178 Ниг.: Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных 

органов Республики Таджикистан: Монография.  Душанбе, 2019.  С. 95. 
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мансуб дониста мешавад. Вобаста ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқии Агентии 

назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ бошад, бо 

назардошти он, ки ин мақом ду функсия: назоратӣ ва хизматрасонии 

давлатиро амалӣ менамояд, дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “агентӣ” боқӣ 

монад ба назари мо дуруст мебошад. 

Бо таҳлили шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти 

ҶТ ҷиҳати мукаммал гардонидани қонунгузории танзимкунандаи 

фаъолияти онҳо пешниҳод менамоем ки: 

1. Дар Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, №828 дар баробари мафҳуми 

расмии Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ, вазоратҳо, кумитаҳои 

давлатӣ, мақомоти назди Президенти ҶТ ва идораҳои назди Ҳукумати 

ҶТ, мафҳуми шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “агентӣ” ва “хадамот” бо 

назардошти таҷрибаи ватанӣ ва давлаҳои хориҷӣ чунин муқаррар карда 

шавад: 

а) Агентӣ  ин шакли ташкилии мақоми иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки функсияи расонидани хизматрасонии давлатӣ, 

идоракунии амволи давлатӣ ва дигар функсияҳои ҳуқуқтатбиқкуниро 

дар соҳаи муайянгардидаи фаъолият ба амал мебарорад; 

б) Хадамот  ин шакли ташкилии мақоми иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки функсияҳои назоратӣ ва ҳуқуқмуҳофизавиро дар 

соҳаи муайянгардидаи фаъолият ба амал мебарорад. 

 

1.4. Ташаккул ва рушди танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ яке аз функсияҳои ҳуқуқ дар 

давлати ҳуқуқбунёд ба ҳисоб меравад. Танзими ҳуқуқӣ яке аз шаклҳои 

таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад, ки 
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тавассути механизмҳои махсус – меъёрҳои ҳуқуқӣ таъмин карда 

мешавад179. Аз ин ба хулоса омадан мумкин аст, ки танзими 

муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳз дар заминаи асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

муайян, ки аз ҷониби давлат қабул гардида, тавассути таъсиррасонии 

давлатӣ таъмин карда мешаванд, сурат мегиранд. 

Мафҳум ва мазмуни асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро дар натиҷаи таҳлили ҷузъии 

унсурҳои он дарк намудан мумкин аст. Мафҳуми таҳтулафзии истилоҳи 

“асос” ифодакунандаи “поя, бунёд, таҳкурсӣ, замина”180 мебошад, яъне, 

“асос” ҳама гуна унсуреро меноманд, ки дар заминаи он муносибатҳои 

ҷамъиятию ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд. 

Меъёр бошад, категорияи ҳуқуқӣ буда, асосан ифодакунандаи 

қоидаи рафтор мебошад. Лекин, мафҳуми он аз ҷониби олимони соҳа ба 

таври гуногун пешниҳод карда мешаванд. Масалан, олими ватанӣ Р.Ш. 

Сотиволдиев ба он ақида аст, ки меъёри ҳуқуқ – муқаррароти меъёрии 

умумиҳатмӣ ва расмӣ мебошад, ки аз ҷониби субъектони ҳуқуқэҷодкунӣ 

муқаррар гашта, муносибатҳои муҳимми ҷамъиятиро бо дарназардошти 

адолат ва озодӣ танзим менамояд181.  

Ба назари В.И. Червонюк меъёри ҳуқуқро ҳамчун принсипҳои 

умумиҳатмӣ ва расман муқарраргардида баррасӣ мекунад, ки онҳо ҳадди 

имконпазир ва ҳатмии рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқиро 

муқаррар намуда, асоси рафтори қонунии онҳо мебошад182. А.В. 

Митскевич меъёри ҳуқуқиро чунин таъриф медиҳад “ин қоидаҳои 

умумҳатмии кирдорҳои иҷтимоӣ мебошад, ки аз ҷониби давлат 

муқаррар гардида, дар шакли хаттӣ ифода гардида, тавассути ба амал 

                                                           
179 Ниг.: Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник.  М.: «Юристь», 2005. – С. 293.  
180 Ниг.: Червонюк В.И. Очерк теории государства и права: В 2 ч. – М., 1996. – С. 62. 
181 Ниг.: Мицкевич А.В. Субъекты советского права.  Москва. Госюридиздат, 1962. – С. 115. 
182 Ниг.: Червонюк В.И. Очерк теории государства и права: В 2 ч. – М., 1996. – С. 62. 
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баровардани назорат ва андешидани чораи муқаррарнамудаи қонун аз 

ҷониби мақомоти давлатӣ ҳифз карда мешаванд”183.  

Нуктаҳои назари баррасигардида қобили қабул буда, ба назари мо 

аз мафҳумҳои пешниҳодгардида ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

ҳама гуна меъёр ё худ қоидае, ки аз ҷониби давлат барои танзим 

намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ ё муайян намудани рафтори 

иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятӣ қабул карда мешаванд ва 

тавассути механизмҳои махсуси ҳуқуқӣ таъмин карда мешаванд, меъёри 

ҳуқуқ номидан мумкин аст. Аз ин чунин бармеояд, ки фаъолияти 

ҳуқуқэҷодкунӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва ҳуқуқҳифзкунии давлатӣ маҳз 

тавассути ин гуна меъёрҳо танзим ва ба амал бароварда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, дар ҳолате ки сухан дар бораи асосҳои танзими 

меъёрии таъсис ва фаъолияти мақомоти давлатӣ меравад, он фарогири 

маҷмуи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие мебошад, ки заминаи ҳуқуқии 

мавҷудият ва фаъолияти мақомоти давлатиро ташкил медиҳанд. Вале, 

бояд қайд намуд, ки дар адабиёти илмӣ ба ҷои истилоҳи “асосҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ” истилоҳи ба он муродиф, аз ҷумла “таъминоти ҳуқуқӣ”, 

“асосҳои меъёрӣ” ва ё “асосҳои ҳуқуқӣ” низ истифода бурда мешаванд184. 

Масалан, ба андешаи В.А. Козбаненко таъминоти ҳуқуқӣ ба мазмуни 

васеъ ва маҳдуд фаҳмида мешавад. Ба мазмуни васеъ таъминоти ҳуқуқӣ 

фарогири маҷмуи унсурҳои иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, раванди коркарди чораҳои 

аҳаммиятноки ҳуқуқӣ (воситаҳо, тарзу усулҳо) ва истифодаи он дар 

фаъолияти таҷрибавии субъектони ҳуқуқ барои ноил гардидан ба 

натиҷаҳои назаррас дар соҳаи мушаххаси ҷамъиятӣ мебошад. Ба 

мазмуни маҳдуд бошад, таъминоти ҳуқуқӣ ин низоми санадҳои 

қонунгузорӣ, санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар санадҳое 

мебошанд, ки таъсис ва фаъолияти субъектони ҳуқуқро дар соҳаҳои 

                                                           
183 Ниг.: Мицкевич А.В. Асари зикргардида. – С. 116. 
184 Ниг.: Дралов В.В. Теоретические и организационно-методологические вопросы совершенствования 
правового обеспечения управления ОВД: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001 – С. 85. 
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мушаххаси ҷамъиятӣ танзим менамоянд185. Ин ақида қобили қабул 

мебошад, зеро ба мазмуни васеъ таъминоти ҳуқуқӣ дарбаргирандаи 

меъёрҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ мебошад ва ба мазмуни маҳдуд бо 

меъёрҳои ҳуқуқӣ маҳдуд гардида, бештар онро ба “таъминоти 

қонунгузорӣ” пайваст намуда, танзими ин ё он муносибати ҷамъиятиро 

тавассути санадҳои қонунгузорӣ дар назар дорад186 187. 

Ба андешаи А.Ф. Шебанов асосҳои танзими ҳуқуқии таъсис ва 

фаъолияти мақомоти давлатӣ маҷмуи қоидаҳои асосӣ ва ғояҳои 

бунёдиеро меноманд, ки дар шаклҳои гуногун ифода гардида, заминаи 

асосии фаъолияти мақомоти дахлдорро ташкил медиҳанд188. 

Ба назари М.Н. Алтшуррер, Л.А. Григорян, И.Б. Киричук ва 

дигарон мафҳуми асосҳои ҳуқуқиро чунин пешниҳод менамоянд: асосҳои 

ҳуқуқӣ маҷмуи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро меноманд, ки таъсис ва 

фаъолияти дахлдори давлатиро танзим менамоянд189. 

Таъминоти ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти давлатӣ аз 

низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ сарчашма гирифта, ба мақсади танзим 

намудани рафтору фаъолияти субъектони ҳуқуқ равона гардида бошад, 

пас ин раванд маҳз тавассути “танзими ҳуқуқӣ”, ҳамчун як унсури асосии 

таъминоти ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Танзими ҳуқуқӣ танҳо 

тавассути воситаҳои ҳуқуқӣ, ки ба сифати онҳо санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ, санадҳои татбиқи ҳуқуқ, санадҳои ҳуқуқии инфиродӣ баромад 

мекунанд, ба амал бароварда мешавад190. 

Бо сабаби оне ки оид ба мафҳуми асосҳои танзими меъёрӣ-ҳуқуқии 

таъсис ва фаъолияти мақомоти давлатӣ байни олимон ягонафикрӣ ҷой 

надорад, дар заминаи таҳлили нуктаҳои назари олимон мафҳуми асосҳои 

                                                           
185 Ниг.: Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных гражданских служащих 

(теоретико-административные аспекты): дис. … д-ра юрид. наук.  М., 2003.  С. 59. 
186 Ниг.: Козбаненко В.А. Асари ишорагардида – С. 60. 
187 Ниг.: Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных 

органов Республики Таджикистан: дис. …  канд. юрид. наук.  Душанбе, 2018.  С.57. 
188 Ниг.: Шебанов А.Ф. Форма советского права. – М., 1968. – 213 с. 
189 Ниг.: Альтшуррер М.Н. Нормативная основа деятельности ОВД: лекция – Горький, 1983. – 253 с. 
190 Ниг.: Козбаненко В.А. Асари ишорагардида.  С. 60. 
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танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро чунин пешниҳод намудан мумкин аст: “Асосҳои 

танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ – ин маҷмуи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие мебошанд, ки дар 

онҳо ваколат, мақсад, вазифа, принсипҳои таъсис ва фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ инъикос гардида, ҷиҳати таъмини фаъолияти 

самаранок ва мақсадноки мақомоти мазкур қабул гардидаанд”. 

Маврид ба зикр аст, ки бинобар сабаби истифода гардидани 

қоидаҳои ахлоқӣ, одатҳо ва принсипҳои ахлоқӣ, ки рафтору кирдори 

кормандони тамоми мақомоти давлатӣ191, аз ҷумла, мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро танзим менамоянд, ки асоси фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ-ро на танҳо асосҳои меъёрӣ, балки асосҳои ахлоқӣ 

низ ташкил медиҳанд, яъне бо мақсади дуруст ба роҳ мондани фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ, зарурати ҷорӣ ва риоя намудани 

қоидаҳои ахлоқӣ ба миён омада, ба онҳо хусусияти меъёрӣ бахшида 

шуда, дар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии дахдор муқаррар мегарданд. 

Мисоли ин гуфтаҳо Кодекси одоби хизматчии давлатӣ192 шуда 

метавонад, ки дарбаргирандаи қоидаҳо ва принсипҳои ахлоқӣ буда, 

рафтору кирдори хизматчиёни давлатиро ҳам дар муҳити корӣ ва ҳам 

берун аз он танзим менамояд. 

Мақомоти назди Президенти ҶТ идоракунии давлатии самтҳои 

гуногуни фаъолияти давлатиро ба амал мебароранд, бинобар ин, 

асосҳои танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти ин муқомотро дар 

санадҳои сатҳи гуногун мушоҳида намудан мумкин аст. Бо ин 

назардошт, асосҳои танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро вобаста ба соҳаи амалашон ба: 

асосҳои умумӣ ва асосҳои махсус ҷудо намудан мумкин аст. 

                                                           
191 Ниг.: Юсупов А.В. К вопросу о понятии «административное» нормотворчество // Ученые записки: 

сб. статей.   2011.  №1. – С. 157-164. 
192 Ниг.: Кодекси одоби хизматчии давлатӣ аз 3 декабри соли 2015, №591 // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 04.03.2021). 
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Ба асосҳои умумии таъсис ва фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ пеш аз ҳама Конститутсияи ҶТ ва қонунҳои дигар, ки 

хусусияти умумӣ дошта, нисбати фаъолияти ҳамаи мақомоти давлатӣ 

амали онҳо паҳн мегарданд, дохил мешаванд.  

Асосҳои танзими меъёрӣ-ҳуқуқии махсуси таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ бошанд, он санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиеро 

меноманд, ки танҳо хоси мақоми мушаххаси назди Президенти ҶТ буда, 

фаъолияти мақомоти мазкур дар асоси онҳо ба амал бароварда 

мешаванд.  

Вобаста ба намуди санади меъёрии ҳуқуқӣ асоси танзими меъёрӣ-

ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро чунин 

ҷудо кардан мумкин аст: 

 Конститутсияи ҶТ; 

 Санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи ҶТ; 

 Қонунҳои конститутсионӣ; 

 Кодексҳои ҶТ; 

 Қонунҳои ҶТ; 

 Санадҳои меъёрии зерқонунӣ (фармонҳои Президенти ҶТ, 

қарорҳои Ҳукумати ҶТ, санадҳои меъёрии мақомоти назди Президенти 

ҶТ). 

Конститутсияи ҶТ асоси меъёрӣ-ҳуқуқии аввалиндараҷаи таъсис 

ва фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ҳамчун Қонуни асосии 

давлат ташкил медиҳад. Зеро, аз як тараф Конститутсияи ҶТ эътибори 

олии ҳуқуқӣ дошта, он асоси таъсис ва фаъолияти тамоми мақомоти 

давлатӣ ва асоси бунёди низоми қонунгузории ҶТ ба ҳисоб меравад ва аз 

тарафи дигар Конститутсия ҶТ танзимкунандаи муносибатҳои нисбатан 

муҳимми давлатию ҷамъиятӣ мебошад, ки аз ҷумлаи ин муносибатҳо 

вазъи ҳуқуқии Президенти ҶТ ба ҳисоб меравад. 
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Конститутсияи ҶТ заминаи меъёрии таъсис ва фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ эътироф гардида, аз он қонунҳои дигар ва 

санадҳои зерқонунӣ сарчашма гирифта, паҳлуҳои алоҳидаи фаъолияти 

мақомоти мазкурро танзим менамоянд.  

Конститутсияи ҶТ дар баробари он, ки таъсис ва фаъолияти 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва салоҳияти онҳоро муқаррар менамояд, 

як қатор принсипҳоеро дар худ мустаҳкам намудааст, ки асоси таъсис ва 

фаъолияти ҳамаи мақомоти давлатӣ маҳсуб меёбанд. Аз ҷумла, 

Конститутсияи ҶТ ҳамчун қонуни асосии давлат дар худ припсипҳои 

зеринро муқаррар менамояд: эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд ҳамчун арзиши олӣ (м. 5), пурраҳокимиятии халқ (м. 6), 

унитаризм (м.м. 1, 7, 100), таҷзияи ҳокимияти давлатӣ (м. 9), волоияти 

Конститутсия ва қонунҳо (қ. 1 м. 10), қонуният (қ. 2 м. 10), 

баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун ва суд (м. 17), иштироки 

шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ (м. 27) ва ғайра.  

Мувофиқан, тибқи талаботи қ. 2 м. 10 Конститутсияи ҶТ “Давлат 

ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва 

иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро 

риоя ва иҷро намоянд”. Ин маънои онро дорад, ки мақомоти назди 

Президенти ҶТ новобаста аз шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ, самт ва сатҳи 

таъсис ва фаъолият, функсия ва тобеият вазифадоранд, ки муқаррароти 

Конститутсияи ҶТ ва баъдан дигар қонун ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро 

риоя ва иҷро намоянд. 

Дар баробари ин, Конститутсияи ҶТ санади меъёрии ҳуқуқие 

мебошад, ки дар он вазъи ҳуқуқӣ ва салоҳияти Президенти ҶТ ҳамчун 

муассиси мақомоти назди Президенти ҶТ муқаррар гардидааст. Аз 

ҷумла, салоҳияти Президенти ҶТ дар м. 69 Конститутсияи ҶТ муқаррар 

гардидааст, ки дар маҷмуъ ваколатҳои онро барои ҳалли масъалаҳои 

гуногуни ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ ифода менамояд. Онҳоро шартан 
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чунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст: ваколатҳои намояндагӣ ва сиёсати 

хориҷӣ; ташкил ва барҳамдиҳии мақомоти давлатӣ; имзо гузоштан ба 

қонунҳо; боз доштан ва ё бекор кардани санадҳои мақомоти давлатӣ; 

муайян намудани низоми пулӣ;  масъалаҳои ҳарбӣ ва таъмини амнияти 

давлатӣ; ҳалли масъалаи додани паноҳгоҳи сиёсӣ, шаҳрвадӣ ва бахшиши 

ҷазо; бо мукофоти давлатӣ сарфароз намудани шаҳрвандон193. А.М. 

Диноршоҳ ваколатҳои Президенти ҶТ-ро чунин тасниф менамояд: 1) 

ваколати ташкил ва роҳбарӣ нисбат ба ҳокимияти иҷроия; 2) ваколат 

оид ба ташаккул ва ҳамкории муттақобила бо ҳокимияти қонунгурӣ ва 

судӣ; 3) ваколат дар самти амният ва мудофиа; 4) ваколат дар самти 

сиёсати берунӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ; 5) ваколат дар самти 

сиёсати иқтисодию иҷтимоӣ ва вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд; 6) 

ваколатҳои дигари Президенти ҶТ194. Вобаста ба ин масъала мавқеи 

олимони дигари ватанӣ низ назаррас мебошад195. 

Ҳамзамон, олимони ватанӣ А.М. Диноршоҳ ва М.С. Сулаймонов 

функсияҳои Президенти ҶТ-ро баррасӣ намуда, ба хулоса омадаанд, ки 

функсияҳои Президенти ҶТ-ро ба функсияҳои: умумӣ (намояндагӣ ва 

ҳуқуқэҷодкунӣ) ва махсус (кафолатӣ ва иҷроиявӣ) ҷудо намудан мумкин 

аст196. 

Бо ин назардошт, дар доираи салоҳият ва функсияҳои худ, ки 

Конститутсияи ҶТ муқаррар намудааст, Президенти ҶТ мақомоти 

муайяни давлатиро таъсис медиҳад, аз ҷумла вазоратҳо, кумитаҳои 

давлатӣ, Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ ва Шурои амнияти ҶТ, ки ин 

аз мавқеи олӣ доштани Президенти ҶТ дар низоми ҳокимияти иҷроия 

                                                           
193 Ниг.: Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии ҶТ. Китоби дарсӣ.  Душанбе: “Эр-граф”, 2012. – С. 413. 
194 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан: 

дис. ... канд. юрид. наук.  Душанбе, 2006.  С. 145. 
195 Ниг.: Сулаймонов М.С.  Понятие и классификация полномочий Президента Республики 
Таджикистан // Правовая жизнь.  – 2017. – №3 (19). – 86-93. 
196 Ниг.: Диноршоев А.М., Сулаймонов М.С. Понятие и содержание функций Президента РТ по 
обеспечению национальной независимости, единства и территориальной целостности, 
преемственности, долговечности государства и согласованного функционирования и взаимодействия 

государственных органов. // Правовая жизнь.  2017.  №4 (20)  С. 39. 
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дарак медиҳад. Бояд қайд намуд, ки таъсис додани ин ниҳодҳо аз ҷониби 

Президенти ҶТ ба салоҳияти Президенти ҶТ ҳамчун “сарвари давлат” 

хос мебошанд. Мақомоти дигари ҳокимияти иҷроия, аз ҷумла мақомоти 

назди Ҳукумати ҶТ бошанд, тибқи талаботи қ. 3 м. 15 Қонуни ҶТ “Дар 

бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз ҷониби Ҳукумати 

ҶТ таъсис дода мешаванд, ҳамзамон ҳайати роҳбарикунандаи онҳо аз 

ҷониби Ҳукумати ҶТ ба вазифа таъйин ва озод мегарданд, низомнома, 

нақшаи идоракунӣ ва сохтори онҳоро низ Ҳукумати ҶТ тасдиқ 

менамояд. 

Яке аз мақомоте, ки аз ҷумлаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ ба ҳисоб рафта, таъсис додани онҳо салоҳияти истисноии 

Президенти ҶТ мебошад, ин мақомоти назди Президенти ҶТ мебошанд.  

Вале агар масъалаи таъсис дода шудани мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро бо салоҳияти Президенти ҶТ, ки дар м. 69 

Конститутсияи ҶТ муқаррар гардидаанд, муқоиса намоем, пас маълум 

мегардад, ки дар моддаи мазкур салоҳияти Президенти ҶТ дар бораи 

таъсис додани танҳо як мақоми назди Президенти ҶТ – Шурои амнияти 

ҶТ муқаррар гардидааст. Дар бораи аз ҷониби Президенти ҶТ таъсис 

дода шудани дигар мақомоти назди Президенти ҶТ дар м. 69 

Конститутсия меъёр муқаррар намегардад. Аммо, ин маънои онро 

надорад, ки Президенти ҶТ бо истифода аз ваколатҳои дискретсионии197 

худ мақомоти мазкурро таъсис ва барҳам медиҳад.  

Ба ақидаи мо, нуктае мавҷуд аст, ки ташкил гардидани мақомоти 

назди Президенти ҶТ метавонад аз он сарчашма гирад. Масалан, б. 29 м. 

69 Конститутсияи ҶТ муқаррар менамояд, ки Президенти ҶТ 

“Ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд” 

                                                           
197 Мафҳуми “дискретсия” аз калимаи фаронсавии “discretionnaire” ва ё олмонии “discretion” гирифта 

шуда, маънояш “мувофиқи иродаи худ амал намудан” мебошад. Яъне, ваколатҳои дискретсионӣ – ин 

имконияти амалисозии ваколате мебошад, ки дар шакли ифодаёбӣ мустаҳкам нагардидаанд ва чунин 

ваколатҳо дар қонунгузорӣ низ манъ нагардидаанд: Ниг.: Сулаймонов М.С. Ваколатҳои 

дискретсионии Президенти ҶТ // Қонунгузорӣ.  2019.  №4 (36)   С. 30. 
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амалӣ менамояд. Яъне, дар баробари оне ки м. 69 Конститутсияи ҶТ 

салоҳияти Президенти ҶТ-ро муқаррар менамояд, дар моддаҳои 

алоҳидаи он ваколатҳои дигари Президенти ҶТ низ муқаррар 

гардидааст. Ҳамзамон, ваколатҳои дигари Президенти ҶТ дар 

қонунгузории алоҳида низ муқаррар карда мешаванд, ки асоси худро аз 

мазмуни б. 29 м. 69 Конститутсияи ҶТ мегирад. Ин ваколатҳо дар 

қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

метавонанд муқаррар карда шаванд. 

Дар ҳоле ки б. 29 м. 69 Конститутсияи ҶТ ба ваколатҳои дигари 

Президенти ҶТ, ки қонунгузории ҶТ муқаррар намудааст, ҳавола 

менамояд, пас ба хулоса омадан мумкин аст, ки таъсис дода шудани 

мақомоти назди Президенти ҶТ аз мазмуни б. 29 м. 69 Конститутсияи ҶТ 

бармеояд. Зеро таъсис додани мақомоти мазкур ҳамчун ваколати 

истисноии Президенти ҶТ дар Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” муқаррар гардидааст.  

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи ҶТ дар таъсис ва 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ нақши муҳим доранд. Тибқи 

қонунгузорӣ мавқеи санадҳои байналмилалӣ дар сатҳи баланд қарор 

дошта, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. 

Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 

эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ 

амал мекунанд. Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 

Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал мекунанд198. 

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро ҳамчун асоси меъёрии таъсис 

ва фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ вобаста ба хусусияташон 

ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: якум, санадҳои байналмилалии 

хусусияти умумидошта, ки новобаста аз намуд, мақсад ва самти 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ асоси фаъолияти ин 

                                                           
198 Ниг.: Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 (бо тағйироту иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 

июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016) – қ. 1 м. 10. 
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мақомотро ташкил медиҳанд; дуюм, санадҳои байналмилалии хусусияти 

махсусдошта, ки бевосита барои ташкил ин ё он мақоми назди 

Президенти ҶТ замина гардида, асоси фаъолияти онро ташкил медиҳад. 

Яке аз санадҳои байналмилалии эътирофнамудаи ҶТ ин Эъломияи 

умумии ҳуқуқи башар199 мебошад, ки аз ҷумлаи гурӯҳи якум баромад 

мекунад. Эъломияи мазкур ҳуқуқи ҳар як шахсро ба ҳаёт, озодӣ ва 

дахлнопазирии шахсӣ (м. 3), манъи ғуломӣ (м. 4), озодӣ аз шиканҷа, 

азият ё муомила ва ҷазои сахт, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи ӯ (м. 5), 

манъи беасос дастгир кардан (м. 9), кафолати ҳифзи судӣ (м. 10) ва ғайра 

мустамҳкам намуда, дар 30 моддаи худ пурра асосҳои вазъи ҳуқуқии 

шахсро танзим намудааст, ки барои ҳамаи давлатҳо ва мақомоти он риоя 

намудани онҳо ҳатмӣ мебошад.  

Дар баробари ин, Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва 

сиёсӣ200 ва Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ201 ва як қатор санадҳои дигари байналмилалӣ асоси фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ маҳсуб меёбанд. Зеро ин санадҳо 

кафолатҳои гуногуни ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар бар гирифтаанд, ки 

эътироф ва эҳтироми онҳо вазифаи давлат, мақомоти давлатӣ ва 

шахсони мансабдори он мебошад. 

Санадҳои зикргардида агар ба сифати асоси меъёрӣ-ҳуқуқии 

таъсиси мақомоти назди Президенти ҶТ баромад накунанд ҳам, вале 

асоси ба амал барорвардани фаъолияти онҳо ба ҳисоб мераванд. Вале 

санадҳои дигари байналмилалӣ низ мавҷуданд, ки асоси ҳам таъсис ва 
                                                           
199 Ниг.: Тибқи муқаррароти дебочаи ин санади байналмилалӣ “Ассамблеяи Генерали СММ ин 

Эъломияи умумии ҳуқуқи башарро ҳамчун вазифаи тамоми халқҳо ва тамоми давлатҳо эълон 

медорад, то ҳар фард ва ҳар мақоми давлатӣ онро доиман дар мадди назар дошта бошад ва ҷидду 

ҷаҳд намояд, ки тавассути омўзишу таълим ва бо тадбирҳои пешрафтаи миллию байналмилалӣ, 

эътирофу иҷрои умумию самарабахши онҳоро чи дар миёни халқҳои давлатҳои узви Созмон ва чи дар 

миёни халқҳои қаламрави таҳти тобеияти ҳуқуқии онҳо қарордошта ба эҳтироми ин ҳуқуқу озодиҳо 

ва таъмини онҳо мусоидат намояд” / Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабри соли 1948 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 05.03.2021). 
200 Ниг.:  Бо қатъномаи 2200 А (ХХI) Ассамблеяи Генералии СММ 16 декабри соли 1966 қабул 
шудааст ва аз 23 марти соли 1976 эътибор пайдо кардааст. 
201 Ниг.: Бо қатъномаи 2200 А (ХХI) Ассамблеяи Генералии СММ 16 декабри соли 1966 қабул шудааст 
ва аз 3 январи соли 1976 эътибор пайдо кардааст. 
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ҳам фаъолияти мақомоти мазкур баромад мекунанд. Масалан, 

Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия202 яке аз санадҳои байналмилалии хусусияти махсусдошта 

мебошад, ки бо мақсади мусоидат ба қабул ва таҳкими чораҳое, ки ба 

пешгирии судманд ва таъсирноки коррупсия ва мубориза бар зидди он 

нигаронида шудаанд, қабул гардидааст. Маҳз дар заминаи ин санади 

байналмилалӣ сиёсати давлатии ҶТ ҷиҳати муқовимат бо коррупсия 

ҷоннок ва устувор гардидааст.  

Таъсири Конвенсияи мазкур дар мисоли мақомоти назди 

Президенти ҶТ аз муқаррароти м. 6-и он бармеояд, ки тибқи он 

давлатҳои аъзои Конвенсия барои таъмини сиёсати зиддикоррупсионӣ 

ва амалӣ намудани мақсадҳои Конвенсияи мазкур мақомоти 

махсусгардонидашудаи зиддикоррупсиониро бояд таъсис дода, 

мустақилияти комили онро барои самаранок ба амал баровардани 

ваколатҳои худ таъмин намояд. Мувофиқан, бешубҳа гуфтан мумкин 

аст, ки Конвенсияи мазкур асоси меъёрии таъсис ва фаъолияти яке аз 

мақомоти назди Президенти ҶТ – Агентии назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ва амалӣ намудани сиёсати 

зиддикоррупсионии давлатӣ дар ҶТ мебошад. 

Ҳамин тариқ, зикр намудан ба маврид аст, ки санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи ҶТ қисми таркибии низоми ҳуқуқии 

ҶТ-ро ташкил медиҳанд. Бо тасвиб гардидани ин санадҳо ҶТ уҳдадории 

мувофиқ кардани низоми қонунгузории худ ба талаботи онҳоро, ба 

зимма гирифта, мақомоти гуногуни давлатиро таъсис ва қонунгузории 

худро такмил додааст. Бинобар ин, гуфтан мумкин аст, ки санадҳои 

байналмилалӣ ва байнидавлатӣ дар танзим ва ташкили фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ нақши аҳаммиятнок мебозанд. 

                                                           
202 Ниг.: Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 16 апрели соли 2008, №952 
ратификатсия карда шудааст. 
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Асоси дигари танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ- ро кодексҳо ташкил мекунанд. Тибқи м. 

19 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ”203  “Кодекс қонуни 

ягона ва мураттабгаштаест, ки тавассути он соҳаи муайяни 

муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра, бевосита ва бонизом танзим карда 

мешавад”. 

Барои танзими фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ чуноне 

аз амалияи қонунгузории ҶТ бармеояд, ягон кодекси соҳавӣ қабул 

нагардидааст. Кодексҳое, ки асоси танзими меъёрии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ташкил медиҳанд, ба ҷумлаи 

санадҳои хусусияти умумидошта дохил мегарданд. Масалан, ба ин гуна 

санадҳо дохил намудан мумкин аст: Кодекси меҳнати ҶТ204, Кодекси 

мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ205, Кодекси расмиёти 

маъмурии ҶТ206, Кодекси одоби шахсони мансабдори мақомоти 

санҷишӣ207 ва Кодекси одоби хизматчии давлатии ҶТ208, ки асоси 

танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро ташкил медиҳанд. 

Кодекси меҳнати ҶТ санади соҳавии танзимкунандаи муносибатҳои 

меҳнатӣ ва баамалбарории фаъолияти меҳнатӣ мебошад. Гарчанде, ки 

вазъи ҳуқуқии субъектони муносибатҳои меҳнатӣ аз муносибатҳои 

давлатӣ-хизматӣ ҷудо карда шуда бошанд ҳам, вале қонунгузории 

меҳнатӣ аксари муносибатҳои давлатӣ-хизматиро низ ба танзим 

медарорад. Аз ҷумла, масъалаи музди меҳнат, изофакорӣ, рухсатии 

меҳнатии кормандон, ҷубронпулиҳо ҳангоми гум кардани вазъи 

                                                           
203 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аз 30 майи соли 2017, №1414 // АМО ҶТ, с. 

2017, №5, қ. 1, мод. 271; с. 2019 №1632. 
204 Ниг.: Кодекси меҳнати ҶТ аз 23 июли соли 2016, №1329 // АМО ҶТ, с. 2016 №1329. 
205 Ниг.: Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ аз 22 июли соли 2013, №975 // АМО ҶТ, 
с.2013, №7, мод.502. 
206 Ниг.: Кодекси расмиёти маъмурии ҶТаз 5 марти соли 2007 // АМО ҶТ, с. 2007 №274. 
207 Ниг.: Бо қарори Хукумати ҶТ аз 7 октябри соли 2016, №421 тасдиқ шудааст // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 07.03.2021). 
208 Ниг.: Бо Фармони Президенти ҶТ аз 3 декабри соли 2015, №591 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 07.03.2021). 
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саломатӣ ва ғайраро дар шахсияти хизматчиёни давлатӣ танзим 

менамояд. Масалан, тибқи қ. 3 м. 13 Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати 

давлатӣ” барои қабул гардидан ба мансабҳои маъмурии хизмати 

давлатӣ шаҳрвандони ҶТ ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи м. 26 

Кодекси меҳнати ҶТ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд... ; қ. 4 

м. 13 “Шаҳрванд ба хизмати давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи 

Қонуни мазкур қабул карда шуда, бо ӯ шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ 

баста мешавад”; қ. 4 м. 32 “Татбиқи ҷазоҳои интизомие, ки дар Қонуни 

мазкур, Кодекси меҳнат ва дигар санадҳои қонунгузории ҶТ пешбинӣ 

нагардидаанд, манъ аст” ва ғайра. Ин муқаррарот алоқамандӣ ва 

таъсири меъёрҳои Кодекси меҳнати ҶТ-ро ба муносибатҳои хизматӣ, ки 

дар мақомоти давлатӣ бо хизматчиёни давлатӣ ба вуҷуд меоянд, ифода 

менамояд. 

Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ низ аз ҷумлаи 

асосҳои меъёрии баамалбарории фаъолияти мақомоти назди Президенти 

ҶТ ба ҳисоб меравад. Кодекси мазкур дар ташкил ва ба амал 

баровардани фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ нақши муҳим 

дорад. Масалан, дар боби 10 Кодекси мазкур, ки ба субъектони 

баррасикунандаи парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бахшида 

шудааст, дар моддаҳои алоҳидаи он ҷиҳати баррасӣ ва таъйини ҷазои 

маъмурӣ мақомоти назди Президенти ҶТ ваколатдор гардидаанд. Аз 

ҷумла,  мақомоти назорати маводи нашъаовар дар доираи ваколатҳои 

худ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар м.м. 127 ва 128 

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ муқаррар гардидаанд, баррасӣ 

менамоянд (м.97); мақомоти хизмати давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ 

парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар м. 501 Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ пешбинӣ гардидаанд, баррасӣ 

менамоянд (м.119); мақомоти омор дар доираи ваколатҳои худ 

парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар м.м. 515 ва 516 
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Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ пешбинӣ гардидаанд, баррасӣ 

менамоянд (м.123); мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсия дар доираи ваколатҳои худ парвандаҳои 

ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар м.м. 658-675 Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ пешбинӣ гардидаанд, баррасӣ 

менамоянд (м.131) ва ғайра.  

Ба назари мо, дар номгузории м. 119 Кодекси мазкур Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ  чунин нишон дода шудааст: 

“мақомоти хизмати давлатӣ”, ки ба талаботи Қонуни ҶТ “Дар бораи 

хизмати давлатӣ” мувофиқат намекунад. Зеро Агентии хизмати давлатии 

назди Президенти ҶТ на “мақомоти хизмати давлатӣ”, балки “мақоми 

ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ” эътироф мегардад. Аз ин лиҳоз, хуб 

мешуд, ки ин ҳолат бартараф карда шавад. 

Кодекси расмиёти маъмурии ҶТ санаде мебошад, ки тартиби таҳия, 

қабул ва иҷрои санадҳои ҳуқуқии маъмурӣ, баррасии ариза ва 

шикоятҳои маъмурӣ, мурофиаи расмиёти маъмурӣ дар суд, ҳамкории 

мақомоти маъмуриро муайян менамояд. Гарчанде, дар Кодекс 

мустақиман дар бораи мақомоти назди Президенти ҶТ меъёре муқаррар 

нагардида бошад ҳам, вале тартиби таҳия ва қабули санаи маъмурӣ, 

баррасии ариза ва шикоятҳои маъмуриро аз ҷониби мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ, муқаррар менамояд. Вобаста ба ин, ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки Кодекси мазкур метавонад тартиби таҳия ва 

қабули санадҳои маъмурӣ, тартиби иҷрои онҳо, ҳамзамон  баррасии арзу 

шикоятҳои шаҳрвандонро аз ҷониби мақомоти назди Президенти ҶТ 

ҳамчун мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ танзим намояд. 

Кодекси одоби хизматчии давлатии ҶТ ва Кодекси одоби шахсони 

мансабдори мақомоти санҷишӣ аз ҷумлаи он санадҳои меъёрӣ мебошанд, 

ки маҷмуи меъёрҳо, принсипҳо ва қоидаҳои ахлоқӣ ва маънавии рафтори 

хизматӣ ва ғайрихизматии хизматчиёни давлатии мақомоти назди 
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Президенти ҶТ-ро дар давраи ба амал баровандани фаъолияти хизматӣ 

ва берун аз он низ танзим мекунанд. Кодекси одоби хизматчии давлатӣ 

принсипҳои одоби хизматчии давлатӣ, қоидаҳои рафтори хизматӣ ва 

ғайрихизматии хизматчии давлатӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба 

таъмини муқаррароти Кодекси мазкурро пешбинӣ ва танзим менамояд, 

ки барои фаъолияти хизматчиёни давлатии мақомоти назди Президенти 

ҶТ низ аз аҳаммият холӣ нест.  

Кодекси одоби шахсони мансабдори мақомоти санҷишӣ бошад, 

нисбат ба шахсони мансабдори мақомоти санҷишии назди Президенти 

ҶТ  Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ, 

Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ ва 

Агентии омори назди Президенти ҶТ дахл дорад, ки бевосита дар м. 10 

Қонуни ҶТ “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектони хоҷагидор” 

нишон дода шудаанд. 

Қонунҳо гурӯҳи дигари асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ташкил медиҳанд. Қонун 

санади меъёрии ҳуқуқиест, ки мутобиқи тартиби муқарраршуда аз 

тарафи мақоми қонунгузор қабул мегардад ва муносибатҳои муҳимми 

ҷамъиятиро танзим мекунад. Қонунҳо дорои эътибори баланди ҳуқуқӣ 

буда, нақши асосӣ ва пешбарандаро дар таъминоти ҳуқуқии мақомоти 

давлатӣ209, аз ҷумла мақомоти назди Президенти ҶТ мебозанд. 

Дар бораи қонунҳое, ки асоси танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ ба ҳисоб мераванд, қайд 

кардан зарур аст, ки онҳо махсусияти ба худ хосро доранд. 

Махсусияташон дар он ифода мегардад, ки онҳо хусусияти умумӣ ва 

махсус дошта, ҳар кадоме субъектони ба худ хосро доранд. Масалан, 

Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” агар хусусияти умумӣ дошта, 

нисбат ба фаъолияти ҳамаи мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти назди 

                                                           
209 Ниг.: Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных 

органов Республики Таджикистан. Монография.  Душанбе, 2019.   С. 71. 
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Президенти ҶТ паҳн гардад, лекин дар баробари ин ваколат ва 

функсияҳои Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ-ро 

муқаррар намуда, асоси махсуси танзими фаъолияти ин мақоми назди 

Президенти ҶТ ба ҳисоб меравад. 

Ба сифати қонунҳое, ки асоси танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ташкил мекунанд, 

баромад мекунанд: Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ”210, Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ”211, Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ”212, Қонуни ҶТ “Дар 

бораи омори давлатӣ”213, Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ”214, Қонуни ҶТ “Дар 

бораи назорати давлатии молиявӣ дар ҶТ”215, Қонуни ҶТ “Дар бораи 

муқовимат ба коррупсия”216, Қонуни ҶТ “Дар бораи воситаҳои 

нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо”217, Қонуни ҶТ “Дар 

бораи амният”218 ва Қонуни ҶТ “Дар бораи санҷиши фаъолияти 

субъектони хоҷагидор”219 ва ғайра. 

Дар ташкил ва баамалбарории фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ нақши Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

                                                           
210 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, 

№828 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj 

(санаи муроҷиат: 08.03.2021). 
211 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аз 30 майи соли 2017, №1414 // АМО ҶТ, с. 

2017, №5, қ. 1, мод. 271; с. 2019 № 1632. 
212 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” аз 5 марти соли 2007, №233 // АМО ҶТ, с. 2007, №3, 
мод.166. 
213 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи омори давлатӣ” аз 12 январи соли 2010, №588 // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 08.03.2021). 
214 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” 

аз 20 марти соли 2008 № 374 // АМО ҶТ, с. 2008, №3, мод. 193. 
215 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи назорати давлатии молиявӣ дар ҶТ” аз 2 декабри соли 2002, №66 // 

ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи 

муроҷиат: 08.03.2021). 
216 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба коррупсия” аз 7 августи соли 2020, №1714 // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
08.03.2021). 
217 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо” аз 10 

декабри соли 1999, №873 // АМО ҶТ, с. 1999, №12, мод. 312; аз 22.07.2013, № 988, аз 20.06.2019, № 1617. 
218 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” 28 июни соли 2011 № 721 // АМО ҶТ, с. 2011, № 6, мод. 434; аз 
15.03.2016, № 1283, аз 3.08.2018, № 1540. 
219 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектони хоҷагидор” аз 25 декабри соли 2015, 

№1269 // АМО ҶТ, с. 2015, №12 қ. 1 м. 1115. 
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идоракунии давлатии ҶТ” назаррас мебошад. Қонуни мазкур асосҳои 

вазъи ҳуқуқии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро 

танзим намуда, м. 14 Қонуни мазкур ба вазъи ҳуқуқии  мақомоти назди 

Президенти ҶТ бахшида шудааст. Дар моддаи мазкур, ки аз 7 банд 

иборат мебошад, масъалаи ташкили мақомот, таъйини ҳайати 

роҳбарикунанда ва функсияи мақомоти назди Президенти ҶТ муқаррар 

карда шудааст. Дар м. 14 Қонуни мазкур муқаррар мегардад, ки 

мақомоти назди Президенти ҶТ аз ҷониби “сардор ё директор” роҳбарӣ 

карда мешаванд. Вале ин ҳолат ба воқеият мутобиқат намекунад, зеро 

роҳбарии баъзе аз мақомоти назди Президенти ҶТ-ро на “сардор”, балки 

“раис” амалӣ менамояд. Бинобар ин, ба назари мо ислоҳ намудани ин 

ҳолат мувофиқи мақсад мебошад.  

Санади дигаре, ки асоси таъсис ва фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро ташкил медиҳад, ин Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ” мебошад. Қонуни мазкур масъалаҳои гуногуни 

фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ, аз ҷумла принсипҳои фаъолияти 

ҳуқуқэҷодкунӣ, субъектони ҳуқуқэҷодкунӣ, низоми санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ ва ғайраро танзим менамояд. Масалан, дар м. 7 Қонуни мазкур 

муқаррар гардидааст, ки мақомоти назди Президенти ҶТ аз ҷумлаи 

субъектони ҳуқуқэҷодкунӣ мебошанд. Ҳамзамон, тибқи талаботи м. 24 

Қонуни мазкур мақомоти назди Президенти ҶТ ҳуқуқи қабул намудани 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро дар шакли фармоиш доранд. Аз ин маълум 

мегардад, ки мақомоти назди Президенти ҶТ бо дастрасии м.м. 7 ва 24 

Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” санадҳои меъёрии 

ҳуқуқиро дар шакли фармоиш қабул мекунанд, ки иҷрои он барои ҳама 

ҳатмӣ мебошад. Муқаррароти мазкур ба санади мақомоти назди 

Президенти ҶТ хусусияти расмӣ мебахшад. 

Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” ҳамчун санади заминавии 

соҳаи хизмати давлатӣ ба ҳисоб меравад, ки асосҳо ва шартҳои дохил 
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гардидан ба хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти 

назди Президенти ҶТ, низоми хизмати давлатӣ, принсипҳои ташкили 

хизмати давлатӣ ва ғайраро мавриди танзим қарор медиҳад. Тавре ки 

зикр гардид, гарчанде амали Қонуни мазкур ҳамчун санади соҳавии 

хизмати давлатӣ нисбат ба фаъолияти хизматии хизматчиёни давлатии 

ҳамаи мақомоти назди Президенти ҶТ паҳн гардад, дар баробари ин, 

Қонуни мазкур ба фаъолияти яке аз мақомоти наздипрезидентӣ  

Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ асос мегузорад (м.8). 

Дар Қонун ваколатҳои мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ дар 

ин самт, инчунин ҳатмияти иштироки намояндаи он дар раванди 

гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурӣ ва 

аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ муқаррар гардидааст. Дар баробари 

ин, меъёрҳои Қонуни мазкур ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории 

соҳавии мақомоти алоҳидаи наздипрезидентӣ (мақомоти ҳифзи ҳуқуқ) 

тартиби дигарро муқаррар накарда бошанд, нисбат ба хизматчиёни 

давлатии мақомоти назди Президенти ҶТ ба пуррагӣ паҳн мегардад.  

Қонуни ҶТ “Дар бораи омори давлатӣ” асоси дигари меъёрии таъсис 

ва фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ, махсусан Агентии омори 

назди Президенти ҶТ-ро ташкил медиҳад. Қонуни мазкур муносибатҳои 

ҳуқуқиро дар соҳаи фаъолияти оморӣ ба танзим дароварда, вазифаҳо, 

ҳуқуқу уҳдадориҳои мақомоти омори давлатӣ, инчунин тартиби ташкил, 

ҷамъоварӣ, коркард, истифода, паҳн ва ҳифз намудани маълумоти омори 

расмӣ ва пешбурди баҳисобгирии омори расмиро дар ҶТ муайян 

мекунад. Боби 2 Қонуни мазкур ба вазъи ҳуқуқӣ – ҳуқуқ, вазифа ва 

уҳдадории мақомоти ваколатдори оморӣ бахшида шудааст. Бояд қайд 

намуд, ки нақши мақоми ваколатдори соҳаи омори давлатӣ дар 

ҷамъоварӣ ва пешниҳод намудани нишондодҳои оморӣ муҳим ва 

аҳаммиятнок ҳисобида мешавад ва ба ҳамин хотир Қонуни мазкур 

доираи вазифаҳо, ҳуқуқ ва уҳдадории ин мақомро ҷиҳати амалӣ 
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намудани сиёсати омори давлатӣ муқаррар намудааст. Вале дар Қонуни 

мазкур ҳолатҳое ҷой доранд, ки ба назари мо ниёз ба такмил доранд. 

Масалан, тибқи м. 6 Қонуни мазкур Агентии омори назди Президенти 

ҶТ ҳамчун “мақоми марказии ҳокимияти иҷроияи ваколатдорнамудаи 

Ҳукумати ҶТ” муаррифӣ гардидааст. Дар асл бошад, Агентии омор 

мақоми назди Президенти ҶТ аст, на мақоми назди Ҳукумати ҶТ. 

Бинобар ин, таҷдиди назар кардани ин ҳолат ба назари мо мувофиқи 

мақсад мебошад. 

Ба сифати дигар асоси меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” баромад мекунад. Тавре 

аз номи Қонун бармеояд, он асосан ба ташкил ва баамалбарории 

фаъолияти Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ равона гардидааст. Дар Қонуни мазкур вазифа ва 

функсияҳои Агентӣ, принсипҳои баамалбарории фаъолияти он, низом, 

сохтор ва тартиби ташкили фаъолияти он, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Агентӣ 

ва ғайра муқаррар карда мешаванд.  

Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат ба коррупсия” санади дигари 

меъёрии ҳуқуқӣ мебошад, ки дар танзим ва ташкили фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ нақши муҳим дорад. Аз муқаррароти м. 

8 Қонун бармеояд, ки амали он нисбати на танҳо мақоми ваколатдори 

муборизабаранда бо коррупсия, балки нисбат ба мақомоти дигари назди 

Президенти ҶТ низ паҳн мегардад. Аз ҷумла оварда шудааст, ки ба 

сифати субъектони бевоситаи муқовиматкунанда бо коррупсия: 1) 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ; 2) 

Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ ва дигар 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар баромад мекунанд. 

Аз муқаррароти моддаи мазкур бармеояд, ки дар он танҳо 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқи назди Президенти ҶТ, ки таъйиноти асосии онҳо 
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барои мубориза бо ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ равона 

карда шудааст, ифода гардидаанд. Лекин дар м. 10 Қонуни мазкур, ки 

“Субъектоне, ки дар муқовимат бо коррупсия иштирок менамоянд” ном 

дорад, дигар мақомоти назди Президенти ҶТ низ ишора карда 

мешаванд. Тибқи он ба сифати субъектоне, ки дар муқовимат бо 

коррупсия иштирок менамоянд: “... Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ, Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди 

Президенти ҶТ ...” баромад менамоянд. Аз ин ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки агар Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ ва Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ ҳамчун мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бевосита бо коррупсия 

муқовимат намоянд, пас дигар мақомоти назди Президенти ҶТ дар 

раванди баамалбарории муқовимат бо коррупсия ширкат варзида, бо 

амалӣ намудани ваколатҳои худ ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия 

алоқамандро ошкор ва барои бартараф намудани онҳо ба мақомоти 

дахлдори давлатӣ пешниҳод менамоянд. 

Дар баробари ин, дар Қонуни мазкур шарту талаботи қабул ва 

қарор доштан дар мансабҳои давлатӣ, маҳдудият ва мамониятҳои 

шахсони мансабдори давлатӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои хусусияти 

коррупсионидошта ва ҷавобгарии онҳо муқаррар гардидааст, ки аз 

хизматчиёни давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатии мақомоти назди 

Президенти ҶТ риоя ва иҷрои қатъии онҳо талаб карда мешаванд. 

Қонуни ҶТ “Дар бораи маориф”220,  Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти 

олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ”221, 

Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ”222, Қонуни ҶТ “Дар 

                                                           
220 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи маориф” аз 22 июли соли 2013, №1004 // АМО ҶТ, с. 2013, № 7, мод. 
532. 
221 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимӣ” аз 19 майи соли 2009, №531 // АМО ҶТ, с. 2009, №5, мод. 338. 
222 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ” аз 22 апрели соли 2003, №21 // АМО ҶТ, с, 
2003, №4, мод. 151; аз 26.03.2009, № 491, аз 03.07.2012, № 868, аз 26.07.2014, № 1127, аз 28.08.2017, № 
1463, аз 29.01.2021, № 1765 

vfp://rgn=34432/
vfp://rgn=117226/
vfp://rgn=122252/
vfp://rgn=130058/
vfp://rgn=130058/
vfp://rgn=138809/
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бораи таҳсилоти иловагӣ”223, Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти миёнаи 

касбӣ”224, Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти калонсолон”225 аз ҷумлаи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқие мебошанд, ки асоси ташкил ва 

баамалбарории фаъолияти Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми 

назди Президенти ҶТ мебошанд. Зеро тибқи Низомномаи он  Агентӣ 

мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки сиёсати 

ягонаи назорати давлатиро дар соҳаи маориф ва илми ҶТ амалӣ намуда, 

иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф ва 

илмро дар муассисаҳои таълимӣ, илмӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, новобаста аз 

шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравии онҳо назорат менамояд. 

Бо ҳамин назардошт бешубҳа гуфтан мумкин аст, ки Агентии назорат 

дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ фаъолияти худро дар 

асос ва барои таъмини амалишавии санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

зикргардида ба амал мебарорад. 

Қонуни ҶТ “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектони хоҷагидор” 

санади меъёрии ҳуқуқие мебошад, ки дар танзими фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ нақши арзанда дорад. Қонуни мазкур ба асосҳои 

ҳуқуқии гузаронидани санҷиш, тартиб ва расмиёти ягонаи гузаронидани 

он равона карда шудааст. Тибқи м. 1 Қонуни мазкур “мақоми 

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи санҷиши фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидор  мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки барои 

татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дастгирии соҳибкорӣ ваколатдор 

мебошад”. Дар м. 10 Қонуни мазкур мақомоти санҷишӣ ва мавзуи 

санҷишии онҳо муқаррар гардидааст, ки мақомоти гуногуни давлатиро 

дар бар мегиранд. Тибқи муқаррароти моддаи мазкур мақомоти зерини 

назди Президенти ҶТ мақомоти санҷишӣ ба ҳисоб мераванд:  

                                                           
223 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти иловагӣ” аз 16 апрели соли 2012, №826 // АМО ҶТ с, 2012, 
№ 8. 
224 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ” аз 8 августи соли 2015, №1225 // АМО ҶТ, с. 
2015, №7. 
225 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи таҳсилоти калонсолон” аз 24 феврали соли 2017, №1394// АМО ҶТ, с. 
2017, №1. 
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 Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ 

(б. 20); 

  Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ (б. 

22); 

 Агентии омори назди Президенти ҶТ (б. 24). 

Тавре маълум мегардад, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ ҳамчун мақоми назоратӣ ба сифати мақоми 

ваколатдори санҷиши фаъолияти субъектони хоҷагидор баромад 

намекунад. Вобаста ба ин, дар қ. 4 м. 4 Қонуни мазкур омадааст, ки 

муқаррароти Қонуни мазкур нисбат ба санҷишҳои дар доираи назорати 

прокурорӣ, аудити Палатаи ҳисоби ҶТ, назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсия ва ғайра паҳн намегардад. Ба ақидаи мо, сабаби 

ба сифати мақоми ваколатдори санҷиши фаъолияти субъектони 

хоҷагидор эътироф нагардидани Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ, ки субъектони хоҷагидор соҳибкорони 

инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ новобаста аз шакли моликият 

ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсия нисбат ба субъектони мазкур, ки дар асоси моликият 

хусусӣ ташкил ва фаъолият менамоянд, ба таъйиноти ин мақом мувофиқ 

намебошад. 

Мақомоти назди Президенти ҶТ фаъолияти санҷишии худро танҳо 

дар доираи мавзуи муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ба амал бароварда, 

дигар мақомоти давлатӣ наметавонанд онро такроран анҷом диҳанд. 

Санадҳои меъёрии зерқонунӣ низ дар ташкил ва баамалбарории 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ нақши назаррас доранд. 

Санадҳои меъёрии зерқонунӣ санади меъёрии ҳуқуқие мебошанд, ки дар 

асос ва барои иҷрои қонунҳо равона карда шудааст. Санадҳои зерқонунӣ 

дар шакли фармон, қарор ва фармоиш ифода мегарданд. Санадҳои 

зерқонунӣ аз ҷониби Маҷлиси Олии ҶТ, Президенти ҶТ, Ҳукумати ҶТ, 
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вазорат ва кумитаҳои давлатӣ, мақомоти назди Президенти ҶТ, 

идораҳои назди Ҳукумати ҶТ ва ғайра қабул мегарданд, ки номгӯи 

пурраи онҳо дар м. 9 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” 

пешбинӣ гардидаанд. 

Аз сабаби оне ки мақомоти назди Президенти ҶТ аз рӯйи тобеият 

танҳо ба Президенти ҶТ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд, дар ташкил 

ва танзим намудани фаъолияти онҳо бештар фармонҳои Президенти ҶТ 

нақши асосӣ доранд. Масалан, фармонҳои зерини Президенти ҶТ ба 

сифати асоси меъёрии ташкил ва ё фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ баромад мекунанд: фармонҳои Президенти ҶТ “Дар 

бораи тасдиқ намудани намунаи сару либос, нишонаҳои тафриқа аз рӯйи 

рутбаҳои махсус, меъёрҳои таъмини амволи шайъӣ ва қоидаҳои умумӣ 

оид ба татбиқи меъёрҳои таъмини кормандони воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ”226; 

“Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ҶТ”227; “Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии ҶТ”228 ва ғайра. 

Дар баробари санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии номбаргардида, дар 

таъсис ва фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ нақши низомнома, 

қоида ва дастурамалҳо низ аз ҷумлаи асосҳои меъёрии таъсис ва 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ баромад мекунанд. Аз 

мазмуни м. 28 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аён 

мегардад, ки ҳуҷҷати муқарраркунандаи вазъ ва мавқеи ҳуқуқӣ, сохтор, 

салоҳият ва дигар масъалаҳои марбут ба таъсис ва фаъолияти мақомоти 

                                                           
226 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқ намудани намунаи сару либос, нишонаҳои 

тафриқа аз рўйи рутбаҳои махсус, меъёрҳои таъмини амволи шайъӣ ва қоидаҳои умумӣ оид ба 

татбиқи меъёҳои таъмини кормандони воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ бо амволи шайъӣ” аз 9 октябри соли 2008, №548 // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.03.2021). 
227 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.03.2021). 
228 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии ҶТ” аз 15 августи соли 

2016, №737 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.03.2021). 
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давлатӣ ин низомномаи он мебошад. Мувофиқан, мақомоти назди 

Президенти ҶТ низ низомномаи худро доранд, ки вазъи ҳуқуқӣ, 

салоҳияти мақоми давлатӣ, ваколати роҳбари мақоми давлатӣ, сохтори 

мақоми давлатӣ, ҳуқуқ, вазифа, уҳдадорӣ ва масъулияти хизматчиёни 

давлатии ин мақомоти давлатиро муқаррар менамояд. 

Низомномаи мақомоти назди Президенти ҶТ аз ҷониби 

Президенти ҶТ тасдиқ карда мешавад. Аз ҷумла: Низомномаи Шурои 

амнияти ҶТ229, Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ230, Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ231; Агентии назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ232, Агентии назорати маводи 

нашъаовари назди Президенти ҶТ233, Агентии омори назди Президенти 

ҶТ234 ва Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти 

ҶТ235 бо фармонҳои дахлдори Президенти ҶТ тасдиқ гардидааст. 

Дар баробари низомномаҳои зикргардида як қатор низомномаҳои 

дигаре низ мавҷуданд, ки на сохтори дохилӣ, салоҳият, балки дигар 

масъалаҳои марбут ба баамалбарории фаъолияти мақомоти давлатӣ, аз 

ҷумла мақомоти назди Президенти ҶТ, ҳисоб кардани собиқаи хизматӣ, 

қабул ба хизмати давлатӣ, ҷойивазкунии кадрҳо ва ғайра бахшида 

шудаанд. Аз ҷумла: Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ 

                                                           
229 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 20 марти соли 2003, №1037 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.03.2021). 
230 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 21 майи соли 2015, №421 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.03.2021). 
231 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 15 марти соли 2014, №179 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
10.03.2021). 
232 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 10 январи соли 2007, №143 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
10.03.2021). 
233 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 30 январи соли 2007, №156 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
10.03.2021). 
234 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 22 апрели соли 2010, №862 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
10.03.2021). 
235 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 18 июни соли 2020, №1557 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
10.03.2021). 
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додани рутбаҳои тахассусӣ236, Низомномаи тартиби ҳисоб кардани 

собиқаи хизмати давлатӣ237, Низомномаи адои хизмат дар воҳидҳои 

ҳифзи ҳуқуқи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ238, Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани 

аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ239, Низомнома дар бораи 

захираи кадрҳои хизмати давлатии ҶТ240, Низомнома дар бораи тартиби 

гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати 

давлатӣ241 ва ғайра. 

Қоида санади меъёрии ҳуқуқиест, ки меъёрҳои дорои хусусияти 

умумиро мушаххас мегардонад, тартиби ташкил ва амалӣ намуди 

фаъолиятро оид ба масъалаҳои ҷорӣ дақиқ муайян менамояд. Қоидаҳои 

зерин ба сифати асоси меъёрии баамалбарории фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ баромад мекунанд: Қоидаҳои гузаронидани 

ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии 

ҶТ242, Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатии 

ҶТ243, Қоидаҳои гузаронидани мониторинг ва арзёбии амалишавии 

ҳуҷҷатҳои стратегии сатҳи миллӣ, барномаҳои соҳавӣ ва минтақавии 

                                                           
236 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 5 апрели соли 2008, №443 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
10.03.2021). 
237 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 24 апрели соли 2008, №449 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
238 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 13 майи соли 2008, №457 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
239 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 30 майи соли 2008, №468 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
240 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 14 январи соли 2010, №756 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
241 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 10 марти соли 2016, №647 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
242 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 22 июли соли 2019, №1328 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
243 Ниг.: Бо  фармони Президенти ҶТ аз 19 июли соли 2019, №1287 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
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рушд дар ҶТ244, Қоидаҳои намунавии гузаронидани санҷиши фаъолияти 

субъектҳои хоҷагидор245 ва ғайра.  

Дар ташкил ва баамалбарории фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ дар шакли дастурамал 

нақши назаррас доранд. Дастурамал санади меъёрии ҳуқуқиест, ки 

мазмун ва масъалаҳои муфассали танзимро дар соҳаи муайяни 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дақиқ муайян менамояд. Номгӯи зерини ин 

намуди санади меъёрии ҳуқуқиро, ки асоси меъёрии ташкил ва 

баамалбарории фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ташкил 

мекунанд, пешниҳод намудан мумкин аст: Дастурамали намунавии 

коргузорӣ дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона ва дигар 

ташкилотҳои ҶТ246, Дастурамал дар бораи тартиби пардохти хароҷоти 

сафарҳои хизматии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилоту 

муассисаҳои давлатӣ ба кишварҳои хориҷӣ, инчунин дар дохили ҶТ247, 

Дастурамали гузаронидани санҷиши хизматӣ248, Дастурамали 

баҳисобгирии омории ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта ва 

феҳристи чунин ҷиноятҳо249 ва ғайра.  

Дар натиҷаи баррасӣ намудани масъалаи асосҳои танзими меъёрӣ-

ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст: 

                                                           
244 Ниг.: Бо Қарор Ҳукумати ҶТ аз 29 декабри соли 2018, №615 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
12.03.2021). 
245 Ниг.: Бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 майи соли 2017, №265 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 12.03.2021). 
246 Ниг.: Бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 28 июли соли 2017, №358 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ «Адлия». 

Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.03.2021). 
247 Ниг.: Бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 январи соли 2015, №38 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
13.03.2021). 
248 Ниг.: Бо фармони Президенти ҶТ аз 18 декабри соли 2008, №577 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
13.03.2021). 
249 Ниг.: Бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 7 сентябри соли 2006, №414 тасдиқ гардидааст // ММИҲ ҶТ 

«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 
13.03.2021). 
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 асосҳои танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ-ро дар баробари Конститутсияи ҶТ ва қонунҳо, 

инчунин санадҳои меъёрии зерқонунӣ ва санадҳои дохилисохтории 

мақомоти мазкур ташкил медиҳанд; 

 асосҳои танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ меъёрҳоеро дар бар мегиранд, ки дар мавриди 

баамалбарории фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ риоя ва 

татбиқи онҳо ҳатмӣ мебошад; 

 асосҳои танзими меъёрӣ-ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ, ки асосан маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар 

бар мегиранд, ба се сатҳ ҷудо кардан мумкин аст: якум  онҳоро 

санадҳои берунӣ ташкил менамоянд (санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, 

қонунҳо, фармонҳои Президенти ҶТ), дуюм  фаъолияти онҳоро 

санадҳои дохилии худи ин ниҳодҳо танзим менамоянд (низомнома ва 

дастурамали дохилии (локалӣ) мақомоти мазкур) ва сеюм  санадҳои 

мақомоти болоистода (қарорҳои роҳбарони мақомоти мазкур нисбат ба 

воҳидҳои сохтории онҳо). 

Ҳамзамон, дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили масъалаи мазкур чунин 

таклифҳоро пешниҳод намудан мумкин аст: 

1) Дар м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” муқаррар мегардад, ки мақомоти назди Президенти ҶТ аз 

ҷониби “сардор ё директор” роҳбарӣ карда мешаванд. Оид ба дурустии 

ин муқаррарот ягон шубҳа нест, зеро аксари мақомоти назди Президенти 

ҶТ дар шакли “Агентӣ” таъсис ва фаъолияти менамоянд, ки онҳо аз 

ҷониби “директор” роҳбарӣ карда мешавад. Лекин дигар мақомоти 

назди Президенти ҶТ – Шурои амнияти ҶТ ва Кумитаи рушди маҳали 

назди Президенти ҶТ на аз ҷониби “сардор” балки аз ҷониби “раис” 

роҳбарӣ карда мешаванд. Ин нуқтаро Низомномаи ин мақомот тасдиқ 

менамояд, масалан, тибқи б. 7 боби 3 Низомномаи Кумитаи рушди 
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маҳали назди Президенти ҶТ250 Кумитаи мазкур аз ҷониби “Раис” 

роҳбарӣ карда мешавад; ва б.б. 5-6 боби 3 Низономаи Шурои амнияти 

ҶТ 251  “Шурои амнияти ҶТ иборат аст аз: Раис, Котиб, аъзои доимӣ ва 

аъзоёни Шурои амнияти ҶТ. Раиси Шурои амнияти ҶТ Президенти ҶТ 

ба ҳисоб меравад”. 

Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки дар қ. 1 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар 

бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” калимаҳои “сардор ё 

директор” ба калимаҳои “раис ва ё директор” иваз карда шавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Кумитаи рушди маҳали назди 

Президенти ҶТ” аз 21 майи соли 2015, №491 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 03.03.2021). 
251 Ниг.: Фармони Президенти ҶТ “Дар бораи тасдиқи Низомномаи Шурои амнияти ҶТ” аз 20 марти 

соли 2003, №1037 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 03.03.2021). 
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БОБИ 2.  МАЗМУНИ ВАЗЪИ МАЪМУРӢ-ҲУҚУҚИИ МАҚОМОТИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

2.1. Моҳияти вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Ҳокимияти иҷроия бо назардошти таъйиноти асосии он бе 

мавҷудияти низоми мақомоти идоракунии давлатӣ фаъолият намуда 

наметавонад. Ташкил ва фаъолияти ҳокимияти иҷроия мазмунан ташкил 

ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия дар назар дорад, ки онњо 

дорои мақсад, вазифа, салоҳият ва сохтори муайян мебошанд.  

Мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ тибқи қонунгузорӣ дорои мақсад, вазифа, функсия ва 

салоҳияти муайяни худ мебошанд, ки ин унсурҳо ифодакунандаи вазъи 

ҳуқуқии мақомоти мазкур мебошанд. Вазъи ҳуқуқии мақомоти мазкур 

вобаста ба самти фаъолияти онҳо табиати гуногун дорад. Категорияи 

“вазъи ҳуқуқӣ” барои иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї муњим буда, 

иштироки онњоро дар муносибатњои њуќуќї ва имкониятњои њуќуќиро 

барои онњо муайян намуда252, салоҳият, ваколат, ҳуқуқ ва уҳдадории 

ҳуқуқиро муайян мекунад253, ки мавќеъ ва таъйиноти онњоро дар љомеа 

инъикос мекунанд254. 

Вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ яке аз масъалањои марказии илми ҳуқуқи 

маъмурӣ буда, унсурҳоеро дар бар мегирад, ки дар доираи фазои 

ҳуқуқии маъмурӣ ба роҳ мондани муносибати мақомоти давлатӣ бо 

иштирокчиёни дигари муносибатҳои ҳуқуқиро таъмин менамоянд. Вазъи 

маъмурӣ-ҳуқуқӣ ин маҷмуи хусусиятњои субъектони ҳуқуқи маъмурӣ 

                                                           
252 Ниг.: Козлова Е.И., О.Е. Кутафин. Конституционное право России: Учебник.  М., 1996.  С. 151. 
253 Ниг.: Князева О.А. Административно-правовые и организационные основы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук.  М., 2008.  С. 64. 
254 Ниг.: Гоголевский А.В. К вопросу о понятии и сущности правового статуса Российской 

прокуратуры // Пробелы в российском законодательстве.  2014 (5).  С. 236. 
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мебошад, ки тавассути меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ муқаррар гардидаанд. 

Вале, вобаста ба мафҳум ва моҳияти вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ дар илми 

ҳуқуқи маъмурӣ андешаҳои гуногун вуҷуд доранд. Андешае љой дорад, 

ки тибќи он зери вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти иҷроия 

қобилияти ҳуқуқдории маъмурӣ, таъйинот, ҷой ва нақши онҳо дар 

низоми идоракунӣ255, њанчунин  имконияти иштироки онҳо дар 

муносибатҳои гуногуни ҳуқуқӣ256 фаҳмида мешавад. Муњаќќиќ Б.Н. 

Габричидзе баён менамояд, ки “баъзан ба ҷумлаи унсурҳои вазъи 

ҳуқуқии мақомоти давлатӣ сохтори дохилӣ, шаклҳои асосии фаъолият ва 

намудҳои санадҳои ҳуқуқии қабулкунандаи мақомоти давлатиро дохил 

намудан мумкин аст”257. Д.Н. Бахрах вазъи маъмурӣ-ҳуқуқиро баррасӣ 

намуда, ба он унсурҳои зеринро мансуб медонад: мавқеи ҳуқуқӣ, мақсад, 

вазифа, функсия, сохтори ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва салоҳияти субъектони 

дастаҷамъии давлатӣ258. 

Қайд намудан зарур аст, ки олимони соҳа нисбат ба вазъи 

маъмурӣ-ҳуқуқӣ нисбатан васеъ назар меандозанд. Баъзе аз олимон 

“вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ” ва “қобилияти ҳуқуқдорӣ”-и мақомоти 

ҳокимияти иҷроияро ягона меҳисобад259 ва баъзеи дигар бошанд, 

ҷонибдори он ҳастанд, ки бо мақсад омехта накардани “вазъи маъмурӣ-

ҳуқуқӣ” бо “қобилияти ҳуқуқдорӣ” бояд аз охирин даст кашида, танҳои 

категорияи “вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ”-ро истифода намуд260. 

                                                           
255 Ниг.: Коренев А.П. Государственное управление и административное право. Учебник. Изд. 4-е  / 
Под ред. док. юрид. наук, проф. А.П. Коренев. – М.: Московская академия МВД России, Центр 

юридической литературы «Щит», 2002.  С. 83. 
256 Ниг.: Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории: Монография. Изд. 2-е, 

испр.и доп. / А.Б. Зеленцов.  М.: РУДН, 2009.  С.153. 
257 Ниг.: Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М.: ООО «ТК Велби», 2002.   
С. 65-66. 
258 Ниг.: Бахрах Д. Н. Административное право России: Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах.  М., 2000.  
С. 177. 
259 Ниг.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник / А.Б. Венгеров.  М.: Омега-Л, 2004.  С. 
346. 
260 Ниг.: Матузов Н.М. Теоретические проблемы субъективного права / Н.И. Матузов.  Саратов, 

1972.  С. 191-192. 
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Ба ақидаи мо, “қобилияти ҳуқуқдорӣ” нисбат ба категорияи “вазъи 

маъмурӣ-ҳуқуқӣ” васеъ мебошад, зеро дар заминаи “қобилияти 

ҳуқуқдорӣ”-и мақоми давлатӣ минбаъд вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии он 

ташаккул ёфта, бо хусусияти динамикии худ бо пайдо гардидан ва ё 

тағйир ёфтани муносибатҳои ҷамъиятӣ метавонад тағйир ёбад. Ҳамин 

тариқ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки гуногунии нуктаҳои назари 

олимон гувоҳи он аст, ки унсурҳои вазъи ҳуқуқӣ – мақсад, вазифа, 

салоҳият, ваколат ва функсияи мақомоти ҳокимияти иҷроияро ташкил 

медиҳанд. 

Бо назардошти мазмун ва табиати вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ унсурҳои вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии 

мақомоти мазкурро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст: 

мақсаднокӣ (мақсад, вазифа, функсия); сохторӣ-ташкилӣ (тартиби 

ташкил, тобеият, ҳисободиҳӣ, таъйин намудани ҳайати кормандон ва 

барҳам додани мақомот); салоҳиятнокӣ (ваколат, ҳуқуқ, уҳдадорӣ); 

масъулиятнокӣ (ҷавобгарӣ); ва кафолатҳо (ҳавасмандгардонӣ).  

Ҳамин тариқ, бо назардошти нуктаҳои назари зикргардида ба 

назари мо “вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ – ин 

мақсад, вазифа, функсия, маҷмуи салоҳият ва унсурҳои сохторӣ-ташкилии 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро меноманд, ки бо меъёрҳои маъмурӣ-

ҳуқуқӣ муқаррар гардида, асоси ташкил ва баамалбарории фаъолияти ин 

мақомотро дар низоми идоракунии давлатӣ ташкил медиҳанд”. 

Тавре дар боло унсурњои вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти назди 

Президенти ЉТ муайян гардид, аз миёни онњо маќсад, вазифа, функсия 

ва салоњияти онњо ањамияти муњимро касб мекунанд.  

Мақсади мақомоти давлатӣ ифодакунандаи ҳадафҳо ва натиљаҳои 

муайяне мебошад, ки мақомоти назди Президенти ҶТ барои расидан ба 

он фаъолият менамоянд. Бояд қайд намуд, ки қонунгузории 

танзимкунандаи фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ мазмуни 
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мақсади ин мақомотро дар маҷмуъ ва ё дар алоҳидагӣ муқаррар 

накардаанд. Дар баъзе санадњои меъёрии њуќуќї мақсади онҳо ба таври 

алоҳида ва ё бо мазмуни умумӣ нишон дода шудаанд. Чунончи, дар 

Низомномаи Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ мақсади ин 

мақом ба таври алоҳида нишон дода шудааст. Дар санади меъёрии 

њуќуќии дигар мақсадњои мақомоти дигари назди Президенти ҶТ-ро дар 

муқаррароти умумии он вохӯрдан мумкин аст. Масалан, дар 

Низомномаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ дар банди 

алоҳида мақсади мақоми мазкур муқаррар нагардидааст, вале аз 

мазмуни муқаррароти қ. 2 боби 1 Низомномаи он бармеояд, ки мақсади 

асосии Агентиро амалӣ намудани сиёсати ягонаи давлатии ҶТ дар соҳаи 

хизмати давлатӣ ташкил медиҳад. Ё ин ки тибқи қ. 3 боби 1 Низомномаи 

Агентии назорати дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ 

мақсади Агентиро амалӣ намудани сиёсати ягонаи давлатии назорат дар 

соҳаи маориф ва илм ташкил медиҳад ва ғайра. Аз ин бармеояд, ки 

мақсади мақомоти назди Президенти ҶТ ба таври пурра муайян 

нагардида, балки он бо вазифа ва функсияҳои мақомоти мазкур омехта 

гардидааст. Аз ин лиҳоз, ба хулоса омадан мумкин аст, ки мақсади ҳама 

гуна мақомоти давлатӣ хусусияти умумї доранд ва вобаста ба соњаи 

муайяни фаъолият мақомоти давлатӣ мақсадҳои гуногуни ба як самт 

равонакардашударо доро мебошанд. Аммо, аз сабабе ки мақомоти назди 

Президенти ҶТ самтҳои гуногуни фаъолияти давлатиро фарогир 

мебошанд, мақсадҳои онҳо ягона буда наметавонанд. Бинобар ин, 

мақсадҳои мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан 

мумкин аст: 

а) мақсадҳои умумӣ, ки хоси тамоми мақомоти мақомоти назди 

Президенти ҶТ мебошанд (таъмини амалишавии ҳуқуқ ва ҳифзи 

манфиати қонунии шахсони алоҳида (воқеӣ), шахсони ҳуқуқӣ ва давлат; 
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таъмини амнияти миллӣ; ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ ва 

ғайра); 

б) мақсадҳои махсус, ки ба самти фаъолияти мақомоти алоҳидаи  

назди Президенти ҶТ вобаста мебошанд (таъмини сиёсати давлатӣ дар 

соҳаи муайяни фаъолият). 

Вазифањои мақомоти назди Президенти ҶТ аз ҷумлаи масъалаҳое 

мебошад, ки дар қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти ин мақомот 

ба онҳо бештар ишора карда мешавад. Вазифаи мақомоти давлатӣ ин 

маҷмуи масъалаҳои дар назди мақомот гузошташуда мебошад, ки барои 

расидан ба мақсадҳои асосии онҳо мусоидат менамоянд. Чун низоми 

мақомоти назди Президенти ҶТ аз мақомоти самти фаъолияти 

гуногундошта иборат мебошанд, вазифаи онҳо низ ягона буда 

наметавонад. Бинобар ин, барои дарки вазифаҳои мақомоти назди 

Президенти ҶТ онҳоро чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст: 

 вазифањои сиёсӣ (таъмини амнияти миллӣ ва давлатӣ, мубориза 

бо ҷинояткорӣ, мусоидат ба амалӣ гардидани сиёсати давлатӣ дар самти 

хизмати давлатӣ (ташкили низоми самараноки интихоби кадрҳо, 

таъмини амалишавии ҳуқуқ ва манфиати қонунии хизматчиёни давлатӣ 

ва ғайра), маориф ва илм (гузаронидани аттестатсия ва аккредитатсияи 

муассисаҳои таълимӣ, назорати сифати таҳсилот, назорати риояи 

қонунгузорӣ дар самти фаъолияти онҳо), мубориза бо 

ҳуқуқвайрокуниҳо, аз ҷумла пешгирӣ ва ошкор намудани 

ҳуқуқвайронкуниҳо вобаста ба коррупсия, мубориза бо муомилоти 

ғайриқонунии маводи мухаддир ва қонуншиканиҳои дигар ва ѓайра.); 

 вазифањои иқтисодӣ (баҳисобгирии оморӣ ва таҳлили иқтисодӣ, 

рушди маҳал, аз ҷумла дастгирии соҳибкорӣ дар сатҳи маҳал, 

ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ барои рушди 

маҳал, назорати мақсаднок истифода гардидани маблағҳои буҷетӣ ва 

ғайра); 
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 вазифањои ташкилӣ (пешниҳод намудани таклифҳо дар бораи 

такмили қонунгузории дахлдор, таҳия намудани барномаҳо, 

стратегияҳои рушди соҳаҳои дахлдор, додани иҷозатнома барои машѓул 

шудан бо намуди муайяни фаъолият ва ғайра). 

Унсури дигари муҳимми вазъи маъмурї-њуќуќии мақомоти назди 

Президенти ҶТ функсияњо мањсуб меёбад261, ки новобаста аз он ки дар 

сатҳи илм ҳамчун функсияи мақомоти ҳокимияти иҷроия ибораҳои 

гуногун истифода мегарданд, онҳо мазмуни ягона доранд ва мазмуни 

функсияи мақомоти ҳокимияти иҷроияро коста намегардонанд.  

Ба мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ функсияҳое хос мебошанд, ки аз функсияҳои 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарчашма гирифта, бо баъзе 

хусусиятҳои махсуси ин мақомот хусусияти хосаи худро доранд. 

Функсияњои мақомоти назди Президенти ҶТ самтҳои зеринро фаро 

мегиранд: 

 таҳия ва пешниҳоди таклифҳо оид ба сиёсати давлатӣ дар 

соҳаҳои фаъолияти худ; 

 ҳамоҳанг сохтани фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ дигар дар соҳаи муайяншудаи фаъолият; 

 ба амал баровардани фаъолияти назоратӣ ва санҷишӣ вобаста ба 

соҳаи фаъолияти худ; 

 қабул намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо мақсади татбиқ 

намудани вазифа ва функсияҳои худ; 

 ба амал баровардани хизматрасонии давлатӣ дар соҳаи дахлдор; 

 амалӣ намудани функсияҳое дигаре, ки низомнома ва санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ дигар муқаррар намудаанд.  

Њамин тариќ, функсияи мақомоти назди Президенти ҶТ самтҳои 

асосии фаъолияти мақомоти мазкурро меноманд, ки барои амалӣ намудани 

                                                           
261 Ниг.: Кононов П.И. Проблемы административного права и процесса. Монография. – Киров: Аверс, 
2013. – С. 81 



160 
 

вазифа ва мақсадҳои онњо нигаронида шуда, дар доираи муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ ба амал бароварда мешаванд. 

Фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба самтҳои гуногуни ҳаёти давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ равона гардида, бинобар ин, функсияи ин мақомот гуногун 

мебошанд. Бо мақсади дарки амиқи функсияи мақомоти мазкур, 

таснифбандии онҳо мувофиқи мақсад мебошад. Бо назардошти 

хусусияти фаъолият таснифи зерини функсияи мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро пешниҳод кардан мумкин аст: 

1) Вобаста ба хусусияти ҳуқуқӣ доштани фаъолият, функсияи 

мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ҷудо мекунанд ба: 

 функсияҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ262; 

 функсияҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ. 

Функсияи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ 

нисбат ба функсияҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқии ин мақомот васеъ мебошанд. 

Зеро фаъолияти маъмурии мақомоти мазкурро аксари ваколатҳои онҳо 

пешбинӣ намудаанд. Функсияҳои маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро ба ду қисмат ҷудо намудан мумкин аст: функсияҳои 

расмиётии маъмурӣ263 ва функсияҳои юрисдиксионии маъмурӣ264. 

Ба замми ин, ба истиснои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи назди 

Президенти ҶТ, ки ҳам функсияҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ ва ҳам маъмурӣ-

ҳуқуқиро амалӣ менамоянд, боқимонда мақомоти ин низом танҳо 

функсияи маъмурӣ-ҳуқуқиро ба амал мебароранд. Бо њамин мазмун, 

                                                           
262 Ниг.: Стахов А.И., Домрачев Д.Г. Административные регламенты органов исполнительной власти 
(учебное пособие). – Киров: Радуга-ПРЕСС, 2013. – С. 52 
263 Функсияи расмиётии маъмурии мақомоти назди Президенти ҶТ иборатанд аз: қабули шаҳрвандон 

ва баррасии саривақтӣ ва босифати муроҷиатҳои шифоҳӣ ва хаттии онҳо, қабули қарорҳои дахлдор 

ва дар муҳлати муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба муроҷиаткунандагон, баамалбарории 

хизматрасонии давлатӣ, бекор намудани қарорҳои мақомоти поёнӣ, ки хилофи қонунгузорӣ 

мебошанд ва ғайра. 
264 Функсияи юрисдиксионии маъмурии мақомоти назди Президенти ҶТ бошад, бо маҷбуркунии 

давлатӣ ва ҷазодиҳӣ алоқаманд буда, аз инҳо иборат мебошанд: ошкор ва пешгирӣ намудани 

ҳуқуқвайронкунҳо, ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намудани шахсони содиркунандаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, таъини ҷазои маъмурӣ ва интизомӣ. 
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функсияи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ ин самтҳои 

асосии фаъолияти ин мақомот мебошад, ки дар заминаи вазифа ва 

мақсадҳои дар назди онҳо гузошташуда муайян гардида, бо меъёрҳои 

дахлдори ҳуқуқи маъмурӣ муќаррар шудаанд. Қайд намудан ба маврид 

аст, ки функсияи маъмурӣ-ҳуқуқӣ хоси тамоми мақомоти назди 

Президенти ҶТ мебошад. 

2) Вобаста ба мақсади фаъолият мақомоти назди Президенти ҶТ 

функсияҳои зерини маъмурӣ-ҳуқуқиро ба амал мебароранд: 

 функсияи маъмурӣ-амрдиҳандагӣ; 

 функсияи маъмурӣ-муҳофизатӣ265. 

3) Вобаста соҳаи паҳншавӣ функсияи мақомоти назди Президенти 

ҶТ ҷудо мешаванд ба: 

 функсияҳои маъмурӣ-оммавӣ266; 

 функсияҳои маъмурӣ-хизматӣ (дохилисохторӣ)267. 

4) Вобаста ба аз навъи вазифаҳои давлатӣ мақомоти назди 

Президенти ҶТ функсияҳои зеринро ба амал мебароранд: 

 функсияҳои асосӣ268; 

 функсияҳои иловагӣ269. 

                                                           
265 Баётов А.Б., Гафуров А.Д. Место и роль функции государства по обеспечению финансовой 

безопасности в общей системе государственных функций. // Правовая жизнь.  2016.  №2 (16).  С.111. 
266 Функсияи маъмурӣ-оммавии мақомоти назди Президенти ҶТ ваколатҳои назоратӣ, контролӣ ва 

иҷроиявии ин мақомотро нисбат шахсони алоҳида, ташкилоту корхонаҳои давлатӣ, дигар шахсони 

ҳуқуқии аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда ва мақомоти дигари давлатӣ дар бар 

мегиранд. Масалан, тибқи Низомномаи Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми ҶТ иҷрои 

қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф ва илмро дар муассисаҳои таълимӣ, илмӣ, 

илмӣ-таҳқиқотӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравии онҳо назорат менамояд. 
267 Функсияҳои маъмурӣ-хизматии мақомоти назди Президенти ҶТ самти фаъолияте, ки танзим ва 

идора кардани муносибатҳои дохилисохторӣ, аз ҷумла, қабул намудан ва озод намудан аз хизмати 

давлатӣ дар ин мақомот, татбиқ кардани чораҳои ҳавасмандгардонӣ, татбиқи ҷазои интизомӣ, қабул 

намудани санадҳои меъёрии локалӣ ва таклифҳо пешниҳод намудан ба Президенти ҶТ дар  бораи 

такмили сохтори мақомоти мазкурро дар бар мегирад.   
268 Функсияҳои асосии мақомоти назди Президенти ҶТ самтҳои асосӣ ва муҳимми фаъолияти ин 

мақомотро меноманд, ки аз таъиноти асосии ин мақомот бармеоянд ва барои ҳалли вазифаҳои 

аввалиндараҷаи ин мақомот равона гардидаанд. Ба функсияҳои асосии мақомоти мазкур дохил 

мегарданд: функсияҳои ҳуқуқтатбиқкунӣ, ҳуқуқэҷодкунӣ, ҳуқуқҳифзкунӣ. 
269 Функсияҳои иловагии мақомоти назди Президенти ҶТ асоси худро аз функсияҳои асосӣ гирифта, аз 

охирин вобастагӣ доранд. Масалан, ба сифати функсияҳои иловагии ин мақомот дохил кардан 

мумкин аст: функсияҳои хизматрасонии давлатӣ, додани иҷозатнома, татбиқи чораҳои 

ҳавасмандгардонӣ, татбиқи ҷазоҳои маъмурӣ, интизомӣ ва ғайра.  
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5) Вобаста ба хусусияти фаъолият мақомоти назди Президенти ҶТ 

фунсияҳои зеринро амалӣ менамоянд: 

 функсияи ҳуқуқэҷодкунӣ; 

 функсияи ҳуқуқтатбиқкунӣ; 

 функсияи ҳуқуқҳифзкунӣ. 

Бо назардошти амалисозии функсияи њуќуќэљодкунии маќомоти 

мазкур, тибқи муқаррароти м. 7 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ”270 мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун субъекти 

ҳуқуқэҷодкунӣ эътироф гардида, дар доираи ваколатҳои худ санадҳои 

меъёрии ҳуқуқиро қабул менамоянд. Дар қ. 2 м. 24 Қонуни мазкур 

омадааст, ки дигар маќомоти давлатї, ки мақомоти назди Президенти 

ҶТ-ро низ фаро мегирад, санади меъёрии ҳуқуқиро дар шакли фармоиш 

қабул мекунанд. 

Вале дар хусуси аз ҷониби мақомоти назди Президенти ҶТ қабул 

гардидани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар шакли “фармоиш” дар 

Низомномаи ин мақомот мавқеи гуногун пешбинӣ шудааст. Масалан: 

 дар Низомномаи Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ қайд мегардад, ки “Директори Агентӣ санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқии дохилиидоравиро қабул ва иҷрои онҳоро назорат мекунад”. 

Лекин дар кадом шакл санади меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби Директори 

Агентӣ қабул мешавад, муқаррар намегардад; 

 дар б. 6 боби 3 Низомномаи Агентии назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсияи ҶТ муқаррар гардидааст, ки директори 

Агентӣ “фармонҳои дорои хусусияти меъёрӣ ва ғайримеъёрӣ доштаро 

дар доираи салоҳияти худ қабул менамояд”. Дар м. 13 Қонуни ҶТ “Дар 

бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

ҶТ” бошад, муқаррар гардидааст, ки директори Агентӣ дар 

доираи ваколати худ “фармоишҳои дорои хусусияти меъёрӣ ва 

                                                           
270 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” аз 30 майи соли 2017, №1414 // АМО ҶТ, с. 
2017, №5. 
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ғайримеъёридоштаро қабул менамояд”. Тавре ба назар мерасад, 

талаботи ин ду санад вобаста ба ваколати директори Агентӣ ба якдигар 

мувофиқат намекунанд. Аз ин рӯ, мутобиқ сохтани онҳоро зарур 

мешуморем; 

 дар қ. 3 б. 12 Низомномаи Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ муқаррар гардидааст, ки “Директори Агентӣ дар доираи 

салоҳияти худ оид ба масъалаҳои фаъолияти Агентӣ фармоиш (қарор) 

қабул менамояд”. Аммо Низомнома муқаррар намекунад, ки фармоиш ё 

қарори Директори Агентӣ санади меъёрии ҳуқуқӣ мебошанд ё не. Зеро 

“фармоиш” метавонад ҳам хусусияти меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва ғайримеъёрӣ 

дошта бошад; 

 дар қ. 3 б. 9 Низомномаи Кумитаи рушди маҳали назди 

Президенти ҶТ муқаррар гардидааст: “Раиси Кумита мутобиқи 

қонунгузории ҶТ қарору фармоишҳо ва дигар санадҳои дохилиидоравӣ 

қабул мекунад”. Айнан ҳолати зикргардида дар фаъолияти ин мақом низ 

ба назар мерасад, яъне фармоиш ва қарори раиси Кумита чӣ гуна 

хусусият доранд, муқаррар нагардидааст; 

 тибқи Низомнома ва Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” Шурои 

амнияти ҶТ дар доираи ваколатҳои худ санади ҳуқуқиро дар шакли 

“қарор” қабул менамояд. Зимнан бояд қайд намуд, ки на дар Низомнома 

ва на дар Қонуни ҶТ “Дар бораи амният” доир ба хусусияти қарорҳои аз 

ҷониби Шурои амнияти ҶТ қабулшаванда меъёри мушаххас муқаррар 

нагардидааст; 

 тибқи Низомномаи Агентии омори назди Президенти ҶТ 

“Агентӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳо ва иҷрои вазифаҳои ба зиммааш 

гузошташуда ҳуқуқҳои зерин дорад: “доир ба масъалаҳои омор ва 

баҳисобгирӣ фармонҳо мебарорад, ки иҷрои онҳо барои ҳамаи 

субъектҳои хоҷагидор ҳатмист” (б.10 қ.1); “Агентӣ дар асоси санадҳои 

меъёрии ҳукуқии ҶТ фармонҳо мебарорад, ки иҷрои онҳо барои 
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воҳидҳои сохтории Дастгоҳи марказӣ, мақомоти маҳаллии омор ва 

дигар мақомоти давлатӣ ҳатмист” (б.20). Аз ин ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки Агентии омори назди Президенти ҶТ санади меъёрии 

ҳуқуқиро дар шакли фармон қабул мекунад на фармоиш, ки ин ба 

муқаррароти қ. 2 м. 24 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” 

мухолифат мекунад.  

Бо назардошти нуқтаҳои баррасигардида, такмили қонунгузориро 

дар ин самт зарур мешуморем.  

Функсияи ҳуқуқтатбиқкунӣ яке аз функсияҳои муҳимми мақомоти 

иҷрои ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти назди Президенти ҶТ 

мебошад. Дар назарияи ҳуқуқ қайд мегардад, ки фаъолияти 

ҳуқуқтатбиқнамоии мақомоти давлатӣ ду шакли амалишавӣ дорад: 

 фаъолияти фаврӣ-иҷроиявӣ – яъне ташкили иҷрои меъёрҳои 

ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори он бо 

тартиби мурофиавии муқарраргардида; 

 фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ – яъне фаъолияте, ки фарогири ҳифзи 

меъёрҳои ҳуқуқӣ аз ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ, татбиқи чораҳои 

маҷбуркунии давлатӣ, таъмини иҷрои чораҳои таъйингардидаи ҷазо, 

инчунин андешидани чораҳо оид ба пешгирии ҳуқуқвайрокунӣ 

мебошад271. 

Ҳуқуқтатбиқкунӣ ҳамчун шакли махсуси амалигардонии ҳуқуқ, 

яъне дар ҳаёт ҷорӣ намудани муқаррароти меъёрҳои ҳуқуқӣ бо роҳи 

содир намудани амалҳои ба қонун зиднабудаи субъектони ҳуқуқ272 ва 

ҳалли ҳолатҳои мушаххас бо роҳи қабул намудани санадҳои инфиродии 

ҳуқуқӣ мебошад273.  

                                                           
271 Ниг.: Эгембердиева Н.А. Правоприменительная деятельность как функция государственных 

органов // ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, 2011.  № 7.   С. 201. 
272 Ниг.: Морозова, Л.А. Теория государства и права: учебник.  М.: Российское юридическое 

образование, 2010.  С. 249. 
273 Дар адабиёти ҳуқуқӣ фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунӣ чун қоида ҳамчун функсияи мақомоти давлатӣ 

ва ҳамзамон ҳамчун шакли амалисозии функсияҳои мақомоти давлатӣ баррасӣ карда мешавад. Ниг.: 
Романова В.И. Понятие и основные функции правоприменительной деятельности / ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» // Международная научно-практическая Конференция.  
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Функсияи ҳуқуқтатбиқнамоии мақомоти назди Президенти ҶТ ин 

фаъолияти мақомоти мазкур ҷиҳати дар ҳаёти ҷамъиятӣ ҷорӣ намудани 

муқаррароти қонунгузорӣ бо роҳи қабул намудани санадҳои ҳуқуқии 

инфиродӣ мебошад. Функсияи ҳуқуқтатбиқнамоии мақомоти назди 

Президенти ҶТ фаъолияти ҳуқуқтатбиқнамоии онҳоро ба вуҷуд меорад. 

Фаъолияти ҳуқуқтатбиқнамоии мақомоти мазкур чун қоида ду функсия 

умумиҳуқуқӣ: ҳуқуқтанзимкунӣ ва ҳуқуқҳифзкуниро дар худ инъикос 

мекунад. 

Функсияи ҳуқуқҳифзкунӣ самти фаъолияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро оид ба андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати ҳифзи 

ҳуқуқ ва манфиати қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, таъмини қонуният 

ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ифода менамояд. Мақсади асосии ин 

функсияро таъмини иҷрои муқаррароти қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ташкил медиҳад. 

6) Вобаста ба намуди фаъолият мақомоти назди Президенти ҶТ 

функсияҳои зеринро амалӣ менамоянд: 

 функсияи контролӣ-назоратӣ; 

 функсияи хизматрасонии давлатӣ; 

 функсияи ҳамоҳангсозӣ. 

Функсияи контролӣ-назоратӣ яке аз функсияҳое мебошад, ки дар 

амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ аҳаммияти хосса дорад, зеро онҳо яке аз 

воситаҳои таъмини қонуният ба ҳисоб мераванд.  

Гарчанде “контрол” ва “назорат” мафҳумҳои аз ҷиҳати мазмун ба 

якдигар монанд бошанд ҳам, вале ягона нестанд. Гейвандов Я.А. қайд 

менамояд, ки “ҳам контрол ва ҳам назорат аҳаммияти мустақил ва 

мазмуни хосаи худро доранд”274. Ба ақидаи Е.Ю. Грачёва бошад, 

                                                                                                                                                                                           
С. 134; Ниг.: Гасанкадиев Г.Т. Функции правоприменительной политики: проблемы классификации // 

Правовая политика и правовая жизнь.  2015.  № 4.  С.124; Ниг.: Слипенчук М.В. Субъекты 
правоприменительной деятельности как формы реализации функций государства // Мир юридической 

науки.  2009.  № 3.  С. 4. 
274 Ниг.: Гейвандов Я.А. Содержание и основные направления государственной надзорно-
контрольной деятельности в банковской сфере // Юрист. – 2000. – № 6. – С. 25-26. 
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мақомоти контролӣ ва назоратӣ вобаста ба объектони санҷишшаванда 

ваколатҳои гуногунро соҳибанд275. Алоқамандии ин ду намуди 

фаъолияти давлатӣ нофаҳмиҳои зиёдеро ҳам дар фаъолияти 

ҳуқуқтатбиқнамоии мақомоти давлатӣ ва ҳам дар сатҳи илм ба бор 

меорад.  

Ба андешаи П.И. Иванов дар мавриди амалӣ намудани функсияҳои 

контролӣ-назоратӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ онҳо якдигарро 

пурра менамоянд, зеро онҳо як мақсадро думболагиранд – таъмини 

қонуният дар идоракунии давлатӣ. Онҳо намудҳои фаъолияти ба 

якдигар алоқаманд маҳсуб меёбанд ва муқобили якдигар гузоштани онҳо 

дар ягон маврид мумкин нест, зеро ин ҳолат табиат ва таъйиноти онҳоро 

халал мерасонад276. 

Контрол ва назорат нишонаҳои гуногун277 доранд. Лекин 

нишонаҳои онҳо ба якдигар монанд ва боз аз якдигар фарқ мекунанд278.  

Дар қонунгузории ҶТ истилоҳи “назорат” ба таври васеъ истифода 

бурда мешавад. Вале истилоҳи “контрол” айнан истифода нагардида, 

балки ба ҷои он ҳам “назорат” ва ҳам “санҷиш” истифода бурда 

мешаванд. Масалан, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсияи ҶТ бо забони русӣ “Агентство по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 

Таджикистан”; Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти 

ҶТ бо забони русӣ “Агентство по контролю за наркотиками при 

                                                           
275 Ниг.: Грачёва Е.Ю. Финансовый контроль – подотрасль финансового права // Финансовое право. – 
2002. – № 2. – С.57. 
276 Ниг.: Иванов П.И. Вопросы соотношения контроля и надзора за оперативно-розыскной 
деятельностью (понятия и признаки их разграничения) // Вестник Владимирского юридического 

института.  2020.  №3 (56).  С. 67. 
277 Нишонаҳои умумии контрол ва назоратро ба ақидаи К.О. Корюкин вобаста ба асосҳои зерин 

муқаррар намудан мумкин аст: функсияи контрол ва назорат бо мақсади риояи қатъии қонуният 

равона гардидааст; ҳадафи асосии функсияи контролӣ ва назоратӣ ягона мебошанд; таъмини 

қонуният ва ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд; ин ду навъи фаъолияти давлатӣ ба таври 

ошкоро гузаронида мешаванд ва ғайра. Ниг.: Корюкин К.О. Соотношение понятий контроля и 

надзора в органах государственного управления // Студенческая наука и XXI век.  2017.  № 2(15).  
С. 568. 
278 Ниг.: Анисимова К.О. Понятие и сущность государственного контроля и надзора, проблемы их 

разграничения // Научный Вестник Крыма, 2018.  № 4 (15)  С. 5-6.  
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Президенте Республики Таджикистан”; ва Агентии назорат дар соҳаи 

маориф ва илми назди Президенти ҶТ бо забони русӣ “Агентство по 

надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики 

Таджикистан” номгузорӣ гардидаанд. Аз ин маълум мегардад, ки дар ҶТ 

“контрол” ва “назорат” тибқи қонунгузорӣ ҷудо нагардидаанд ва ягона 

ҳисобида мешаванд. Аз баррасии нишонаҳои “контрол” ва “назорат” 

ҳамчун навъҳои фаъолияти давлатӣ исбот мегардад, ки онҳо 

алоқамандии зич дошта бошанд ҳам, лекин вобаста ба асосҳои гуногун 

аз якдигар фарқ мекунанд.  

Суоле ба миён меояд, ки чаро Агентии назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ва Агентии назорати маводи нашъаовари 

назди Президенти ҶТ ҳамчун мақоми назоратӣ эътироф мегарданд, 

лекин ба забони русӣ онҳо мақоми “контролӣ” ҳисобида мешаванд ва 

Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ низ 

мақоми назоратӣ буда, бо забони русӣ на мақоми “контролӣ”, балки 

мақоми “назоратӣ” эътироф мегардад? Ба назари мо, вобаста ба суоли 

мазкур баъзе аз ваколатҳои мақомоти мазкурро таҳлил намудан зарур 

аст. 

Таҳлили ваколати мақомоти мазкур ба хулосае водор месозад, ки 

онҳо чор гурӯҳи ваколатро ба амал мебароранд: ташкилӣ, назоратӣ, 

хизматрасонӣ ва ҳуқуқмуҳофизавӣ. Аз ваколатҳои Агентии назорат дар 

соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ бармеояд, ки яке аз самтҳои 

муҳимми фаъолияти он ин ба амал баровардани назорати давлатӣ 

ҷиҳати иҷрои қонунгузорӣ дар соҳаи маориф ва илм мебошад. Дар 

натиҷаи ошкор намудани қонунвайронкунӣ мақоми мазкур нисбати 

шахсони ҳуқуқвайронкунанда чораандешӣ менамояд. Аз ҷумла, дар 

ҳолати риоя нагардидани шарту талаботи иҷозатнома ва санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф ва илм оид ба манъи фаъолияти 

минбаъдаи муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, такмили 
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ихтисос ва бозомӯзӣ қарор қабул менамояд; дар сурати ошкор намудани 

қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандон ва роҳбарияти муассисаҳои 

таълимӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, академияҳои соҳавӣ ва сохторҳои онҳо, 

инчунин вазорату идораҳое, ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ ва 

илмӣ доранд, ҷиҳати чораандешӣ тибқи меъёрҳои қонунгузории ҶТ дар 

доираи ваколати худ ба вазорату идораҳои дахлдор пешниҳод манзур 

менамояд.  

Дар фарқият аз ин, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ ва Агентии назорати маводи нашъаовари 

назди Президенти ҶТ зимни ба амал баровардани фаъолияти назоратии 

худ ҳолатҳои қонунвайронкуниро ошкор намуда, нисбати 

содиркунандагони онҳо парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз 

намуда, нисбати ҷавобгарии онҳо чораандешӣ менамоянд. Лекин дар 

Низомномаи мақомоти мазкур оид ба пешниҳодоти онҳо ҷиҳати аз 

ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи дахлдор баратараф 

намудани ҳуқуқвайронкунӣ ва чораандешӣ намудан нисбати 

содиркунандагони онҳо чизе муқаррар намегардад. Аз ин маълум 

мегардад, ки мақомоти мазкур дар фарқият аз Агентии назорат дар 

соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ масъалаи ҷавобгарии 

ҳуқуқвайронкунандагонро дар соҳаҳои таҳти назорати онҳо қарордошта 

тавассути қабули қарорҳои дахлдор худ баррасӣ менамоянд.  Дар ҳамин 

замина, нуқтаеро қайд намудан зарур аст, ки фаъолияти назоратии 

мақомотҳои зикргардида дар низомномаи онҳо ва қонунгузории дигар 

бо забони тоҷикӣ “назорат” ва бо забони русӣ “контрол” ифода карда 

мешавад, ки барои муайян намудани мақоми контролӣ ё назоратӣ 

будани онҳо душвориро ба вуҷуд меорад. 

Ба назари мо, мақомоти номбаргардидаро бинобар сабаби омехта 

будани ваколатҳои назоратӣ ва контролиашон “мақомоти 



169 
 

амаликунандаи назорат ва контроли давлатӣ” эътироф намудан 

мувофиқи мақсад мебошад. 

Бо назардошти ин, чунин мафҳуми функсияҳои контрол ва 

назоратро пешниҳод кардан мумкин аст: Функсияи контролӣ самти 

фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ, шахсони мансабдори он ва 

субъектони дигар мебошад, ки ҷиҳати мушоҳида намудани фаъолияти 

объекти зери тобеият қарордошта, бо мақсади ошкор намудани 

ҳуқуқвайронкунӣ (вайрон намудани талаботи низомнома, қоида, 

дастурамали муқаррарнамудаи мақоми болоӣ) ва рафъи сабабҳои ба он 

мусоидаткунанда мебошад. Функсияи назоратӣ самти фаъолияти 

мақомоти махсус ваколатдор ва шахсони мансабдори он ҷиҳати муайян 

намудани риояи талаботи қонунгузорӣ – риояи талаботи қонунгузории 

танзимкунандаи фаъолияти объекти зери назорат қарордошта, ки нисбат 

ба мақомот, шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеии дар тобеияти онҳо 

қарор надошта, ба амал бароварда мешавад. 

Мақомоти назди Президенти ҶТ бо назардошти ба Президенти ЉТ 

тобеъ ва њисоботдињанда буданашон аз ҳама ҷониби Президенти ҶТ 

контрол карда мешавад. Лекин дар баробари ин шахсони мансабдори 

ҳар яке аз ин мақомот функсияи контролиро нисбат ба сохторҳо ва 

ҳайати кормандони зертобеи худ доро мебошанд. Ҳайати 

роҳбарикунандаи мақомоти назди Президенти ҶТ бо амалӣ намудани 

функсияи контролии худ метавонанд нисбат ба шахсони тобеи худ 

чораҳои ҷавобгарии интизомиро татбиқ намоянд, ки ба нишонаҳои 

баррасигардидаи “контрол” пурра мувофиқат менамояд. 

Оид ба масъалаи назорати давлатӣ ҳаминро бояд қайд намуд, ки 

асосан ду намуди назорати давлатиро ҷудо менамоянд: назорати 

прокурорӣ ва назорати маъмурӣ. Назорати прокурорӣ ҳамчун назорати 

аввалиндараҷаи давлатӣ маҳсуб меёбад. Зеро мақомоти прокуратура 

назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро аз ҷониби мақомоти 
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давлатӣ, шахсони мансабдори давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ 

ва ғайридавлатӣ, инчунин шахсони воқеӣ ба амал мебарорад.  

Назорати маъмурӣ бошад, фаъолияти мақомоти махсуси 

ваколатдоргардидаи давлатӣ ва шахсони мансабдори он мебошад, ки 

дар баамалбарории назорат ҷиҳати таъмини риоя, иҷро ва татбиқ 

гардидани талаботи қонунгузорӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва 

дигар шахсони ҳуқуқӣ ифода мегардад. Функсияи назоратии мақомоти 

назди Президенти ҶТ низ функсияи назорати маъмурӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ тавре қайд гардид, се 

мақомоти назоратӣ – Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсияи ҶТ, Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ ва Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди 

Президенти ҶТ амал мекунанд, ки фаъолияти онҳо бо мақсади таъмини 

қонуният дар соҳаҳои дахлдор равона карда шудааст. 

Функсияи хизматрасонии давлатӣ279 дар фаъолияти мақомоти 

давлатӣ ва умуман барои давлат самти ҷадид ба ҳисоб меравад. 

Таъйиноти асосии давлатҳои рушднамудаи муосир на таъсиррасонии 

ҳокимиятӣ, балки пешниҳоди хизматрасониҳо, ки барои қонеъ намудани 

эҳтиёҷоти аҳолӣ равона гардидааст, иборат мебошад. Ин таъйиноти 

давлат аз сатҳи эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳамчун арзиши олӣ, ки 

мазмун ва моҳияти давлатро ташкил медиҳад, вобастагӣ дорад280. Имрӯз 

нақш ва мавқеи давлати иҷтимоӣ, ки сиёсати асосии он ба фароҳам 

овардани шароити таъминкунандаи ҳаёти арзанда ва инкишофи 

озодонаи инсон равона гардидааст, баланд гардида истодааст281. 

                                                           
279 Хизмат ё худ хизматрасонӣ хоси соҳаи ҳуқуқи хусусӣ – ҳуқуқи гражданӣ буда, анҷом додани 

амалҳоеро дар назар доранд, ки ба пайдоиши неъматҳои моддӣ алоқаманд намебошанд. Ин 

муносибатҳо асосан дар байни шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба вуҷуд меоянд. Вале рушди соҳаҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ зарурати ба дасти худ гирифтани баъзе хизматрасониҳоро аз ҷониби давлат ба 

вуҷуд овард. Ин гуна хизматрасонӣ хусусияти ҳокимиятӣ-давлатӣ гирифта, хизматрасонии давлатӣ 
ном бурда мешаванд.  
280 Ниг.: Морозова Е.В. Публичные услуги: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук.  М., 2009.  С. 3. 
281 Ниг.: Величкина Е.А. Гражданско-правовое регулирование объязательств по оказанию публичных 

услуг: дис. … канд. юрид. наук.  Волгоград, 2010.  С. 3 
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Ҳамин тариқ, бо мақсади таъмини робитаи зич байни давлат ва 

ҷомеа, ҳамзамон баланд бардоштани мавқеи давлат бобати танзими 

муносибатҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ҷомеа ниҳоди 

хизматрасонии давлатӣ ба вуҷуд омадааст282. Нисбати падидаи 

хизматрасонии давлатӣ Л.К. Терешенко қайд менамояд, ки тағйир 

ёфтани нақш ва вазифаҳои давлат, пайдоиши арзишҳои нисбатан нав ва 

эътироф намудани онҳо аз ҷониби давлат алоқамандии калон доранд283. 

Мафҳуми расмии хизматрасонии давлатӣ инъикоси худро дар 

Қонуни ҶТ “Дар бораи хизматрасонии давлатӣ”284 дарёфтааст. Тибқи м. 

1 Қонуни мазкур хизматрасониҳои давлатӣ  яке аз шаклҳои амалӣ 

намудани вазифаҳои алоҳидаи давлатӣ оид ба қонеъ кардани муроҷиати 

инфиродии гирандагони хизматрасонӣ, ки ба татбиқи ҳуқуқу озодиҳо ва 

манфиатҳои қонунии онҳо равона гардидааст. 

Дар иртибот бо ин, Б.Ғ. Наимов қонунгузории ҶТ дар бораи 

низоми иҷозатдиҳиро таҳлил намуда, ба хулоса меояд, ки ба сифати 

ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳии паҳнгардидатарин баромад мекунанд: 1) 

иҷозатдиҳӣ; 2) иҷозатнома; 3) иҷозати махсус; 4) аккредитатсия; 5) 

аттестатсия; 6) хулоса; 7) сертификат; 8) гувоҳнома; 9) шаҳодатнома; 10) 

санади баҳодиҳӣ; 10) мутобиқкунӣ285. 

                                                           
282 Бояд қайд намуд, ки падидаи хизматрасонии давлатӣ дар давлатҳои пасошуравӣ таърихи тулонӣ 

надошта, айни замон дар ҳоли инкишоф қарор дорад. Ин аст, ки оид ба мафҳум ва мазмуни он дар 

байни олимон ягонафикрӣ ҷой надорад. Ба ақидаи А.В. Нестеров хизматрасонии давлатӣ ин ба таври 

ройгон пешниҳод намудани хизматрасонӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ нисбат ба 

муроҷиати иродавии шахсони манфиатдор бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бо истифода аз 

манбаҳои давлатӣ мебошад. Муфассалтар нигаред ба: Нестеров А.В. Понятие услуги 
государственной, общественной (социальной) и публичной // Государственная власть и местное 

самоуправление.  2005.  №11.  С. 26; 4. Ба назари мо мафҳуми мазкур бо назардошти сарчашмаи 

молиявии хизматрасонии давлатӣ пешниҳод гардидааст, ки ба он қисман розӣ шудан лозим аст. Зеро 

хизматрасонии давлатӣ на ҳама вақт ройгон ва аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ сурат мегирад.  
283 Ниг.: Терещенко Л.К. Функции государственных услуг // Административная реформа в России: 

научно-практическое пособие.  М., 2007.  С. 72 
284 Ниг.: Қонуни ҶТ “Дар бораи хизматрасонии давлатӣ” аз 2 апрели соли 2020, №1690 // [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.mmk.tj (санаи муроҷиат: 14.07.2021) 
285 Наимов Б.Г. Административно-правовое регулирование разрешительной системы в Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук.  Душанбе, 2021.  С. 42. 
 

http://www.mmk.tj/
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Бо назардошти ақидаи мазкур ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

мақомоти назди Президенти ҶТ низ дар доираи ваколатҳои худ 

фаъолияти хизматрасонии давлатиро низ ба амал мебароранд. Вале на 

ҳамаи мақомоти назди Президенти ҶТ чунин функсияҳо амалӣ 

менамоянд. Масалан, функсияи хизматрасонии давлатӣ ё худ низоми 

иҷозатдиҳї тибќи санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор аз љониби Агентии 

назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ ва Агентии 

назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ ба амал бароварда 

мешавад. 

Функсияи ҳамоҳангсозӣ яке аз функсияҳои дигари мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро ташкил медиҳад, ки мазмуни онро муттаҳид намудани 

восита ва қувваҳои гуногун ҷиҳати амалӣ намудани вазифа ва расидан 

ба мақсадҳои гузошташуда ташкил медиҳанд.  

Функсияи ҳамоҳангсозӣ хоси ҳама гуна мақомоти ҳокимияти 

иҷроия, новобаста аз шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва тобеият мебошад. Аммо 

функсияи мазкур бештар дар фаъолияти мақомоти фаъолияти 

байнисоҳавидошта – кумитаҳои давлатӣ ва кумитаҳо ба назар мерасад. 

Дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ танҳо як мақом дар 

шакли ташкилии “кумита” таъсис ва фаъолият менамояд – Кумитаи 

рушди маҳали назди Президенти ҶТ. Тавре аз муқарроти Низомномаи 

Кумитаи мазкур бармеояд, гарчанде фаъолияти ҳамоҳангсозӣ функсияи 

ин мақомро ташкил намояд ҳам, лекин фаъолияти ҳамоҳангсозӣ дар 

доираи вазифаҳои ин мақом баррасӣ мегардад.  

Аммо тавре қайд гардид, функсияи ҳамоҳангсозӣ хоси ҳамаи 

мақомоти назди Президенти ҶТ мебошад. Мисоли равшани инро 

муқаррароти Қонуни ҶТ “Дар бораи мақомоти идоракунии давлатии 

ҶТ” ташкил менамояд. Дар муқаррароти м. 14 Қонуни мазкур омадааст, 

ки яке аз функсияҳои мақомоти назди Президенти ҶТ ин “ҳамоҳангсозии 

фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи 
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муайяншудаи фаъолият” ба ҳисоб меравад. Дар иртибот бо ин, 

маќомоти дигари назди Президенти ЉТ низ чунин фаъолиятро амалї 

мекунанд.  

Дар маҷмуъ мо ба он андеша њастем, ки мақомоти назди 

Президенти ҶТ се гурӯҳи функсияҳоро ба амал мебароранд: умумӣ; 

таъминотӣ; махсус. 

1) Функсияҳои умумии мақомоти назди Президенти ҶТ он 

функсияҳое мебошанд, ки хусусияти асосӣ дошта, аҳаммияти муҳимми 

давлатӣ доранд. Масалан, функсияи ҳамоҳангсозӣ, ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, банақшагирӣ, пешгӯикунӣ, танзимкунӣ, 

назоратӣ, иттилоотӣ. 

2) Ба функсияҳои таъминотии мақомоти назди Президенти ҶТ 

функсияҳое дохил мешаванд, ки ба таври бавосита барои амалӣ 

гардидани вазифа ва мақсадҳои ин мақомот мусоидат менамоянд. Аз 

ҷумла, функсияҳои таъминоти моддӣ-техникӣ, таъминоти кадрӣ, 

ташкили бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ ва ғайра. 

3) Функсияҳои махсуси мақомоти назди Президенти ҶТ функсияҳое 

мебошад, ки хоси ин ё он мақоми низоми мақомоти назди Президенти 

ҶТ мебошанд. Масалан, ҳуқуқэҷодкунӣ, мубориза бо 

ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳифзи саломатии аҳолӣ, таъмини тартиботи 

ҷамъиятӣ, баҳисобгирии оморӣ, баамалбарории фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ, иҷозатномадиҳӣ ва ғайра.  

Яке аз унсурҳои вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро салоҳияти онњо ташкил медиҳад. Тибқи қонунгузории 

ҶТ мақомоти назди Президенти ҶТ дорои салоҳияти муайян мебошанд, 

ки барои амалӣ гардонидани мақсад, вазифа ва функсияҳои мақомоти 

мазкур мусоидат менамоянд. 

Истилоҳи салоҳият (компетентсия) аз калимаи лотинии 

“competentia” гирифта шуда, маънои пеш бурдан, идора кардан, 
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қобилият, мансубият ба ҳуқуқҳои муайянро ифода менамояд. Салоҳият – 

ин вазифа ва ваколати мақом ва шахсони мансабдори ҳокимияти 

қонунгузор, иҷроия ва судӣ мебошад286. Ба замми ин, салоҳият ба таври 

гуногун тафсир карда мешавад287. 

Тавре аз сарчашмањои илмї бармеояд, зимни тањлили мафҳуми 

“салоҳият” ба ду унсури он ишора мегардад: ваколат ва предмети 

танзим. Ба назари мо, ба унсури якум – ваколати мақомоти давлатӣ 

ҳамчун ҷузъи таркибии салоҳияти онҳо ҳуқуқҳои мақомоти давлатӣ оид 

ба қабул намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, иштирок кардан дар 

идоракунии давлатӣ, баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон ва ғайра дохил 

мешаванд. Ба унсури дуюм – предмети танзими мақомоти давлатӣ 

ҳамчун ҷузъи салоҳияти он, ин маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятие 

мебошанд, ки ваколати мақомоти давлатӣ нисбат ба онҳо паҳн мегардад 

ва дар доираи онҳо ин мақомот мақсад ва вазифаҳои худро амалӣ 

менамоянд. 

Аз таҳлили адабиёти илмӣ ба назар мерасад, ки гарчанде доир ба 

мафҳуми салоҳият фикри ягона ҷой надошта бошад ҳам, вале ҳамаи онҳо 

мазмунан ифодакунандаи онанд, ки ба унсурҳои салоҳияти мақомоти 

давлатӣ маҷмуи ваколатҳои онҳо дохил мешаванд. Бояд қайд кард, ки 

дар адабиёти илмӣ дар хусуси он, ки ба сифати унсурҳои салоҳият 

                                                           
286 Ниг.: Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқӣ оид ба ҳуқуқи конститсионӣ ва маъмурӣ / А. Имомов, А.М. 

Диноршоев.  Душанбе, 2013.  С. 441. 
287 Дар адабиёти дигар истилоҳи “салоҳият” ҳамчун лоиқ будан, сазовор будан, шоистагӣ ва сазоворӣ 

низ тафсир мегардад (Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1.  Душанбе, 2008 – С. 199). 

Салоҳият – ин маҷмуи ваколатҳои бо қонунгузорӣ муқарраргардида (ҳуқуқ ва уҳдадориҳо), ки ба 

мақоми муайян ё шахси мансабдор бо мақсади ба иҷрои расонидани як қатор вазифаҳои давлатӣ ё 

ҷамъиятӣ ва ба амал баровардани функсияҳои дахлдор таъин гардидаанд. Ниг.: Малько А.В. Краткий 

юридический словарь / под. ред. А.В. Малько.  М.: Проспект, 2015.  С. 36. Яке аз ақидаҳои маъруф, 

ки аксари олимон онро ҷонибдорӣ менамоянд, чунин аст, ки “салоҳияти мақомоти давлатӣ ин маҷмуи 

ваколатҳои ҳокимиятии мақомоти давлатӣ вобаста ба предмети танзимсозӣ мебошад”. Вобаста ба ин 

ақида мазмуни салоҳиятро аз ду унсур иборат медонанд: предмети танзим ва ваколат. Ниг.: Кутафин 

О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов.  М., 1986.  С.21; Ниг.: Бахрах Д.Н. 

Административное право.  М., 1996.  С.85-86; Ниг.: Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное 

право Российской Федерации.  М., 1997.  С. 253-255. 
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“ҳуқуқ” ва “уҳдадорӣ” низ баромад менамоянд, андешаҳо ба чашм 

мерасанд288. 

Вале нуктаҳои назари дигареро низ дучор омадан мумкин аст, ки 

ба сифати унсурҳои салоҳият на танҳо ваколат, балки вазифа ва 

функсияҳои мақомоти давлатиро низ эътироф менамоянд289. Ба ақидаи 

И.А. Сементсова “салоҳияти ҳама гуна мақомоти давлатӣ ҳамчун 

мафҳуми мураккаби ташкилӣ-ҳуқуқӣ дар худ чор унсури асосиро 

инъикос мекунад: 1) мақсад ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ; 2) 

функсияҳои мақомоти давлатӣ, ки таъминкунандаи иҷрои вазифа ва 

мақсадҳои он мебошанд; 3) ваколат ё ҳуқуқ ва уҳдадории мақомоти 

давлатӣ, ки барои баамалбарории функсияҳои идоракунӣ хизмат 

мекунанд; 4) шаклҳои такшилӣ-ҳуқуқӣ ва усулҳои фаъолияти мақомоти 

давлатӣ290. Ақидаи мазкурро Н.М. Конин низ ҷонибдорӣ менамояд291. 

Дар баробари ин, ақидаеро дидан мумкин аст, ки нуқтаҳои назари 

баррасигардидаро пурра инкор менамояд. Масалан, С.С. Айвазян бо як 

қатор асосҳо ақидаҳои зикргардидаро инкор менамояд292. 

Ба назари мо, ақидаи олимон доир ба он, ки вазифа, мақсад, 

функсия, ҳуқуқ ва уҳдадории мақомоти давлатӣ унсурҳои салоҳияти 

онро ташкил медиҳанд, бо назардошти алоқамандии зичи ин унсурҳо 

пешниҳод гардидааст, ки яке дигареро пурра менамоянд ва ҷудо намудан 

ва дар алоҳидагӣ баррасӣ намудани онҳо имконнопазир мебошад. 

                                                           
288 Ниг.: Юсупов В. А. Научная организация исполнительной власти. – Волгоград.  1998.  С. 65 
289 Ниг.: Соибов З.М. ба он назар аст, ки зери салоҳияти мақомоти гумрук маҷмуи ваколат, вазифа ва 

функсияҳои ин мақомро фаҳмидан мумкин аст. // Ниг.:Соибов З.М. Административно-правовые 

основы организации и деятельности таможенных органов Республики Таджикистан. Монография.  

Душанбе, 2019.  С. 135; Тимошенко И.В. “Салоҳияти мақомоти ҳокимияти иҷроия – ин низоми 

ваколатҳои ҳокимиятӣ, функсия ва вазифаҳои ба зиммаи онҳо вогузорнамудаи давлат мебошанд. // 
Ниг.: Тимошенко И.В. Компетенция таможенных органов Российской Федерации в сфере 
правоохранительной деятельности (теоритическое и административное аспекты): дис. ... канд. юрид. 

наук.  М., 2003. – С. 35. 
290 Ниг.: Котельникова Е. А., Семенцова И. А., Смоленский М. Б. Административное право: учеб.  

Ростов-н/Д: Феникс, 2002.  С. 72-73. 
291 Ниг.: Конин Н. М. Российское административное право (Общая часть): курс лекций.  Краснодар, 

2001.  С. 133. 
292 Ниг.: Айвазян  С.С. Компетенция исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления как субъектов государственного управления.  2013.  С. 190 // [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.elibrary.ru (cанаи муроҷиат 25.06.2021). 

http://www.elibrary.ru/
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Бинобар ин, масъалаи мазкур таҳқиқи амиқи илмиро металабад. Лекин 

нуктаи назареро, ки сохтори мақомоти давлатиро ба сифати унсури 

салоҳияти мақомоти давлатӣ эътироф менамояд, мо бо он мувофиќ буда 

наметавонем. Чунки, сохтори мақомоти давлатӣ хусусияти ташкилӣ 

дошта, бешубҳа унсури вазъи ҳуқуқии мақомоти давлатӣ мебошад, на 

унсури салоҳияти он. Ба назари мо, салоҳияти мақомоти назди 

Президенти ҶТ ҳамчун мақомоти идоракунии давлатӣ ин маҷмуи 

масъалаҳое мебошад, ки хусусияти маъмурӣ-оммавӣ дошта, ҳалли онҳо 

тибқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ ба зиммаи 

ин ё он мақоми ҳокимияти иҷроия гузошта шудааст. Аниқтараш, номгӯи 

масъалаҳои ба баррасӣ ва танзими мақомоти ҳокимияти иҷроия 

вогузоргардида тавассути мақсад, вазифа ва функсияҳои ин мақомот 

равшан мегарданд. Бинобар ин, салоҳияти мақомоти ҳокимияти иҷроия 

инъикоси худро дар вазифаҳои иҷрокунанда, мақсадҳои фаъолият, 

ваколат ва функсияҳои амаликунандаи ин мақомот дармеёбад. 

Бо дарназардошти нуктаҳои назари баррасигардида, мафҳуми 

салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ чунин муайян мегардад: 

“Салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ ҷузъи таркибии вазъи 

ҳуқуқии мақомоти мазкурро ташкил медиҳад, ки аз маҷмуи ваколати ин 

мақомот иборат буда, дар якҷоягӣ бо дигар унсурҳои вазъи маъмурӣ-

ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ амалӣ гардидани мақсади ин 

мақомотро таъмин менамоянд”. 

Мақомоти назди Президенти ҶТ тавре қайд гардид, вобаста ба 

таъйинот, шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва функсия аз якдигар фарқ мекунанд, 

ки ин ҳолат муайян намудани табиати ҳуқуқии салоҳияти онҳоро 

мураккаб мегардонад. Бинобар ин, барои муқаррар намудани табиати 

ҳуқуқии салоҳияти мақомоти мазкур зарур мешуморем, ки ваколати  

онҳо таҳлил карда шавад. 
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Яке аз унсурҳои асосии салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ-

ро ваколати онҳо ташкил медиҳад. Ваколат яке аз категорияҳои ҳуқуқӣ 

мебошад, ки дар қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ зиёд истифода гардидааст. Ваколат қисми 

таркибии салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ташкил намуда, 

ҳамзамон таркиби худро дорад, ки мазмуни асосии онро ташкил 

медиҳад.  

Масъалаи “ваколати мақомоти давлатӣ” дар илми ҳуқуқи маъмурӣ 

ва конститутсионӣ мавриди таҳқиқи зиёд қарор гирифтааст. Масалан, 

дар баъзе адабиёт қайд мегардад, ки мазмуни таҳтулафзии “ваколат” 

ифодакунандаи “ҳокимият ва ҳуқуқи ба шахси муайян мутааллиқбуда  

мебошад”293. Дар адабиёти дигар бошад, мазмуни “ваколат”-ро ҳамчун 

“ҳуқуқи расман ба касе вогузорнамуда, барои ба иҷро расонидани 

фаъолияти муайян” тафсир менамоянд294. Муаллифони “Энсиклопедияи 

ҳуқуқшиносӣ” ваколатро ҳамчун “қисми таркибии салоҳият ва вазъи 

ҳуқуқии мақомот, шахси мансабдор ... ; ҳуқуқ ва уҳдадории субъекти 

муайян, ҷиҳати дар ҳолатҳои зарурӣ содир намудани амали дахлдор 

тавассути воситаҳои муқаррарнамудаи қонун ва ё санадҳои дигари 

ҳуқуқӣ” тафсир намудаанд295.  

Дар бисёр маврид муњаќќиќон ваколатро бо њуќуќ ва уњдадории 

маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор алоќаманд намудаанд, ки онњо 

љузъи таркибии категорияи мазкурро ташкил медињанд296. 

                                                           
293 Ниг.: Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Том III. – М.: Астрель, АСТ, 
2000. – С. 529. 
294 Ниг.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тыс. слов и 
фразеологических выражений. / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. 
Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2007. – С. 554. 
295 Ниг.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 5-е, дополненное и 
переработанное. – М.: Юринформцентр, 2001. – С. 654. 
296 Ниг.: Гидельшина Л.И. К вопросу о понятии «государственное полномочие» // Вестник экономики, 

права и социологии, 2012.  № 2.  С.121; Тимошенко И.В. Асари зикргардида.  С. 22; Овчинников 

И.И. Местное самоуправление в системе народовластия.  М., 1999.  С. 190; Бялкина Т.М. 
Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового регулирования: дис. ... д-ра 

юрид. наук.  Саратов, 2007.  С. 107. 
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 Муњаќќиќи ватанї З.М. Соибов мафњумњои “ваколат” ва 

“соҳибҳуқуқӣ”-ро баррасї намуда, ќайд менамояд, ки онњо таҳлили 

алоҳидагиро металабанд ва наметавонад, ки “соҳибҳуқуқӣ” унсури 

“ваколат” бошад297. 

Бо назардошти андешаи олимон вобаста ба мазмуни истилоҳи 

“ваколат” дар маҷмуъ се гурӯҳи ақидаҳоро вобаста ба дарки он ҷудо 

намудан мумкин аст: якум, баъзе олимон дар зери ин истилоҳ ҳуқуқ ва 

уҳдадории худи давлатро мефаҳманд298; дуюм, гурӯҳи дигари олимон дар 

зери истилоҳи ваколат ҳуқуқ ва уҳдадории мақомоти алоҳидаи 

давлатиро маънидод менамоянд299; сеюм, гурӯҳи охирини олимон 

бошанд, дар зери мазмуни ваколат ҳуқуқ ва уҳдадориро ҳамчун унсури 

салоҳияти танҳо мақомоти ҳокимияти давлатӣ месоҳибанд300. Ақидаҳои 

пешниҳодгардида қобили қабул мебошанд, зеро ваколати ҳокимиятӣ 

хоси танҳо давлат дар симои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, махсусан 

мақомоти ҳокимияти иҷроия мебошад. 

Мо бо аќидаи оне, ки ваколат аз ду љузъи таркибї – њуќуќ ва 

уњдадорї иборат аст, розї њастем. Дар воќеъ ваколат пеш аз њама ба 

маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори он, аз љумла маќомоти назди 

Президенти ЉТ мансуб аст ва бо амалисозии чорањои рафтори 

имконпазир ва рафтори њатмии муќаррарнамудаи ќонунгузорї сурат 

мегирад. Бо ин назардошт, мафњуми ваколати мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро метавон чунин пешниҳод намуд: “Ваколати мақомоти 

                                                           
297 Ниг.: Соибов З.М. Асари зикргардида.  С. 138. 
298 Ниг.: Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета. – М.: Изд-во «Юридическая 
литература», 1976. – С. 40; Железнов Б.Л. Компетенция РСФСР и ее субъектов. – Казань: Изд-во 
Казан. гос. ун-та, 1974. – С. 14. 
299 Ниг.: Акмалова А.А. Особенности правового регулирования и организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации: теоретико-методологический аспект: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2003. 
– С. 266. 
300 Ниг.: Дмитриев Ю.А. Муниципальное право Российской Федерации: учеб. пособие. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. – С. 198-199; Постовой Н.В. Муниципальное право. – М.: Новый юрист, 1998. – С. 274; 
Дряхлов С.К. Разграничение полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (на примере Ленинградской области): дис. ... канд. 
юрид. наук. – СПб., 2000. – С. 186; Абдулатипов Р.Г. Федералогия. – СПб: Питер, 2004. – С. 160; 
Сабитова Н.М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской Федерации (на примере Та-

тарстана). – Казань.: Изд-во КГУ, 2002.  С. 45; Умнова И.А. Конституционные основы современного 
российского федерализма: учеб. практ. пособие. – М.: Дело, 2000. – С. 171. 
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назди Президенти ҶТ ин маҷмуи ҳуқуқ ва уҳдадорие мебошад, ки барои ба 

иҷро расонидани вазифа ва функсияи мақомоти назди Президенти ҶТ зарур 

буда, дар қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти онҳо муқаррар 

гардидаанд”. 

Аз муқаррароти қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ бармеояд, ки муқаррар намудани 

ваколат, ҳуқуқ ва уҳдадории мақомоти назди Президенти ЉТ дар онҳо 

ба таври омехта сурат гирифтааст. Чунончи, Низомномањои Кумитаи 

рушди маҳали назди Президенти ҶТ  ва Агентии омори назди назди 

Президенти ҶТ ваколатҳо бо  ҳуқуқҳои онњо мањдуд гардидааст.  

Низомномаи Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди 

Президенти ҶТ дар ќисмати алоњида ваколат ва вазифаҳои маќомои 

мазкурро муқаррар гардидаанд. Лекин, вобаста ба вазифаҳои он меъёр 

муќаррар нашудааст.  

Низомномаи Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ бошад ваколатҳои маќоми номбурдаро нишон додааст, 

аммо аз мазмуни меъёрњои он бармеояд, ки дар он функсия ва ҳуқуқҳои 

он таљассум гардидаанд.  

Тавре маълум мегардад, дар Низомномаи баъзе аз мақомоти назди 

Президенти ҶТ ҳуқуқ ва вазифаҳои онҳо муқаррар гардида, уҳдадории 

мақомоти мазкур пешбинӣ нагардидааст. Ба назари мо, сабаб дар он аст, 

ки “ҳуқуқ” ҳамчун чораи имконпазири рафтори мақомоти давлатӣ дар 

як вақт метавонад “уҳдадорӣ”-њоро ба бор орад. Масалан, тибқи б. 7 

Низомномаи худ Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди 

Президенти ҶТ ҳуқуқ дорад, ки “дар сурати ошкор намудани 

қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандон ва роҳбарияти муассисаҳои 

таълимӣ дар доираи ваколати худ ба вазорату идораҳои дахлдор 

пешниҳод манзур менамоянд”. Аз ин ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

Агентӣ ҳуқуқ дорад ҳуқуқвайронкуниро дар соҳаи дахлдор ошкор 
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намояд, вале дар як вақт уҳдадор мегардад, ки нисбат ба он чораандешӣ 

намояд.  

Ҳамин тариқ, ваколати мақомоти назди Президенти ҶТ-ро вобаста 

ба асосҳои гуногун таснифбандӣ кардан мумкин аст. Аз ҷумла: 

1) Вобаста ба хусусияти фаъолият: иҷроиявӣ-амрдиҳандагӣ; 

ҳамоҳангсозӣ; њуќуќмуњофизавї; хизматрасонии давлатӣ.  

2) Вобаста ба хусусияти ваколат: ҳуқуқтатбиқкунӣ; ҳуқуқэҷодкунӣ; 

ҳуқуқҳифзкунӣ.  

3) Вобаста ба соҳаи фаъолият: ваколатҳо дар соҳаи муқовимат бо 

коррупсия; муқовимат бо муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъадор; 

таъмини амнияти миллӣ; хизмати давлатӣ ва муносибатҳои марбут ба 

он; рушди маҳал; ҷамъоварии маълумотҳои оморӣ. 

 Дар маҷмуъ, ваколатҳои мақомоти назди Президенти ҶТ-ро 

вобаста ба таъйиноти мақомоти мазкур ба чунин гурӯҳҳо ҷудо кардан 

мумкин аст: ваколати маъмурӣ-ҳуқуқӣ; ваколати назоратӣ; ваколати 

ҳуқуқмуҳофизавӣ; ваколати машваратӣ-иттилоотӣ; ваколат дар соњаи 

муносибатҳои байналмилалӣ ва ғайра. 

Ҳамин тариқ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки фаъолияти 

мақомоти назди Президенти ҶТ самтҳои гуногунро дар бар гирифта, 

ваколати мақомоти мазкур вобаста ба табиати худ хусусияти аз ҳам 

фарқкунанда доранд. Салоҳият, ваколат, ҳуқуқ ва уҳдадории мақомоти 

назди Президенти ҶТ воситаи амалӣ гардидани вазифа ва функсияҳои 

онҳоро ташкил медиҳад. 

Дар маҷмуъ, вобаста ба моҳияти вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ ва табиати 

ҳуқуқии салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ ба чунин хулосаҳо 

омадан мумкин аст: 

 вазъи маъмурї-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ 

унсурҳои гуногун, аз ҷумла маќсад, вазифа, функсия ва салоҳият ташкил 

медињанд; 
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 салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун унсури вазъи 

ҳуқуқӣ ниҳоди мураккаб буда, фарогири унсурҳои гуногун, аз ҷумла 

ваколат ва функсияи мақомоти мазкур мебошад; 

 ваколати мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун унсури 

салоҳияти мақомоти назди Президенти ҶТ ҳуқуқ ва уҳдадории ин 

мақомотро ифода менамояд; 

 вазифаи мақомоти назди Президенти ҶТ  ин маҷмуи 

масъалаҳои мебошанд, ки ҳалли онњо таќозо карда мешаванд; 

 мақсади мақомоти назди Президенти ҶТ  ин ҳадафҳои ниҳоие 

мебошанд, ки аз таъйиноти ин мақомот бармеояд ва самти фаъолияти ин 

мақомот ба он равона карда шудааст; 

 функсияи мақомоти назди Президенти ҶТ  ин самтҳои асосии 

фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ мебошад, ки барои расидан 

ба мақсади онҳо равона карда шудааст ва аз татбиқи сиёсати ягонаи 

давлатӣ дар соҳаи дахлдор иборат мебошанд. 

Ҳамзамон, бо мақсади такмили қонунгузории ҶТ вобаста ба вазъи 

ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ чунин таклифҳо пешниҳод 

мегардад: 

1) Вазифаҳои Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ, ки 

дар Низомномаи он муқаррар гардидааст, аз вазифаҳои он, ки дар 

Қонуни ҶТ “Дар бораи хизмати давлатӣ” муқаррар гардидааст, ҳаҷман 

ва мазмунан маҳдуд мебошанд. Бинобар ин, зарур мешуморем, ки дар 

сархати охири б. 7 боби 2 Низомномаи Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти ҶТ муқаррар карда шавад, ки “вазифаҳои дигареро, ки 

қонунгузорӣ муқаррар менамоянд”.  

2) Дар Низомномаи Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ вазифаҳои ин мақом дар алоҳидагӣ муқаррар 

нагардидааст. Боби 2 Низомномаи он  “Ваколат” номгузорӣ гардидааст, 

ки мазмунан вазифаҳои ин ниҳодро низ дар бар гирифтааст. Аз ин рӯ, 
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мувофиќи маќсад медонем, ки боби 2 Низомномаи Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ “Салоҳияти Агентӣ” 

номгузорӣ мегардид. 

3) Дар Низомномаи Агентии омори назди Президенти ҶТ ќабули 

“фармон” аз љониби он пешбини гардидааст, ки ин хилофи Қонуни ҶТ 

“Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” мебошад. Бинобар ин, пешниҳод 

карда мешавад, ки ба ҷои “фармон” истилоҳи “фармоиш” муқаррар 

карда шавад. 

4) Талаботи дар б. 6 боби 2 Низомномаи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ дар хусуси ваколати 

директори Агентӣ оид ба қабул намудани санади меъёрии ҳуқуқӣ ба 

талаботи м. 13 Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии 

молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” мувофиқ карда шуда, калимаи 

“фармонҳои” ба калимаи “фармоишҳои” иваз карда шавад. 

  

2.2. Тарзҳои амалишавии вазифа ва функсияҳои мақомоти назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Бо мақсади амалӣ намудани вазифа, салоҳият, функсия ва расидан 

ба мақсадҳои худ мақомоти назди Президенти ҶТ аз шакл ва усулҳои 

гуногун истифода менамоянд.  

Дар зери мафҳуми шакли амалисозии вазифа ва функсияҳои 

мақомоти давлатӣ маҷмӯи амалҳое фаҳмида мешавад, ки тавассути онҳо 

ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти давлатӣ ва 

мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳо таъмин гардида301, оқибатҳои муайяни 

ҳуқуқиро ба вуҷуд меорад302.  

                                                           
301 Ниг.: Голосниченко И.П. Административная деятельность органов внутренных дел.  Киев, 1995.  
С. 152. 
302 Ниг.: Евсикова Е.В. Административное право: современный терминологический словарь – 
Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – С. 370. 



183 
 

Ба ақидаи мо, шакли амалисозии вазифа ва функсияҳо ин шакли 

зоҳирии ифода гардидани амалҳои идоракунӣ ё худ шакли зоҳирии 

амали мақомоти давлатӣ мебошад, ки дар доираи салоҳияти 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ барои расидан ба ҳадафҳои мақомоти 

давлатӣ равона гардида, оқибати муайяни ҳуқуқиро ба бор меорад. Аз 

ин рӯ, дар адабиёти ҳуқуқӣ онро ба таври гуногун ном мебаранд. Гурӯҳе 

аз мутахассисон онро ҳамчун шакли амалисозии фаъолияти маъмурӣ-

оммавӣ303, гурӯҳи дуюм онро шакли фаъолияти маъмурӣ304 ва иддае аз 

олимон онро шакли амалҳои идоракунӣ пешниҳод мекунанд305 ва ғайра. 

Бояд зикр намуд, ки тавассути шаклҳои муайяни амалисозии 

фаъолияти маъмурӣ вазифа ва функсияҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия 

амалан сурат гирифта, оқибатҳои муайяни ҳуқуқиро ба бор меоранд. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар илми ҳуқуқи маъмурӣ шакл ва 

усулҳо (тарзҳо)-и амалисозии вазифа ва функсияҳои мақомоти 

ҳокимияти иҷроияро фарқ мекунанд. Усуҳои амалисозии вазифа ва 

функсияҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро дар илми ҳуқуқи маъмурӣ ба 

таври гуногун: усулҳои амалисозии идоракунии давлатӣ, усулҳои 

фаъолияти маъмурӣ-оммавӣ ва ғайра ифода мекунанд.  

Ба ақидаи И.П. Голосниченко усулҳои амалисозии идоракунии 

давлатӣ ин маҷмӯи тарз ва воситаҳои амалисозии вазифа ва функсияҳои 

мақомоти ҳокимияти иҷроия мебошад306. Ба андешаи С.И. Захартсев 

бошад, усулҳои фаъолияти маъмурӣ-оммавӣ  ин маҷмуи тарзу 

воситаҳои таъсиррасонии маъмурии мақомоти ҳокимияти иҷроияро ба 

кирдори субъектони муносибатҳои ҳуқуқии маъмурӣ меноманд, ки 

барои расидан ба мақсад, амалсозии вазифа ва функсияҳои идоракунӣ 

                                                           
303 Ниг.: Кикотя В.Я. Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция».  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 343. 
304  Ниг.: Голосниченко И.П. Административная деятельность органов внутренных дел.  Киев, 1995.  
С. 152. 
305 Ниг.: Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник  / Д.Н. Бахрах.  М., 2011. – С. 339. 
306 Ниг.: Голосниченко И.П. Асари ишорагардида.  С. 200. 
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равона гардидаанд307. Усулҳои амалисозии вазифа ва функсияҳои 

мақомоти ҳокимияти иҷроия ин тарзу усулҳои баамалбарории таъсири 

ҳокимиятии субъекти идоракунӣ нисбат ба объекти идоракунӣ 

мебошад308. Ақидаи дигаре низ мавҷуд аст, ки “усулҳои амалисозии 

идоракунии давлатӣ ин маҷмуи тарз ва воситаҳои таъсиррасонии 

субъекти идоракунӣ нисбат ба объекти идоракунӣ мебошад, ки бо 

мақсади қабули  қарори иддоракунӣ ва расидан ба ҳадафҳои 

гузошташуда равона гардидааст309. 

Ҳамин тариқ, шакли амалисозии вазифа ва функсияҳои мақомоти 

ҳокимияти иҷроия маҷмуи амалҳои идоракуние мебошанд, ки аз 

салоҳияти мақомоти ҳокимияти иҷроия бармеоянд ва барои амалӣ 

сохтани вазифа ва функсияи онҳо равона гардидаанд. Усулҳои 

амалисозии вазифа ва функсияҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро 

бошанд, тарзу воситаҳоеро ифода мекунанд, ки истифодаи  онҳо барои 

амалӣ гардидани шаклҳои амалисозии фаъолияти маъмурӣ мусоидат 

менамоянд. Агар шаклҳои амалисозии фаъолияти маъмурӣ ба вазифа ва 

функсияи мақомоти ҳокимияти иҷроия такя намоянд, пас усулҳои 

амалисозии вазифа ва функсияҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия такя 

мекунанд ба: 1) низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа; 2) низоми 

санадҳои дохилиидоравии мақомоти давлатӣ (дастурамалҳо); 3) 

нақшаҳо, барномаҳо ва вазифаҳои ба нақшагирифташуда; 4) низоми 

идоракунии фаврӣ310. 

Вобаста ба хусусият ва мазмун усулҳои амалисозии вазифа ва 

функсияҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия дорои нишонаҳои зерин 

мебошанд: 

                                                           
307 Ниг.: Гвоздева Е.В. Административное право: в схемах и определениях: учебное пособие. – Киров: 
ООО «Радуга-ПРЕСС», 2014. – С. 129. 
308 Ниг.: Захарцев С.И. Методы администартивного управления: понятие и сущность // Юридическая 

наука: история и современность.  2018.  №6.  С. 89. 
309 Ниг.: Комаровский В.С., Сморгунов Л.В . Политико-административное управление: Учебник. – М.: 
РАГС, 2004. – С. 144. 
310 Ниг.: Белоконный С.С. Административные методы управления как основные факторы, 
обеспечивающие функционирование административных ресурсов и государственного управления. // 

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ». М.: 2022. №11 (56) Т.2.  С. 109. 
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 таъсиррасонии идоракунандаи маъмуриро нисбат ба объекти 

идоракунӣ инъикос менамояд; 

 мансубияти ваколати ҳокимиятиро ба мақомоти идоракунии 

давлатӣ муайян менамояд; 

 амалӣ гардидани мақсад, функсия, ҳалли вазифаи мақомоти 

идоракунии давлатиро ба бор меорад; 

 дар шаклҳои дақиқи амалисозии фаъолияти маъмурӣ инъикос 

мегарданд; 

 интихоби усулҳо аз махсусияти вазъи ҳуқуқии субъект ва 

махсусияти объекти идорашаванда вобаста мебошад; 

 тавассути истифодаи усулҳои амалисозии фаъолияти маъмурӣ 

мақоми идоракунии давлатӣ амалӣ гардидани салоҳияти ба он 

додашударо таъмин менамояд; 

 усулҳои амалисозии фаъолияти маъмурӣ бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

истифода бурда мешаванд311. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ усулҳои амалисозии фаъолияти маъмуриро 

вобаста ба асосҳои гуногун таснифбандӣ менамоянд. 

Вобаста ба шакли фаъолияти мақомоти давлатӣ: 

 усулҳои ҳуқуқӣ; 

 усулҳои ғайриҳуқуқӣ312. 

Вобаста ба самте, ки усулҳои амалисозии вазифа ва функсияҳои 

мақомоти ҳокимияти иҷроия истифода мегарданд: 

 усулҳои фаъолияти маъмурии дохилӣ; 

 усулҳои фаъолияти маъмурии берунӣ313. 

                                                           
311 Ниг.: Гвоздева Е.В. Административное право: в схемах и определениях: учебное пособие. – Киров: 
ООО «Радуга-ПРЕСС», 2014. – С. 129. 
312 Ниг.: Глущенко П. П., Жильский Н. Н., Кайнов В. И., Куртяк И. В. Административное право. 

Краткий курс.// СПб.: Питер.  2011.  С. 120. 
313 Ниг.: Кикотя В.Я. Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция».  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 308. 
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Вобаста ба доираи шахсон, ки нисбати онҳо таъсиррасонии 

маъмурӣ-ҳокимиятӣ ба амал бароварда мешавад: 

 усулҳои таъсиррасонии меъёрӣ-ҳуқуқӣ; 

 усулҳои таъсиррасонии инфиродӣ314. 

Вобаста ба соҳаи истифода гардидани усулҳои идоракунӣ: 

 усулҳои маъмурӣ (маҷбурсозӣ, санҷиш); 

 усулҳои иқтисодӣ (фармоиши давлатӣ, таъсиррасонии хусусияти 

моддӣ дошта); 

 усулҳои иҷтимоӣ-психологӣ (расонидани кӯмак)315. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ ба гурӯҳи усулҳои маъмурӣ усулҳои: 

иҷроиявӣ-амрдиҳӣ, маъмурӣ-ташкилӣ, усули меъёрии таъсиррасонӣ, 

усули инфиродии таъсиррасонӣ, усулҳои уҳдадоркунанда, 

ваколатдоркунанда, ҳавасмандкунӣ ва усуҳои тавсиявиро дохил 

мекунанд316. 

Тавре аз вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ 

баремояд, мақомоти мазкур бо назардошти мақсад ва хусусияти 

салоҳияти худ вазифа гуногунро амалӣ намуда, фаъолияти онҳо самтҳои 

гуногуни ҳаёти давлатию ҷамъияро фаро мегирад. Аз таснифоти 

мақомоти мазкур бармеояд, ки онҳо вобаста ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ, 

функсия, фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва ғайра аз якдигар фарқ мекунанд. 

Аз ин рӯ, усулҳо ё худ тарзҳои амалӣ гардидани вазифа ва функсияи 

мақомоти назди Президенти ҶТ бо назардошти омилҳои зикргардида 

гуногун мебошанд. Барои низомнок баррасӣ намудани усулҳои амалӣ 

                                                           
314 Ниг.: Мелехин А.В. Административное право Российсвкой Федерации. Курс лекций.  М.: 2009.  
С. 144. 
315 Ниг.: Захарцев С.И. Методы администартивного управления: понятие и сущность // Юридическая 

наука: история и современность.  2018.  №6.  С. 91. 
316 Ниг.: Головинов В.А. Понятие и признаки государственного принуждения // Мир политики и 
социологии. – 2010. – № 1. – С. 33-35.; Ниг.: Коренев А.П.. Административное право России. Учебник. 
В 3-х частях. Часть I. – M.: МЮИ МВД России, Щит-М, 1999. – 280 с.; Ниг.: Попов Л.Л. Убеждение и 
принуждение: организационно-воспитательные и административно-правовые средства охраны 
общественного порядка в деятельности советской милиции. – М.: Москов. рабочий, 1968. – 166 с. 
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намудани вазифа ва функсияи мақомоти назди Президенти ҶТ таснифи 

онҳоро пешниҳод намудан зарур аст. 

1) Вобаста ба хусусияти таъсиррасонии маъмурии мақомоти назди 

Президенти ҶТ: 

 усули маъмурӣ-оммавӣ (қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ); 

 усули маъмурӣ-хизматӣ (қабули санадҳои инфиродӣ). 

2) Вобаста ба хусусияти функсияи мақомоти назди Президенти ҶТ: 

 усули танзими меъёрӣ-ҳуқуқии соҳаи муайянгардидаи фаъолият 

(қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии дохилиидоравӣ, ки ҳуқуқ ва 

уҳдадории кормандони мақомоти дахлдорро зимни амалӣ намуди 

вазифаҳои худ муқаррар менамоянд); 

 усули расонидани хизматрасонии давлатӣ (додани иҷозатнома, 

гузаронидани аттестатсия ва аккредитатсия). 

3) Вобаста ба доираи шахсоне, ки таъсиррасонӣ сурат мегирад: 

 усули меъёрии маъмурӣ-ҳуқуқӣ; 

 усули ҳуқуқтатбиқкунии маъмурӣ-ҳуқуқӣ. 

4) Вобаста ба хусусияти ҳуқуқӣ: 

 усулҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ; 

 усулҳои инфиродӣ. 

5) Вобаста ба хусусияти таъсиррасонӣ ва оқибати он: 

 усули иҷозатдиҳӣ; 

 усули шаҳодатномадиҳӣ; 

 усули бақайдгирӣ; 

 усули мушоҳидавӣ; 

 усули маҷбурсозӣ; 

 усули маҳдудкунӣ. 

6) Вобаста ба мақсади мақомоти назди Президенти ҶТ: 

 усули маҳдудсозии маъмурӣ; 

 усули маҷбурсозии маъмурӣ; 



188 
 

 усули танзимсозии маъмурӣ; 

 усули мушоҳидаи маъмурӣ. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар таснифоти зерин гарчанде усулҳои 

амалисозии вазифа ва функсияҳои мақомоти назди Президенти ҶТ ба 

таври дақиқ пешниҳод гардида бошад, вале онҳо бо якдигар алоқамании 

зич дошта, баъзан нисбат ба як ҳолати муайян истифодаи якчанд намуди 

усулҳо ба назар мерасанд. Бо ҳамин мазмун, дар фаъолияти маќомоти 

назди Президенти ЉТ чунин усулњо, ки таљассумгари раванди амалии 

идоракунии давлатї мебошанд, мавриди истифода ќарор мегарданд: 

усули маъмурї-амрдихї, усули мањдудсозї, усули маљбурсозї, усули 

танзимсозї, усули мушоњидавї ва усулҳои иҷтимоӣ-психологӣ. 

Усулҳои маъмурӣ-амрдиҳӣ. Усулҳои маъмурӣ-амрдиҳӣ аз мақсади 

мақомоти назди Президенти ҶТ вобастагӣ дошта, маҷмуи чораҳои 

таъсиррасонии бевоситаи мақомоти назди Президенти ҶТ-ро нисбат ба 

объектҳои идорашаванда ифода менамояд.  Ба ин гурӯҳ усулҳое мансуб 

мебошад, ки дар таҷрибаи мақомоти назди Президенти ҶТ барои амалӣ 

намудани вазифа ва функсияи онҳо васеъ истифода мегарданд. Усулҳои 

маъмурӣ-амрдиҳӣ ба ҳокимияти давлатӣ такя намуда, дар худ усулҳои 

маҳдудкунӣ, маҷбурсозӣ, танзимсозӣ ва мушоҳидавиро дар бар гирифта, 

хусусияти ҳатмӣ дошта, тавассути санадҳои ҳуқуқӣ ба расмият 

дарованда мешаванд. Дар раванди истифодаи усули мазкур функсияҳои 

ҳуқуқэҷодкунӣ ва ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти назди Президенти ҶТ 

амалӣ гардида, бо қабули санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки ҳуқуқ ва уҳдадории 

субъектони муносибатҳои дахлдори ҳуқуқиро муқаррар менамоянд, 

мақомоти назди Президенти ҶТ мақсад ва вазифаҳои худро амалӣ 

менамоянд.  

Усули маҳдудсозӣ дар он ифода мегардад, ки мақомоти назди 

Президенти ҶТ барои амалӣ намудани вазифа ва мақсадҳои худ ҳуқуқ ва 

озодии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро ба муҳлати муайян маҳдуд месозанд. 
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Масалан, тибқи талаботи б. 4 қ. 1 м. 19 Қонуни ҶТ “Дар бораи Агентии 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ” дар ҷараёни 

тафтиш ва санҷишҳои молиявӣ, амалиётҳои таҳқиқотӣ ва тафтишотӣ ба 

хазинаҳо, мошинҳои назоратӣ-хазинавии дорои хотираи фискалӣ, бино 

ва ҷои нигоҳдории ҳуҷҷатҳо, технологияҳои иттилоотӣ, маблағҳои пулӣ 

ва арзишҳои моддӣ мӯҳр занад. Ин боиси он мегардад, ки ҳуқуқи шахсон 

барои омаду рафт, истифодаи таҷҳизотҳои муайян ва ихтиёрдории 

маблағҳои пулӣ ба муҳлати муайян маҳдуд карда шаванд. 

Усули маҷбурсозӣ ин усули фаъолияти маъмурии мақомоти назди 

Президенти ҶТ мебошад, ки барои қатъ намудани фаъолияти 

зиддиҳуқуқии субъектони инфиродӣ ва ташкилотҳо, таъмини ба 

ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намудани онҳо ва таъмини иҷрои 

уҳдадориҳои ба зиммаи онҳо гузошташуда, бо роҳи татбиқи чораҳои 

маҷбурсозии маъмурӣ мебошад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд мегардад, ки 

асос барои истифодаи усули мазкур содир намудани ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ, иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани 

уҳдадориҳои ба зиммаи субъектони инфиродӣ ва ташкилотҳо 

гузошташуда, итоат накардан ба амри корманди мақомоти давлатӣ аз 

ҷониби субъектони инфиродӣ ва ташкилотҳо ба ҳисоб мераванд317. 

Усули мазкур дар тарҷибаи мақомоти назди Президенти ҶТ ба таври 

васеъ истифода мегардад. Масалан, тибқи муқаррароти боби 10 Кодекси 

мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ мақомоти назорати маводи 

нашъаовар дар доираи ваколатҳои худ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 

маъмуриеро, ки дар м.м. 127 ва 128 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии ҶТ (м.97); мақомоти хизмати давлатӣ дар доираи ваколатҳои 

худ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар м. 501 Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (м.119); мақомоти омор дар доираи 

                                                           
317 Ниг.: Гвоздева Е.В. Административное право: в схемах и определениях: учебное пособие. – Киров: 
ООО «Радуга-ПРЕСС», 2014. – С. 134 

vfp://rgn=34208/#A000000537
vfp://rgn=34208/#A000000537
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ваколатҳои худ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар м.м. 

515 ва 516 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (м.123); мақомоти 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар доираи 

ваколатҳои худ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар м.м. 

658-675 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (м.131) пешбинӣ 

гардидаанд, баррасӣ менамоянд. Баррасии парвандаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ аз ҷониби субъектони алоҳидаи мақомоти назди Президенти 

ҶТ, ки дар қонунгузорӣ муқаррар гардидааст, сурат мегирад. Масалан, 

барои баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва таъйини 

ҷазои маъмурӣ аз номи мақомоти назорати маводи нашъаовар 

директори Агентӣ, муовинони ӯ, роҳбари сохторҳои минтақавӣ ва 

байнидоравии Агентӣ ҳуқуқ доранд; барои барраси парвандаи 

ҳуқуқвайрокунии маъмурии дар м. 515 Кодекси ҳуқуқвайрокунии 

маъмурии ҶТ директори Агентии омори назди Президенти ҶТ, 

муовинон, сардорони раёсатҳои Агентӣ дар вилоятҳо, ш. Душанбе, 

сардорони раёсат, шуъба ва бахшҳои он дар шаҳру ноҳияҳо ҳуқуқ 

доранд. Барои барраси парвандаи ҳуқуқвайрокунии маъмурии дар м. 516 

Кодекси ҳуқуқвайрокунии маъмурии ҶТ директори Агентӣ, муовинон, 

сардорони раёсатҳои Агентӣ дар вилоятҳо ва ш. Душанбе ҳуқуқ доранд. 

Дар мисоли Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди 

Президенти ҶТ гарчанде, мақоми назоратӣ ва баамалбарорандаи 

хизматрасонии давлатӣ бошад ҳам, ваколати баррасӣ ва ба ҷавобгарии 

маъмурӣ ҷалб намудани ҳуқуқвайронкунандагонро дар соҳаи фаъолияти 

худ надорад. Дар б. 2 қ. 7 боби 2 Низомномаи он муқаррар гардидааст, 

ки дар сурати ошкор намудани қонунвайронкуниҳо аз ҷониби 

кормандон ва роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати чораандешӣ 

тибқи меъёрҳои қонунгузории ҶТ дар доираи ваколати худ ба вазорату 

идораҳои дахлдор пешниҳод манзур менамояд. Ба ақидаи мо, такмили 

ваколатҳои Агентии мазкур дар ин самт ба мақсад мувофиқ аст. 
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Усули танзимсозӣ  ин маҷмуи тарзу воситаҳои таъсиррасоние 

мебошад, ки аз мақсад, вазифа ва функсияи мақомоти давлатӣ вобаста 

буда, бо мақсади амалӣ намудани онҳо саҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул 

менамояд, яъне усули танзимсозӣ бо қабули санади меъёрии ҳуқуқӣ ва 

нисбати иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ муқаррар намудани ҳуқуқ, 

уҳдадорӣ, манъкунӣ ва маҳдудиятҳо мебошад318. Дар тарҷибаи мақомоти 

назди Президенти ҶТ ба назар мерасад, ки аз ҷониби роҳбари мақомоти 

мазкур барои танзими фаъолияти сохторҳои алоҳида ва муқаррар 

намудани ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва манъкуниҳо нисбат ба кормандони 

мақомот санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул менамоянд. Аз ҷумла, бо 

фармоиши директори Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ, аз 19 марти соли 2018, №41 Дастурамал оиди банаќшагирї, 

ташкил, гузаронидан ва пешнињод намудани њисоботи натиљаи тафтишу 

санљишњои молиявї дар Агентии назорати давлатии молиявї ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ тасдиқ гардидааст, ки ҳамчун санади 

меъёрии ҳуқуқӣ мақсад ва хусусиятҳои санҷиши молиявӣ, банақшагирӣ, 

тартиби оғоз ва тартиби баргузории фаъолияти тафтишию санҷишӣ, 

ҳамзамон ҳуқуқ ва уҳдадории кормадон муқаррар намудааст; бо 

фармоиши директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ аз 13 ноябри соли 2018, №116 Қоидаҳои гузаронидани 

санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар ҶТ аз ҷониби Агентии 

мазкур тасдиқ гардидааст, ки ваколат, вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадории 

шахсони мансабдори Агентиро зимни ба амал баровардани фаъолияти 

санҷишии худ муқаррар менамояд. Масалан, Қоидаи мазкур муқаррар 

менамояд, ки шахсони мнсабдори Агентӣ санҷишро танҳо мувофиқи 

фармоиши Директори Агентӣ бояд гузаронанд. Аз ин рӯ, барои 

гузаронидани санҷиш фармоиши алоҳидаи директори Агентӣ қабул 

                                                           
318 Ниг.: Бошно С.В. Способы и методы правового регулирования // Право и современное государства. 

 2014.  №3.  С.53. 
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гардида, дар асоси он ва Қоидаи мазкур санҷиш минбаъд гузаронида 

мешавад. 

Усули мушоҳидавӣ  ин маҷмуи чораҳои маъмурӣ оид ба санҷиши 

риоя, иҷро мутобиқати фаъолияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ ба талаботҳои муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ мебошад. Мақсади асосии усули мушоҳидавии маъмуриро 

муайян намудани риоя ва иҷрои муқаррароти қонунгузорӣ мебошад319. 

Усули мушоҳидавӣ тавассути ба амал баровардани назорат ва контроли 

маъмурӣ аз ҷониби мақомоти назди Президенти ҶТ  сурат мегирад. Ба 

ақидаи М.А. Лапина контроли маъмурӣ ин фаъолияти мақомоти 

ваколатдори давлатӣ ва шахсони мансабдор оид ба мушоҳидаи 

фаъолияти объекти зери контрол буда, бо мақсади муайян намудани 

риоя ва иҷрои дастуру супоришҳои додашуда мебошад. Назорати 

маъмурӣ бошад, фаъолияти мақомоти махсус ваколатдоргардида ва 

шахсони мансабдор оид ба мушоҳида ва санҷиши меъёрҳо, қоидаҳо ва 

талаботҳои дар санаҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти идоракунии давлатӣ 

муқарраргардида буда, нисбат ба объектҳое, ки дар тобеияти бевоситаи 

мақомоти назоратӣ қарор надоранд ба амал бароварда мешавад. 

Мақсади назорати маъмуриро таъмини тартибот дар самти идоракунии 

давлатӣ ташкил медиҳад320.  

Бо назардошти хусусияти вазифа ва функсияҳои мақомоти назди 

Президенти ҶТ ба хулоса омадан мумкин аст, ки ҷиҳати амалӣ намудани 

онҳо усули мушоҳидавӣ бо истифода аз чораҳои зерин ба роҳ монда 

мешавад: тафтиши ҳуҷҷатгузорӣ, азназаргузаронӣ, иттилоотӣ-оморӣ ва 

ғайра. Мувофиқан, мақомоти назди Пррезиденти ҶТ зимни амалӣ 

намудани функсияи назоратии худ: ҷиҳати амалӣ намудани функсия ва 

вазифаҳои худ аз субъекти хоҷагидор маълумоти заруриро дархост 

                                                           
319 Ниг.: Машаров И.М. О понятии и методах административного наблюдения (административного 

надзора) // Полицейское право.  2007.  №1(9).  С. 69. 
320 Ниг.: Лапина М.А. Сущность государственного контроля (надзора) и генезис его законодательного 

определения. // Вестник финансового университета.  2016.  №4 (20)  С. 153. 
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намуда гиранд (дар ҳолати зарурӣ бевосита бо нусхаи аслии ҳуҷҷатҳо 

шинос шаванд); дар ҳолати зарурӣ иқтибос гиранд ва ҳуҷҷатҳоро 

нусхабардорӣ намоянд; мавҷудияти ҳуҷҷатҳоро, барои амалӣ намудани 

фаъолият дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо санҷанд; назоратро барои иҷрои талаботи 

муқаррарнамудаи стандартҳо, меъёрҳо ва қоидаҳо дар ин соҳа, амалӣ 

намоянд321 (Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти 

ҶТ); дар раванди гузаронидани тафтиши молиявии муассисаҳои аз 

ҳисоби буҷет маблағгузоришаванда масъалаҳои зерин санҷиш карда 

мешаванд: дуруст ҳисоб ва пардохт намудани музди меҳнат, нафақапулӣ, 

кумакпулӣ, идрорпулӣ ва ҷой надоштани қарздорӣ аз ҳисоби онҳо; 

асоснокӣ ва дурустии амалиётҳои анҷомёфтаи хазинавӣ ва бонкӣ барои 

хариди мол ё иҷрои кору хизматрасониҳои гуногун; мувофиқат кардани 

ҳуҷҷатҳои аввалия бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, маълумоти муҳосибӣ бо 

маълумоти ҳисоботӣ (хароҷотнома, мувозинати даромад ва хароҷот ва 

ғайраҳо)322 (Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ) ва ғайра. 

Яке аз мақомоти назди Президенти ҶТ, ки ба масъалаи ҷамъоварии 

иттилооти оморӣ бевосита ваколатдор мебошад, ин Агентии омори 

назди Президент ҶТ мебошад. Бо мақсади амалӣ намудани вазифа ва 

функсияҳои Агентии мазкур ҳар сол бо қарори Ҳукумати ҶТ Барномаи 

корҳои оморӣ барои соли ҷорӣ қабул мегардад. Дар Барномаи мазкур 

номгӯй, даврият, усулҳои ҷамъоварӣ, коркард ва таҳияи шакли ҳисоботи 

оморӣ, варақаҳои таҳқиқоти оморӣ, ки мақомоти омори давлатӣ 

тавассути онҳо маълумоти омориро аз шахсони воқеӣ ва субъектони 

                                                           
321 Ниг.: Қоидаҳои гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 

декабри соли 2018, №116 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.01.2023). 
322 Ниг.: Дастурамал оиди банаќшагирї, ташкил, гузаронидан ва пешнињод намудани њисоботи 

натиљаи тафтишу санљишњои молиявї дар Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ аз 19 марти соли 2018, № 41 // ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.01.2023). 
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баҳисобгирии оморӣ ҷамъоварӣ намуда, мавриди коркарду таҳлил қарор 

медиҳанд. Масалан, Барномаи корҳои оморӣ барои соли 2022 бо қарори 

Ҳукумати ҶТ аз 1 марти соли 2022, №88323 тасдиқ гардидааст. Дар он дар 

ҷадвали муайян номгӯи маълумоти оморӣ ва даврият, яъне муҳлати 

пешниҳод онҳо муқаррар гардидааст. Аз муқаррароти он бармеояд, ки 

маълумотҳои оморӣ вобаста ба хусусият ва соҳаи алоҳида дар муҳлати 

зерин пешниҳод мегардад: ҳарҳафтаина, моҳона, семоҳа, нимсола ва 

солона. 

Усулҳои иҷтимоӣ-психологӣ. Усулҳои мазкур асосан дар 

таъсиррасонӣ ба ирода ва шуури субъектони идорашаванда ифода 

мегардад. Дар сарчашмаҳои илмӣ қайд мегарданд, ки дар гурӯҳи усулҳои 

иҷтимоӣ-психологӣ якчанд усулҳои таъсиррасонии маъмурӣ, мисли 

усули фаҳмондадиҳӣ ва ҳавасмандгардонӣ дохил мегарданд324. 

Яке аз усулҳое, ки дар амалисозии мақсад, вазифа ва функсияҳои 

мақомоти назди Президенти ҶТ нақши муҳим мебозад, ин усули 

фаҳмондадиҳӣ мебошад. Фаҳмондадиҳӣ маҷмуи тарзу воситаҳои ҳуқуқӣ 

ва ташкилии таъсиррасонӣ ба иштирокчиёни муносибатҳои идоракунӣ 

мебошад, ки бо мақсади водор намудани онҳо барои содир намудани 

амалҳои шоиста тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ва эҳтиром гузоштан 

нисбат ба қонун ва ҳуқуқу манфиатҳои аҳли ҷомеа равона гардидааст325. 

Ба ақидаи В.А. Головинов усули фаҳмондадиҳӣ ва усули маҷбурсозиро 

мақсади онҳо, яъне таъмини тартибот ва низом дар ҷомеа муттаҳид 

мегардонад326. 

Бо истифода аз усули мазкур мақомоти назди Президенти ҶТ бо 

мақсади расидан ба мақсадҳои худ ва амалӣ намудани вазифа ва 

                                                           
323 Ниг.: Барномаи корҳои оморӣ барои соли 2022 бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 марти соли 2022, №88 // 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.stat.tj (санаи муроҷиат: 10.01.2023). 
324 Ниг.: Захарцев С.И. Методы администартивного управления: понятие и сущность // Юридическая 

наука: история и современность.  2018.  №6.  С. 93. 
325 Ниг.: Фиалковская И.Д. Сущность администартивного убеждения как метода государственного 

управления. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лабочевского, 2012.  №1 (1)  С. 259. 
326 Головинов В.А. Понятие и признаки государственного принуждения // Мир политики и 
социологии. – 2010. – № 1. – С. 33. 

http://www.stat.tj/
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функсияҳои худ чорабиниҳои гуногуни тарбиявї ва фаҳмондадиҳиро дар 

байни аҳолӣ ва баргузор намудани чорбаниҳои гуногуни тарбиявиро 

мегузаронад. Масалан, раёсатҳои дастгоҳи марказии Агентии назорат 

дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ, барои фаҳмонидани 

талаботи қонунгузории соҳа вобаста гардида, ҳар се моҳ вобаста ба 

натиҷаҳои худ дар ин самт ҳисобот пешниҳод менамоянд. Ҳамзамон, дар 

таърихи 9 декабри соли 2022 аз ҷониби намояндагони Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ бахшида ба “Рӯзи 

байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия” семинари омӯзишӣ 

гузаронида, дар аҳолӣ пешгирии коррупсия, ба вуҷуд овардани фазои 

зиддикоррупсионӣ ва рафъи омилҳои ба он мусоидаткунанда суханронӣ 

намудаанд327. Санаи 21 июни соли 2022 бо ташаббуси Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ чорабинӣ зери унвони 

“Корвони зиддимухадиротӣ  2022” баргузор гардида, дар он хатари 

истифодаи маводҳои нашъаовар, роҳҳои пешгирии он ва ҷалби аҳли 

ҷомеа барои пешгирӣ ва рафъи омилҳои ба он мусоидаткунанда иброз 

гардиданд328.  

Усули ҳавасмандгардонӣ яке аз усулҳои таъмини принсипи 

устувории кадрӣ дар мақомоти давлатӣ буда, бо роҳи усулҳои гунонун 

амалӣ карда мешавад. Масалан, тибқи Низомнома дар бораи ташкили 

кор бо мутахассисони љавон ва Барномаи коромўзии мутахассисони 

љавон дар Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ аз 14 июни соли 2017,  №237 мутахассисони љавони Агентї, 

ки ба таври намунавї вазифаи хизматии худро иљро менамоянд, дар 

давраи коромўзї  ташаббусу фаъолиятнокї зоњир намудаанд бо 

пешнињоди сардорони сохторњои дахлдори Агентї дар асоси Оинномаи 

интизомии кормандони воњидњои њифзи њуќуќи Агентии назорати 

                                                           
327 Ниг.: Сомонаи расмии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ // 

Манбаи дастрасӣ: http://www.anticorruption.tj (санаи муроҷиат: 01.01.2023). 
328 Ниг.: Сомонаи расмии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ // Манбаи 

дастрасӣ: http://www.akn.tj (санаи муроҷиат: 01.01.2023). 

http://www.akn.tj/
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давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон ва 

Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон њавасманд гардонида мешаванд. 

Ҳамин тариқ, бо таҳлил намудани тарҳои амалишавии вазифа ва 

функсияҳои мақомоти назди Президенти ҶТ ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки вазифа ва функсияҳои дар назди мақомоти назди 

Президенти ҶТ гузошташуда бо тавассути шакл ва усулҳои махсуси 

маъмурӣ-ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. Шакли амалисозии вазифа ва 

функсияҳо ин шакли зоҳирии амали мақомоти назди Президенти ҶТ 

мебошад, ки дар доираи салоҳияти муқаррарнамудаи қонунгузорӣ барои 

расидан ба ҳадафҳои мақомоти мазкур равона гардида, оқибати муайяни 

ҳуқуқиро ба бор меорад. Усулҳои амалисозии вазифа ва функсияҳои 

мақомоти назди Президенти ҶТ бошанд, тарзу воситаҳоеро ифода 

мекунанд, ки истифодаи  онҳо барои амалӣ гардидани шаклҳои 

амалисозии фаъолияти маъмурӣ мусоидат менамоянд. Агар шаклҳои 

амалисозии фаъолияти маъмурии мақомоти назди Президенти ҶТ аз 

вазифа ва функсияи онҳо вобастагӣ дошта бошанд, пас усулҳои 

амалисозии вазифа ва функсияҳои мақомоти мазкур бештар аз низоми 

санадҳои дохилиидоравии мақомоти давлатӣ (низомномаҳо, қодаҳо ва 

дастурамалҳо), нақшаҳо, барномаҳо ва вазифаҳои ба нақшагирифташуда 

вобаста мебошанд. 

Тарзҳои амалисозии вазифа ва функсияҳои мақомоти назди 

Президенти ҶТ вобаста ба вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти мазкур 

гуногун буда, ҳар як усул дар таҷрибаи мақоми алоҳида мавқеи назаррас 

дорад. Вале, усулҳои номбаргардидаи амалисозии вазифа ва функсияҳои 

мақомоти назди Президенти ҶТ табиати ягона дошта, новобаста аз 

вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти макур метавонад ба таври васеъ дар 

рафти баамалбарории фаъолияти онњо истифода бурда шаванд. 
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2.3. Самтҳои асосии такмили вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии  мақомоти 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ яке аз 

категорияҳое мебошад, ки маҳз дар заминаи он мақоми давлатӣ ташкил 

гардида, тавассути унсурҳои он фаъолияти худро ба роҳ мемонад ва аз 

ин рӯ, механизми ташкилии он самаранокии кори худи давлатро таъмин 

менамояд. Гарчанде, дар сатҳи илми ҳуқуқи маъмурӣ оид ба мазмун ва 

унсурҳои вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ ягонафикрӣ ҷой надорад329, новобаста 

аз ин гуфтан мумкин аст, ки вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ ифодакунандаи 

таъйинот, шакли ташкилӣ, ҷой ва нақши мақоми иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ дар низоми идоракунӣ мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти назди 

Президенти ҶТ мавқеъ ва таъйиноти онњоро дар низоми маќомоти 

њокимияти иљроия, салоњият (ваколат) ва њамкории маќомоти мазкур бо 

дигар маќомоти давлатї ва институтњои давлатию љамъиятї, њамчунин 

дигар масъалањоро, ки дар алоќамандї бо љойгоњи онњоро дар низоми 

идоракунии давлатї муайян менамояд. Вазъи маъмурї-њуќуќии 

маќомоти мазкур давра ба давра такмил ва рушд гардида, асосњои 

њуќуќї ва ташкилии онњо мукаммал ва мустањкам мегарданд. Бинобар 

њамин, љињати устувор намудани мавќеи маќомоти назди Президенти ҶТ 

дар раванди идоракунии давлатї ва таъмини самаранокии фаъолияти 

онњо зарурияти марњила ба марњила бо назардошти рушди ќонунгузории 

кишвар ва ба миён омадани муносибатњои нави љамъиятї дар 

идоракунии давлатї такмили асосњои ташкилии маќомоти мазкур ва 

мустањкам намудани вазъи маъмурї-њуќуќии онњоро ба миён меорад. 

                                                           
329 Ниг.: Коренев А.П. Административное право России. Часть 1. Государственное управление и 
административное право. Учебник. Изд. 4-е \ Под ред. докт. Юрид. наук, проф. А.П. Коренева. – М.: 
Московская академия МВД России, Центр юридической литературы «Щит», 2002. – С. 83; Ниг.: 

Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М., 1986.  С. 177–178; Тихомиров Ю.А. Курс 

административного права и процесса /Ю.А. Тихомиров. – М.: 1998.  С. 205. 
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Такмили вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти назди Президенти ҶТ 

имкон медињад, ки як ќатор масъалањо, аз ќабили, рушди њайати шахсї 

(малака, ќобилият ва дониш), амалисозии босуботи салоњият (ба 

монанди такрорнашавандагии ваколат миёни маќомоти мазкур ва дигар 

маќомоти давлатї), пешгирии омилњои номатлуб (пешгирии коррупсия, 

суйистифода аз маќоми хизматї ва ё мансаб), њамкории муносиб бо 

дигар маќомоти давлатї ва институтњои давлатию љамъиятї, такмили 

сохтории маќомоти номбурда ва ѓайра ҳал гардад. Ин њама ба таъмини 

ќонуният ва самаранокї дар фаъолияти маќомоти назди Президенти ҶТ 

мусоидат менамояд. Њамзамон, такмили вазъи маъмурї-њуќуќї маќом ва 

наќши онњоро дар низоми маќомоти идоракунии давлатї, хусусан 

маќомоти њокимияти иљроия баланд бардошта, мустањкам менамояд.  

Унсури муњимтарини вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти назди 

Президенти ҶТ салоњияти (ваколатњои) онњо мебошад, ки дар шароити 

муосир ниёз ба такмил дорад. Махсусан, масъалањое чун такроршавии 

салоњият миёни маќомоти мазкур ва дигар маќомоти давлатї, салоњияти 

маќомоти номбурда вобаста ба њамкорї бо маќомоти давлатї ва 

институтњои давлатию љамъиятї, имконпазирии амалисозии салоњияти 

(ваколати) дахлдори онњо ва ѓайра, ба вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти 

болозикр таъсири љиддї расонда, мавќеи онњоро дар низоми маќомоти 

идоракунии давлатї, хусусан маќомоти њокимияти иљроияи ҶТ нишон 

медињанд. Њамзамон, дар иртибот бо ин, самаранокии идоракунии 

давлатї дар соњањои мављуда дар сатњи дахлдор таъмин намегардад. 

Бо назардошти ин, такмили вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти 

назди Президенти ҶТ-ро мо дар самтњои зерин муайян намудем: такмили 

асосњои њуќуќии вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти назди Президенти 

ҶТ; такмили мавќеи маќомоти назди Президенти ҶТ дар низоми 

маќомоти идоракунии давлатии (маќомоти иљроияи њокимияти давлатї) 

ҶТ; такмили шаклњои ташкилї-њуќуќии маќомоти назди Президенти ҶТ; 

такмили сохтории маќомоти назди Президенти ҶТ.   
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1. Такмили асосњои ҳуқуқӣ ва вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти 

назди Президенти ҶТ. Тазаккур додан ба маврид аст, ки барои муайян 

намудан ва мустањкам кардани вазъи њуќуќї, аз он љумла вазъи маъмурї-

њуќуќии дилхоњ маќомоти идоракунии давлатї асосњои њуќуќї 

ањаммияти хосса дорад. Нисбати мустањкам ва такмили вазъи маъмурї-

њуќуќии маќомоти назди Президенти ҶТ устувории асосњои њуќуќї, яъне 

мустањкамии ќонунгузории танзимкунандаи онњо наќши калидї дорад. 

Бинобар њамин, давра ба давра такмил додани асосњои њуќуќии ташкил 

ва фаъолияти маќомоти мазкур воситаи муњимми рушд ва устувории 

вазъи маъмурї-њуќуќии онњо мегардад. 

Бояд иброз намуд, ки асосњои њуќуќии ташкил ва фаъолияти 

маќомоти назди Президенти ҶТ-ро муќаррароти конститутсионї ташкил 

медињад, ки дар ин замина на вазъи маъмурї-њуќуќї, балки вазъи 

конститутсионї-њуќуќии онњоро нишон медињад. Аммо, дар сатњи 

Конститутсияи ҶТ муќаррар намудани меъёрњои алоњида, махсусан 

вобаста ба ташкили онњо аз љониби Президенти ҶТ дар умум метавонад 

асосњои њуќуќии вазъи њуќуќии маќомоти назди Президенти ҶТ-ро 

мустањкам гардонад. Дар ин замина, вазъи маъмурї-њуќуќии онњо низ 

мукаммал ва мустањкам мегардад. 

 Ташкил ва фаъолияти маќомоти назди Президенти ҶТ нишон 

медињад, ки онњо аз лињози салоњият, махсусан баамалбарории ваколат 

ва иљрои функсияњо гуногун буда, дар умум самтњои гуногуни фаъолият 

доранд. Бо назардошти самти фаъолият ва мақсади мақомоти мазкур 

онҳо ваколатҳои юрисдиксионӣ дошта, тибқи қонунгузории мурофиавии 

маъмурии ҶТ ваколати баррасӣ ва ҳал намудани парвандаҳои муайяни 

ҳуқуқвайронкунии маъмуриро доранд. Вале, Агентии назорат дар соҳаи 

маориф ва илми назди Президенти ҶТ, ки барои расонидани 

хизматрасонии давлатӣ ва ба амал баровардани назорати давлатӣ 

ваколатдор гардидааст, дар сурати ошкор намудани ҳуқуқвайрокунӣ 

бевосита ҳуқуқ баррасӣ кардани парванда ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб 
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намудани ҳуқуқвайронкунандагонро надорад. Ба назари мо мақоме, ки 

ҳуқуқи додани иҷозатнома ва ваколати назорати риоя гардидани онро 

дорад, бояд ваколати юрисдиксонӣ ҷиҳати ошкор ва ба ҷавобгарии 

маъмурӣ ҷалб намудани ҳуқуқвайронкунандагонро дошта бошад. Бо ин 

мақсад, ба ақидаи мо ба Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми 

назди Президенти ҶТ додани ваколатҳои юрисдиксионӣ ҷиҳати баррасӣ 

ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намудани ҳуқуқвайронкунандагон дар 

соҳаи фаъолияти он зарур мебошад.  

Яке аз санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи вазъи њуќуќии 

маќомоти назди Президенти ҶТ ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ» мебошад, ки ба 

назари мо айни замон љињати рушду усувор намудани вазъи њуќуќї, аз 

љумла вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти назди Президенти ҶТ ниёз ба 

такмил дорад. Махсусан, муќаррароти Ќонуни мазкур вобаста 

таъйиноти маќомоти машваратию маслињатии назди Президенти ҶТ ва 

муќаррар намудани мазмуни шаклњои ташкилї-њуќуќии маќомоти назди 

Президенти ҶТ бояд такмил дода шаванд.   

2. Такмили мавќеи маќомоти назди Президенти ҶТ дар низоми 

маќомоти идоракунии давлатии (маќомоти иљроияи њокимияти давлатї) 

ҶТ. Маќомоти назди Президенти ҶТ дар низоми маќомоти идоракунии 

давлатї, махсусан маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ҶТ маќоми 

хосса дошта, дар татбиќи сиёсати давлатї ва иљрои њадафњо ва вазифањо 

дар соњањои дахлдор мавќеи муњим доранд. Мавќеи маќомоти назди 

Президенти ҶТ дар низоми маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ҶТ 

асосан тавассути ду санади меъёрии њуќуќї  Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ» аз 

16 апрели соли 2012, №828  ва фармони Президенти ҶТ “Дар бораи 

такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 

ноябри соли 2013, №12 мустањкам гардидааст. Аз мазмуни санадњои 

меъёрии њуќуќии болозикр бармеояд, ки маќомоти назди Президенти ҶТ 
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ба сифати маќомоти марказии иљроияи њокимияти давлатї муќаррар 

гардидаанд. Аммо, санадњои мазкур мавќеи онњоро дар ин сатњ 

мухталиф пешбинї намудааст. Дар фармони Президенти ҶТ мақомоти 

назди Президенти ҶТ дар зинаи аввал қарор гирифта, пас аз он Ҳукумати 

ҶТ, вазорату кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои назди Ҳукумати ҶТ 

муқаррар гардидаанд. Дар Қонуни зикргардида бошад, мақомоти назди 

Президенти ҶТ пас аз Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ ва вазорату 

кумитаҳои давлатӣ қарор гирифтааст. Бо назардошти муайян намудани 

мавќеи маќомоти назди Президенти ҶТ чунин сохтори маќомоти 

марказии иљроияи њокимияти давлатиро ба маќсад муносиб медонем:  

 Ҳукумати ҶТ; 

 Вазоратҳои ҶТ; 

 Кумитаҳои давлатии ҶТ; 

 Мақомоти назди Президенти ҶТ; 

 Идораҳои назди Ҳукумати ҶТ; 

 Мақомоти маслиҳатӣ ва машваратии назди Президенти ҶТ ва 

назди Ҳукумати ҶТ. 

Масъалаи муњим дар иртибот бо мавќеи маќомоти назди 

Президенти ҶТ ва унсури муњимтарини вазъи маъмурї-њуќуќии онњо 

салоњияти (ваколатњои) маќомоти мазкур мањсуб меёбад. Имрӯзњо 

таљрибаи фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї, махсусан маќомоти 

назди Президенти ҶТ шањодат медињад, ки миёни якдигар такроршавии 

салоњият (ваколатњои) онњо ба назар мерасад. Яке аз маќомоти назди 

Президенти ҶТ, ки такроршавии ваколатњои он дар якљоягї бо дигар 

маќомоти давлатї мушоњида мешавад, ин Агентии назорати давлатии 

молиявї ва мубориза бо коррупсияи ҶТ аст. Таљрибаи фаъолияти 

маќомоти мазкур нишон медињад, ки такроршавии ваколатњо дар самти 

назорати давлатии молиявї бо Палатаи њисоби ҶТ ба назар мерасад. 

Масъалаи мазкур борњо мавриди баррасї ќарор гирифта буд ва 

андешањои мухталиф низ вобаста ба он пешнињод гардидаанд. Мутобиќи 
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Стратегияи идоракунии молияи давлатии ҶТ барои давраи то соли 2030, 

ки аз 31 январи соли 2020, №1446330 бо фармони Президенти ҶТ тасдиќ 

гардидааст, “такроршавии вазифаҳои аудити дохилӣ ва назорати 

молиявӣ дар байни ниҳодҳои асосии бахши давлатӣ (аз љумла Вазорати 

молияи ҶТ, Палатаи њисоби ҶТ ва Агентии назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсияи ҶТ)” ба сифати мушкилоти соња пешбинї 

гардидааст. Вобаста ба ин, дар њуљљати мазкур бознигарї ва ба тартиб 

даровардани вазифањои аудити дохилӣ ва назорати молиявӣ дар байни 

мақомоти болозикрро чун чорањои бартарафнамоии мушкилоти мазкур 

муайян намудааст.  

Вобаста ба ин зарур мешуморем, ки ваколатњои Агентии назорати 

давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи ҶТ дар самти назорати 

давлатии молиявї бо ваколатњои Палатаи њисоби ҶТ дар сатњи 

ќонунгузории кишвар бозбинї гардида, самтњои фаъолияти онњо дар 

самти мазкур мушаххас карда шаванд. Бо ин васила такроршавии 

ваколати онњо дар самти назорати давлатии молиявї бартараф карда 

шавад.  

3. Такмили шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти 

ҶТ. Таҷрибаи ташкили мақомоти назди Президенти ҶТ шањодат 

медињад, ки онњо дар шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии гуногун, ба монанди 

“шуро”, “кумита” ва “агентӣ” таъсис дода шудаанд. Бояд зикр намуд, ки 

шакли ташкилї-њуќуќии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї бояд дар 

мувофиќат бо салоњияти (ваколати) барои онњо муќарраргардида бошад. 

Яъне, самти фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, аз он 

љумла маќомоти назди Президенти ҶТ ба шакли ташкилї-њуќуќии онњо 

љавобгӯ бошад. Айни замон, дар нисбати шаклњои ташкилї-њуќуќии 

маќомоти назди Президенти ҶТ метавон баъзе андешањоро баён намуд.   

                                                           
330 ММИҲ ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj  (Санаи 
мурољиат: 23.11.2022) 
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Яке аз мақомоти дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ 

мавҷудбуда, ин Агентии омори назди Президенти ҶТ мебошад. Аз 

мазмуни ваколатњои мақоми мазкур бармеояд, ки онњо бештар хусусияти 

байнисоҳавиро доранд. Зеро, ваколатҳои Агентӣ ҳамоҳангсозии 

фаъолияти омории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ новобаста аз 

соҳаи фаъолият, ҳамзамон натиҷаи омории дигар субъектони 

хоҷагидорро дар бар мегирад, ки аз хусусияти байнисоҳавӣ доштани он 

дарак медиҳад. Вале, ба назари мо, шакли ташкилӣ-ҳуқуқии он  

“агентӣ” ба ваколат ва функсияи он мувофиқат наменамояд. Аслан аз 

рӯйи таҷрибаи маъмулӣ дар ҶТ ва давлатҳои пасошуравӣ мақомоти 

ваколатҳои байнисоҳавӣ дошта, дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии “кумита” 

таъсис дода мешаванд. Бинобар ҳамин, тағйири шакли ташкилӣ-ҳуқуқии 

Агентии омори назди Президенти ҶТ ба Кумитаи омори назди 

Президенти ҶТ ба таъйинот ва ваколати ин мақоми давлатӣ мувофиқат 

менамояд. 

Дар баробари ин, дар низоми мақомоти назди Президенти ҶТ се 

мақомоти назоратӣ – Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсияи ҶТ, Агентии назорати маводи нашъаовари назди 

Президенти ҶТ ва Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди 

Президенти ҶТ амал менамоянд, ки ба назари мо таъйиноти мақомоти 

мазкур низ ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқии онҳо мувофиқат намекунад. Зеро 

мақомоти амаликунандаи “назорати давлатӣ” бештар дар шакли 

ташкилӣ-ҳуқуқии “хадамот” таъсис дода мешаванд. Бо назардошти ин, 

ба назари мо, тағйир додани шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти мазкур 

мувофиқи мақсад ва таъйиноти мақомоти мазкур мебошад. Қайд 

намудан ба маврид аст, ки таҷрибаи ҶТ ва давлатҳои дигар нишон 

медиҳад, ки мақомоти давлатие, ки дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии 

“хадамот” таъсис дода мешаванд, дар номгузории онҳо калимаи 
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“давлатӣ” – хадамоти давлатӣ низ илова мегардад331. Аз ин рӯ, дар 

мавриди тағйири шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ аз “агентӣ” ба “хадамот” масъалаи мазкур бояд мавриди 

таљдид назар қарор дода шавад. 

4. Такмили сохтории маќомоти назди Президенти ҶТ. Дар шароити 

муосир бо маќсади таъмини иљрои сариваќтии ваколатњои маќомоти 

назди Президенти ҶТ, ташкили идоракунии муносиб ва дар маҷмуъ 

таъмини самаранокї дар фаъолияти маќомоти мазкур зарурияти аз 

лињози сохторї такмил додани онњо ба миён омадааст. Махсусан, бобати 

татбиќи принсипи идоракунии њудудї сохтори маќомоти идоракунии 

давлатии назди Президенти ҶТ мавриди таљдид назар ќарор шавад. 

Дар иртибот бо сохторњои маҳаллии маќомоти назди Президенти 

ҶТ санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор муќаррароти гуногунро пешбинї 

намудааст. Яъне, дар сатњи мањал сохторњои маќомоти мазкур гуногун 

таъсис гардидаад. Мо бар он назар њастем, ки бањри таъмини 

самаранокии фаъолияти онњо дар як ќатор маќомоти мазкур таѓйироти 

сохторї дар сатњи мањал ба роњ монда шавад. Аз он љумла, бо 

назардошти шумораи ањолии воњидњои марзию њудудии кишвар сохтори 

мањалии Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ таъсис дода 

шавад. Дар алоќамандї бо ин, шуъбаи Агентї дар ш. Душанбе, шањру 

ноњияњои тобеи љумњурї таљдиди назар карда шаванд. Тавре аз 

сохторњои мањаллии дигар маќомоти назди Президенти ҶТ бармеояд, 

дар минтаќањои мазкур соњторњои мањаллии онњо таъсис гардидаанд. 

Бинобар њамин, бо маќсади таъмини самаранокии фаъолияти Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти ҶТ зарур мешуморем, ки сохторњои 

мањаллии маќоми мазкур дар минтаќањои болозикр таъсис дода шавад. 

Њамзамон, бо назардошти он ки Кумитаи рушди мањали назди 

Президенти ҶТ сохторњои мањаллии худро надорад, метавон таъсиси 

чунин сохторњоро барои маќоми мазкур масъалагузорї намуд. Яъне, дар 
                                                           
331 Ниг.: Раззоков Б.Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти Республики 

Таджикистан:  дис. ... д-ра юрид. наук.   Москва, 2014. – С. 329. 



205 
 

алоќамандї бо ваколатњои Кумитаи мазкур ва маќсаднокии таъсиси 

сохторњои мањаллї мумкин аст, ки гурӯњи кории дахлдор таъсис гардида, 

зарурияти таъсиси чунин сохторњоро муайян намоянд. Мо бар он назар 

њастем, ки дар сатњи ВМКБ, вилоятњо, ш. Душанбе ва минтаќањои 

дахлдор бо маќсади таъмини самаранокии иљрои ваколатњои Кумитаи 

мазкур таъсиси сохторњои мањаллии онро муносиб медонем.  
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ХУЛОСА 

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионии вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии 

мақомоти назди Президенти ҶТ ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

1. Мақомоти назди Президенти ҶТ аз ҷумлаи мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар фарқият аз дигар 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бевосита аз ҷониби Президенти 

ҶТ таъсис ва барҳам дода шуда, ваколати онҳо самтҳои муҳимми ҳаёти 

давлатиро фаро гирифтаанд. Аввалин маротиба таъсис дода шудани 

мақомоти назди Президенти ҶТ дар фармони Президенти ҶТ “Дар бораи 

системаи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли соли 

2002, №853  муқаррар гардида, мафҳуми он дар ҳамин санади меъёрии 

ҳуқуқӣ пешниҳод гардида буд. Мутаассифона, бо қабули санадҳои нави 

меъёрии ҳуқуқӣ ва зиёд гардидани шумораи мақомоти назди Президенти 

ҶТ мафҳуми он тағйир наёфта, айни замон дар Қонуни ҶТ “Дар бораи 

низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, 

№828  муқаррар гардидааст, ки нисбатан мафҳуми маҳдуд мебошад. 

Бинобар ин, дар натиҷаи таҳқиқоти мазкур бо назардошти хусусиятҳои 

хоссаи мақомоти назди Президенти ҶТ мафҳуми васеи мақомоти мазкур 

пешниҳод карда шудааст. [1-М] 

2. Бо назардошти махсусияти вазъи ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ ва таҳлилҳои гузаронидашуда, хусусиятҳои мақомоти 

назди Президенти ҶТ-ро ба таври зайл пешниҳод намудан мумкин аст: а) 

мақомоти назди Президенти ҶТ ҳамчун мақомоти иҷроияи марказии 

ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб мераванд; б) бевосита аз ҷониби 

Президенти ҶТ таъсис ва барҳам дода мешаванд; в) ҳайати 

роҳбарикунандаи мақомоти мазкурро Президенти ҶТ ба вазифа таъйин 

ва аз вазифа озод менамояд; г) низомнома ва сохтори мақомоти мазкур 

аз ҷониби Президенти ҶТ тасдиқ карда мешавад; ғ) вазифа ва 

функсияҳои махсуси худро доро мебошанд, ки дар низомномаи онҳо 

vfp://rgn=24457/
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муқаррар гардидааст; д) ҳамчун мақоми марказӣ сохтор ва мақоми 

минтақавии худро доранд; е) бо мақсади амалӣ гардонидани функсияҳои 

худ ҳуқуқи қабул намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқиро доранд; ё) дар 

доираи ваколатҳои худ функсияҳои ҳуқуқтатбиқкунӣ, ҳуқуқэҷодкунӣ ва 

ҳуқуқмуҳофизаткуниро амалӣ менамоянд. [5-М] 

3. Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки дар 

таҷрибаи ҶТ ду гурӯҳи мақомоти назди Президенти ҶТ мавҷуд 

мебошанд. Мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди Президенти ҶТ 

гурӯҳи дуюми мақомоти назди президентиро ташкил медиҳанд, лекин 

онҳо ба низоми “мақомоти назди Президенти ҶТ” дохил карда 

нашудаанд. Бо чунин хусусиятҳо онҳо ба низоми мақомоти назди 

Президенти ҶТ дохил намегарданд: а) мақомоти иҷроиявие мебошанд, 

ки функсияи идоракунии давлатиро надоранд, яъне мақоми идоракунии 

давлатӣ маҳсуб намеёбанд; б) ваколати ҳокимиятӣ надошта, ҳуқуқи 

қабул намудани санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро низ надоранд; в) узви ин 

мақомот ба сифати хизматчии давлатӣ баромад намекунад; г) ташкил 

гардидани ин гуна мақомот бо зарурати ҷалб намудани намояндагони 

ҷамъият барои омода ва иҷро намудани қарорҳои идоракунӣ алоқаманд 

мебошанд; ғ) бештари мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди 

Президенти ҶТ аз ҷониби Президенти ҶТ роҳбарӣ карда мешавад; д) 

узви он кормандони сохторҳои гуногуни давлатӣ мебошанд. [5-М] 

4. Мақомоти назди Президенти ҶТ бевосита аз ҷониби 

Президенти ҶТ таъсис дода мешаванд. Вале, ин хусусият дар муайян 

намудани мавқеи мақомоти мазкур нисбат ба дигар мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ таъсири амиқ намерасонад. Аз ин рӯ, мавқеъ ё худ 

ҷой мақомоти назди Президенти ҶТ дар низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ масъалаи ислоҳталаб буда, зарурати тағйири 

санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба бор меорад. Вобаста ба ин, таклифҳои 

зарурӣ пешниҳод карда шудаанд. 
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5. Дар таҷрибаи ҶТ пайдоиши ниҳоди мақомоти назди Президенти 

ҶТ бо соҳибистиқлол гардидани ҶТ, қабул гардидани Конститутсияи ҶТ 

ва ташаккули ниҳоди президентӣ дар ҶТ алоқамандии зич дорад. Зеро, 

мақомоти мазкур тобеъ ва ҳисоботдиҳанда ба Президенти ҶТ мебошанд, 

ки дар замони Иттиҳоди Шуравӣ ниҳоди президентӣ ва мақомоти тобеи 

он вуҷуд надоштанд. Танҳо дар ибтидои солҳои 90 асри XX ниҳоди 

президентӣ дар Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷумҳурияҳои аъзои он, аз ҷумла 

ҶШС Тоҷикистон пайдо гардид, вале ба сатҳи дахлдори ташаккул 

нарасида, барҳам дода шуд. Бо қабули Конститутсияи ҶТ вазъи ҳуқуқии 

Президенти ҶТ мустаҳкам гардида, дар ҳамин замина минбаъд 

ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ сурат гирифтааст. [2-М] 

6. Раванди ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ-ро ба 

инобат гирифта, давраҳои зерини ташаккули онро ҷудо намудан мумкин 

аст: 1) аз соли 2002 то соли 2006 – дар ин давра бо қабул гардидани 

фармони Президенти ҶТ “Дар бораи системаи мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроияи ҶТ” аз 4 июли соли 2002, №853 бори аввал дар 

низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ “мақомоти 

назди Президенти ҶТ” ҳамчун мақомоти тобеъ ва ҳисоботдиҳанда ба 

Президенти ҶТ таъсис дода шуд; 2) аз соли 2006 то соли 2013 – ин давра 

бо қабули “Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии ҶТ” аз 

15 марти соли 2006, №1713 оғоз мегардад. Бо мақсади амалӣ гардидани 

ҳадафҳои Стратегияи мазкур фармони Президенти ҶТ “Дар бораи 

такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ” 30 ноябри 

соли 2006, №9 қабул шуд, ки боиси барҳам додани қисми зиёди 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ гардид. Минбаъд, бо ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба фармони мазкур дар низоми мақомоти 

назди Президенти ҶТ мақомоти алоҳидаи иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

ташкил гардиданд. Санади дигаре, ки дар ин давра қабул гардид ва то 

имрӯз дар танзими вазъи ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ нақши 

vfp://rgn=24457/
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муҳим мебозад, ин Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, №828 мебошад. Аз ин лиҳоз, 

давраи дуюми ташаккули мақомоти назди Президенти ҶТ-ро давраи 

васеъ ва муҳимми рушди мақомоти мазкур эътироф намудан мумкин аст; 

3) аз соли 2013 то инҷониб – даврае, ки Президенти ҶТ тавассути 

фармони худ “Дар бораи сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 низоми нави мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро муқаррар намудааст ва то ба ҳол такмили ин низом 

идома дорад. [2-М] 

7. Мақомоти назди Президенти ҶТ вобаста ба таъйинот ва самти 

фаъолияти худ дар шаклҳои гуногуни ташкилӣ-ҳуқуқӣ таъсис дода 

шудаанд. Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ  ин 

тарзи ташкил, сохтор, идоракунӣ ва воҳидҳои маъмурии мақомоти назди 

Президенти ҶТ-ро меноманд, ки дар қонунгузории ҶТ муқаррар 

гардидаанд. Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ 

масъалае мебошад, ки дар муқаррар намудани таъйинот ва функсияи 

мақомоти мазкур нақши асосӣ мебозад. Аз ин рӯ, бо мақсади такмили 

вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ дар ин самт 

таклифҳои дахлдор пешниҳод карда шудаанд. 

8. Бинобар он ки самти фаъолияти мақомоти назди Президенти ҶТ 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти давлатӣ ва шаклҳои гуногуни фаъолияти 

давлатро дар бар мегиранд, асосҳои меъёрии ҳуқуқии таъсис ва 

фаъолияти мақомоти мазкур низ гуногун мебошанд. Дар онҳо мақсад, 

вазифа, салоҳият, функсия ва принсипҳои таъсис ва фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ инъикос гардидаанд. Вале, дар муқаррароти 

қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти мақомоти мақомоти назди 

Президенти ҶТ баъзе масъалаҳои ислоҳталаб ба назар мерасанд, ки 

вобаста ба такмили онҳо таклифу тавсияҳои дахлдор пешниҳод карда 

шудаанд. [8-М] 
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9. Бо назардошти хусусияти мақомоти назди Президенти ҶТ-ро 

таснифбандии зерини онҳо пешниҳод мегардад: а) вобаста ба шакли 

ташкилӣ-ҳуқуқӣ (шуро, кумита, агентӣ); б) вобаста ба тарзи қабули 

қарорҳо (шакли яккасардорӣ ва шакли дастаҷамъӣ); в) вобаста ба 

таъйинот (мақомоти идоракунии давлатӣ; мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; ва 

мақомоти машваратии назди Президенти ҶТ); г) вобаста ба эътибори 

ҳуқуқии қарорҳои қабулнамуда (мақомоте, ки функсияи ҳуқуқэҷодкунӣ 

доранд (кумита ва агентиҳои назди Президенти ҶТ) ва мақомоте, ки 

функсияи ҳуқуқэҷодкунӣ надоранд (Шурои амнияти ҶТ); ғ) вобаста ба 

функсия (мақомоте, ки функсияи назоратӣ доранд; мақомоте, ки 

функсияи иҷроиявӣ-амрдиҳандагӣ доранд; мақомоте, ки функсияи 

хизматрасонии давлатиро ба амал мебароранд; мақомоте, ки функсияи 

ҳамоҳангсозиро амалӣ менамоянд); д) вобаста ба табиати ҳуқуқии 

салоҳият (мақомоти салоҳияти соҳавӣ дошта (Агентии хизмати давлатии 

назди Президенти ҶТ); мақомоти салоҳияти байнисоҳавӣ дошта 

(Кумитаи рушди маҳали назди Президенти ҶТ ва Агентии омори назди 

Президенти ҶТ); мақомоти салоҳияти махсусдошта (Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ ва Агентии назорат дар соҳаи 

маориф ва илми назди Президенти ҶТ); мақомоти салоҳияти омехта 

дошта (байнисоҳавӣ ва махсус – Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ). [4-М] 

10. Мақомоти назди Президенти ҶТ дорои вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии 

ба худ хос мебошанд. Вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти назди 

Президенти ҶТ – ин мақсад, вазифа, салоҳият, ваколат ва дигар унсурҳои 

сохторӣ-ташкилии мақомоти назди Президенти ҶТ-ро меноманд, ки бо 

меъёрҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ муқаррар гардида, асоси ташкил ва 

баамалбарории фаъолияти ин мақомотро ташкил медиҳанд. 

11. Бинобар он ки мақомоти назди  Президенти ҶТ функсияҳои 

гуногунро амалӣ менамоянд, муайян намудани табиати ҳуқуқии 
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салоҳияти онҳо мураккаб мебошад. Аз ин рӯ, дар диссертатсия исбот 

гардидааст, ки мақомоти назди Президенти ҶТ мақомоти салоҳияти 

омехтадошта ба ҳисоб мераванд, ки зери он салоҳияти соҳавӣ, 

байнисоҳавӣ ва махсуси мақомоти мазкурро фаҳмидан мумкин аст. 

12. Дар таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ба масъалаи усулҳои 

амалӣ гардидани вазифа ва функсияҳои мақомоти назди Президенти ҶТ 

диққат дода шудааст. Дар натиҷаи таҳлили адабиёти ҳуқуқӣ таснифоти 

усулҳои баамалбарории фаъолияти маъмурӣ ва намудҳои паҳнгардидаи 

усулҳои амалисозии фаъолияти маъмурӣ, ки дар таҷрибаи мақомоти 

назди Президенти ҶТ бо мақсади амалӣ намудани мақсад, вазифа ва 

функсияи онҳо истифода мегарданд, пешниҳод карда шуда, мавриди 

таҳлил қарор дода шудаанд. 

13. Вобаста ба масъалаи самтҳои асосии такмили вазъи маъмурӣ- 

ҳуқуқии мақомоти назди Президенти ҶТ чор самти муҳимми рушди 

мақомоти мазкур муайян гардида, ҷиҳат такмили минбаъдаи онҳо 

таклифу пешниҳодҳои зарурӣ манзур карда шуданд. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ 

Дар заминаи таҳқиқоти илмии анҷомпазируфта ва натиҷагирӣ аз 

он барои такмили қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти мақомоти 

назди Президенти ҶТ чунин тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд:  

 дар қ. 1 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” калимаҳои “сардор ё директор” ба калимаҳои 

“раис ва ё директор” иваз карда шаванд; [8-М] 

 дар қ. 3 м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти 

идоракунии давлатии ҶТ” меъёри зерин илова карда шавад: “Роҳбари 

мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармон ва 

муовини якум, муовинони роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа 

таъйин ва аз вазифа озод мегарданд”; [5-М] 

 дар Қонуни ҶТ “Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо” аз 10 декабри соли 1999, №873,  моддаи 3(1) 

бо мазмуни зерин илова карда шавад: “Принсипҳои қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва прекурсорҳо”. Дар моддаи мазкур принсипҳои зерин 

муқаррар карда шаванд: қонуният ва волоияти қонун, афзалияти ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ошкорбаёнӣ, шаффофият, мустақилият, 

идоракунии яккасардорӣ, илмият, ғайриҳизбӣ; [6-М] 

 дар м. 2 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” аз 16 апрели соли 2012, № 828 мафҳуми расмии “агентӣ” ва 

“хадамот” ҳамчун шакли ташкилӣ-ҳуқуқии мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ чунин муқаррар карда шаванд:  

а) Агентӣ  ин шакли ташкилии мақоми иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки функсияи расонидани хизматрасонии давлатӣ, 
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идоракунии амволи давлатӣ ва дигар функсияҳои ҳуқуқтатбиқкуниро 

дар соҳаи муайянгардидаи фаъолият ба амал мебарорад; 

б) Хадамот  ин шакли ташкилии мақоми иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ мебошад, ки функсияҳои назоратӣ ва ҳуқуқмуҳофизавиро дар 

соҳаи муайянгардидаи фаъолият ба амал мебарорад; 

 мувофиқи мақсад мебошад, ки мақомоти назди Президенти ҶТ, 

ки амаликунандаи назорати давлатӣ мебошанд – Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҶТ ва Агентии назорати 

маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ ба шакли ташкилии “хадамот” 

табдил дода шаванд; 

 номгузории Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ дар шакли зерин муқаррар карда шавад: “Агентии 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон”; 

 дар сархати дуюми б. 1 Низомномаи Шурои амнияти ҶТ 

муқаррароти “Шурои амният мақоми конститутсионии...”  ба ифодаи 

зерин иваз карда шавад: “Шурои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми 

конститутсионӣ ва машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон...”; [5-М] 

 дар зербанди “в” б. 23 Низомномаи Агентии хизмати давлатии 

назди Президенти ҶТ муқаррароти “соле ду маротиба (20 июли соли 

ҳисоботӣ ва 20 январи соли оянда)” ба ифодаи “соле ду маротиба (20 

июли соли ҳисоботӣ ва 20 январи соли оянда) ба мақомоти омор 

маълумоти ҷамъбастии оморӣ пешниҳод менамояд” иваз карда шавад; 

[5-М] 

 фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки тавассути он 

низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ муқаррар карда мешавад, 
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минбаъд “Дар бораи такмили низом ва сохтори мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” номгузорӣ карда шавад; 

 аз б. 5 м. 5 Қонуни ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии ҶТ” матни “мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

бардошта шуда, дар фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили 

сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” пас аз “Мақомоти 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” муқаррар карда шавад; 

 дар фармони Президенти ҶТ “Дар бораи такмили сохтори 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҶТ” аз 19 ноябри соли 2013, №12 

сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ дар шакли зерин 

муқаррар карда шавад. 1) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 2) 

Вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 3) Кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 4) Мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 5) 

Мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 6) Мақомоти 

маслиҳатӣ ва машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 дар б. 10 боби 1 ва б. 20 Низомномаи Агентии омори назди 

Президенти ҶТ калимаи “фармон” бо калимаи “фармоиш” иваз карда 

шавад; [8-М] 

 мафҳуми низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия дар м. 2 Қонуни 

ҶТ “Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҶТ” дар таҳрири 

нав чунин муқаррар карда шавад: “низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ  маҷмуи мақомоте мебошанд, ки функсияҳои 

идоракунии давлатиро мустақилона ва дар ҳамкории мутақобила татбиқ 

намуда, ба мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

тақсим мешаванд”; 

 б. 2 боби 1 “Низомномаи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти 

мубориза бар зидди коррупсия” (бо забони давлатӣ) аз 25 ноябри соли 
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2015, №587 дар таҳрири зерин муқаррар карда шавад: «Ҳамоҳангсозии 

фаъолияти мақомоти мубориза бар зидди коррупсия дар асоси 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳои ҶТ “Дар бораи муќовимат бо коррупсия”, 

“Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи  ҶТ”, дигар санадҳои меъёрии  ҳуқуқӣ дар самти мубориза 

бо коррупсия, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 

онҳоро эътироф кардааст ва Низомномаи мазкур анҷом дода мешавад»; 

 дар сархати охири б. 7 боби 2 Низомномаи Агентии хизмати 

давлатии назди Президенти ҶТ муқаррар карда шавад, ки “вазифаҳои 

дигареро, ки қонунгузорӣ муқаррар менамоянд”; 

 қ. 2 м. 7 Қонуни ҶТ “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” дар 

тањрири нав ба тариќи зайл пешнињод мегардад: “Шахсони ҳуқуқие, ки 

ба нақшаи идоракунӣ ва номгӯи ташкилотҳои вазоратҳо, кумитаҳои 

давлатӣ, мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд, 

инчунин мақомоти машваратӣ ва маслиҳатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон субъекти 

ҳуқуқэҷодкунӣ намебошанд”. 

 б. 6 боби 2 Низомномаи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи ҶТ дар хусуси ваколати директори Агентӣ оид 

ба қабул намудани санади меъёрии ҳуқуқӣ ба талаботи м. 13 Қонуни ҶТ 

“Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ” мувофиқ карда шуда, калимаи “фармонҳои” ба калимаи 

“фармоишҳои” иваз карда шавад. 
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