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Мундариља:
1. Суиистифода аз озодии сухан чист?
2. Кадом иттилоот ба сирри давлатї
мансубаст?
3. Чї сирри тиљоратї мебошад?
4. Фош кардани иттилооти дорои сирри
тиҷоратӣ чист?
5. Тўњмат чист?
6. Шаъну шараф чист?
7. Обрў ва эътибор чист?
8. Тањќир чист?
9. Диффаматсия чист?
10. Оё барои тўњмат ва тањќир љавобгарии
љиноятї пешбинї карда шудааст?
11. Шаъну шараф њангоми тўњмат ва тањќир
чї гуна њифз карда мешаванд?
12. Оё тартиби баррасии тосудии масъала
оид ба њифзи шаъну шараф пешбинї
гардидааст?
13. Оё љуброн намудани зиёни маънавї
пешбинї гардидааст?
14. Ба
неъматњои
ѓайримоддї
чињо
мансубанд?
15. Њуќуќи њифзи сирри њаёти шахсї чї гуна
татбиќ мегардад?
16. Дар кадом њолатњо тасвири ягон шахсро
истифода кардан мумкин аст?
17. Оё барои ѓайриќонунї љамъ кардан ва
пањн намудани маълумот оид ба њаёти
шахсї љавобгарї пешбинї гардидааст?
18. Дар кадом њолатњо љавобгарии љиноятї
пешбинї карда шудааст?
19. Ба доираи ўњдадорињои журналист чї
дохил мешавад?
20. Принсипњои
фаъолияти
журналистї
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кадомњоянд?
21. Оё њолатњои махсуси ошкор (ифшо)
накардани
иттилоот
аз
љониби
журналист пешбинї гардидаанд?
22. Дар кадом њолатњо журналист барои дар
воситањои ахбори омма пањн кардани
маълумоте, ки ба воќеият мувофиќат
намекунад, аз љавобгарї озод карда
мешавад?
23. Кадом чорањои эњтиётиро журналист
бояд риоя намояд, то ки ба даъвоњои
судї роњ дода нашавад?
24. Ба журналистоне, ки ба тафтишот
машѓул мебошанд, кадом чорањои
амниятиро риоя кардан лозим аст?
25. Фарзияи бегуноњї чист?
26. Оё барои дахолат кардан ба фаъолияти
касбии журналист љавобгарї пешбинї
гардидааст?
27. Журналист
дар
њолати
пешнињод
гардидани даъво дар хусуси њифзи шаъну
шараф ва эътибори корї чї кор бояд
кунад?
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Муќаддима
Озодии аќида ва баён, аз љумла озодии гирифтан
ва пањн кардани иттилоот ва ѓояњо (идеяњо) бо њар гуна
воситањо ва новобаста аз сарњадњои давлатї, яке аз
њуќуќњои асосии шањрвандї (гражданї) ва сиёсї
мебошад, ки дар њамаи санадњои дахлдор дар соњаи
њуќуќи инсон зикр гардидаанд.
Моддаи 19 Эъломияи умумии њуќуќи башар
пешбинї менамояд, ки «Њар як инсон ба озодии аќида
ва баёни озодонаи он њаќ дорад; ин њуќуќ бемамоният
нигоњ доштани аќидаи худ, озодона, бо њар восита ва
сарфи назар аз сарњадоти давлатї, љустуљў, дастрасу
интишор намудани маълумоту ѓояњоро дар бар
мегирад».
Њамин гуна меъёр дар банди 2 моддаи 19
Паймони байналхалќї доир ба њуќуќи шањрвандї ва
сиёсї баён гардидааст.
Дар худи журналистика камбуди љиддии
донишњо дар бораи он, ки њуќуќи инсон чист, љой
дорад. Бисёри журналистон, ба мисли бисёр
сиёсатмадорон, ва дигар одамоне, ки дар љомеаи
шањрвандї фаъолият мекунанд, бо Эъломияи умумии
њуќуќи башар ва шартномањои байналмилалї, инчунин
механизмњо дар соњаи њуќуќи инсон шинос нестанд.
Озодии баён ва воситањои ахбори омма њуќуќи
басо њассос мебошад, ки бо он бояд бо таваљљўњи
зарурї муносибат кард. Воситањои ахбори омма барои
воќеї (объективї) ва сањењ (дуруст) будани иттилооте,
ки интишор менамоянд, љавобгар мебошанд.
Муњим будани таъсири воситањои ахбори омма
њамчун ба ном «њокимияти чорум», бар илова ба
њокимияти ќонунгузорї, иљроия ва судї њамчунин
эњтиёткории махсус ва ўњдадории журналистон ва
моликони воситањои ахбори оммаро дар поймол
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накардани њуќуќи дигар одамон дар љараёни татбиќи
озодињои худ низ дар назар дорад.
Озодии аќида – ин њуќуќи мутлаќи шањрвандист
(гражданист), дар њоле ки озодии баён њуќуќи сиёсие
мебошад, ки он метавонанд мањдуд карда шавад.
Мањдудиятњои ќонунии озодии аќида вуљуд
надоранд. Баъзе чорањои масъулият (љавобгарї) бо
сабабњои мањдудиятњои озодии баён мутобиќат
мекунанд.
Моддаи 19 (3) Паймони байналхалќї доир ба
њуќуќи шањрвандї ва сиёсї пешбинї менамояд, ки
истифодаи њуќуќи дар банди 2 њамин модда
пешбинишуда ўњдадорињои махсус ва масъулияти
махсусро таќозо менамояд. Истифодаи њуќуќи мазкур,
бинобар ин метавонад аз мањдудиятњои муайяне иборат
бошад, ки бояд тавассути ќонун муќаррар карда
шаванд ва иљрои онњо бо маќсадњои зерин зарур
мебошад:
а) барои эњтироми њуќуќ ва обрўи шахсони
дигар;
б) барои њифзи амнияти давлатї, тартиботи
љамъиятї, саломатї ё ахлоќи ањолї.
Њама гуна кўшишњо ба манфиати адовати миллї,
нажодї ва динї, ки барангезандаи табъид, душманї ё
зўроварї мебошад, бояд тавассути ќонун манъ карда
шавад. (Моддаи 20 (2) Паймони байналхалќї доир ба
њуќуќи шањрвандї ва сиёсї).
Мутобиќан, озодии баён ва воситањои ахбори
омма – ин њуќуќи басо «њассос» мебошад, ки бояд
мањдудиятњои муайянеро эњтиром намояд, вале он
њамчунин барои њимоят кардан аз кўшишњои давлат ва
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дигар шахсони бонуфуз дар пинњон доштани танќид ба
унвони худ зарур мебошад.
Стандартњои мухталиф дар соњаи танќиди
љамъиятии сиёсатмадороон ё нињодњои динї (мазњабї)
вуљуд доранд.
Дар соли 1986 Суди Европа оид ба њуќуќи инсон
дар Страсбург дар парвандаи Лингенс (Lingens) ќарор
кард, ки сиёсатмадор бояд нисбат ба одами оддї
танќиди сатњи баландтарро ќабул кунад (бардорад), ва
наметавонад журналистро бо истинод ба зарурати
њифзи обрўи худ маљбур созад хомўш бошад.
Мутобиќан, ќонунњо дар бораи тўњмат, ки имконият
медињанд журналистоне, ки шахсони дар мансабњои
давлатї бударо танќид мекунанд, таъќиб карда шаванд,
бояд бо матбуоти озод мутавозин бошанд.
Тибќи Шохиси (индекси) байналмилалии озодии
матбуот дар соли 2014, ки ташкилоти байналмилалии
ѓайрињукуматии
«Хабарнигорон
бидуни
марз»
пешнињод намудааст, Тољикистон дар байни 180
кишвари љањон љойи 115-умро ишѓол менамояд. 1
Дар соли 2014 њолатњои таъќиби журналистон ва
фишороварї ба воситањои ахбори омма дар шакли арзу
шикоятњо ва даъвоњо вуљуд доштанд.
Ба журналистон, чун ќоида, лозим меояд, ки
пешакї, бо усулњои њуќуќии зарурї, барои таъмин
намудани њимояти маълумотњои дар маќолањо ё
барномањо истифодашаванда омодагї гиранд.

1

http://www.asiaplus.tj/ru/news/tadzhikistan-zanyal-115-mesto-vo-vsemirnomindekse-svobody-pressy-2014
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1. Суиистифода аз озодии сухан чист?
Моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи матбуоти даврї ва воситањои ахбори омма» аз 19
марти соли 2013 норавоии суиистифода аз озодии
суханро пешбинї менамояд ва интишори маълумоти
дорои сирри давлатӣ ё ахбори дигари бо қонун
ҳифзшаванда, ахборе, ки барои бо зӯрӣ сарнагун сохтан
ё тағйир додани сохти конститутсионӣ, ба содир
намудани ҷиноят, барангехтани кинаю адовати
нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, динӣ, забонӣ, ташвиқоти
ҷанг, зулму зӯроварӣ, фаъолияти террористӣ ва
экстремистӣ, халалдор кардани тамомияти арзӣ ва
мустақилияти давлат даъват мекунад, инчунин мавод ё
предметҳои порнографиро таблиғ ва ташвиқ мекунад,
манъ мекунад.
2. Кадом иттилоот ба сирри давлатї мансубаст?
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
сирри давлатї» № 1095 аз 26 июли соли 2014 дар
моддаи 1 мафњуми зерин истифода мешавад, ки сирри
давлатӣ – маълумоти аз тарафи давлат ҳифзшаванда, ки
паҳн намудани онҳо аз ҷониби давлат бо мақсади
амалигардонии
фаъолияти
самараноки
ҳарбӣ,
иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ, иқтисодии хориҷӣ, сиёсии
хориҷӣ, разведкавӣ, зиддиразведкавӣ, оперативӣҷустуҷӯӣ
ва
дигар
фаъолияти
ба
меъёрҳои
умумиэътирофшудаи
ҳуқуқи
байналмилалӣ
мухолифатнадошта маҳдуд карда шуда, ифшо ё гум
кардани онҳо ба амнияти миллӣ ва иқтидори
мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар мерасонад ё
расонида метавонад.
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3. Чї сирри тиљоратї мебошад?
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
сирри тиљоратї» аз 18 июни соли 2008 мафњуми сирри
тиљоратї ба таври зайл шарњ дода шудааст: сирри
тиҷоратӣ – махфияти иттилооте, ки имконият медиҳад
ба дорандаи он дар ҳолати мавҷуда ё имконпазир
даромадашро зиёд гардонад, ба хароҷоти беҳуда роҳ
надиҳад, мавқеашро дар бозори мол, кор ва
хизматрасонӣ нигоҳ дорад ё худ фоидаи дигари
тиҷоратӣ ба даст орад.
4. Фош кардани
тиҷоратӣ чист?

иттилооти

дорои

сирри

Фош кардани иттилооти дорои сирри тиҷоратӣ –
амал ё беамалие, ки дар натиҷаи он иттилооти дорои
сирри тиҷоратӣ дар ҳар шакли имконпазир (шифоҳӣ,
хаттӣ, шакли дигар, аз ҷумла бо истифодаи воситаҳои
техникӣ) бе розигии дорандаи чунин иттилоот ё худ бар
хилофи шартномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқи гражданӣ ба
шахсони сеюм маълум мегардад (Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи сирри тиљоратї», моддаи 3).
5. Тўњмат чист?
Тўњмат – дидаю дониста пањн кардани
маълумоти бардурўѓ, ки обрўю эътибори шахси
дигарро паст мезанад ё ба номи некаш нанг меорад.
Маълумоти
дидаю дониста бардурўѓ
–
маълумоте, ки ба њаќиќат мутобиќан намекунанд.
Маълумоти бадномкунанда – маълумотњое, ки
шаъну шарафи шањрвандро паст мезананд, обрўю
эътибори ўро дар љомеа аз нуќтаи назари риояи ќонун,
ќоидањои њамзистї ва принсипњои ахлоќи умумиинсонї
9

доѓдор месозанд. Ин маълумотњо бояд ба далелњо дахл
кунанд, вале аќидаю мулоњизањои бањодињї набошанд
(масалан, «вай донишљўи суст», «омўзгори бад»,
«одами кўтоњандеш» аст ва ѓайра).
6. Шаъну шараф чист?
Шаъну шараф – бањои љомеа ба шахс, андозаи
сифатњои иљтимої, маънавии шањрванд њамчун узви
љомеа, ки аз бисёр љињат аз худи шањрванд, аз рафтори
ў, муносибати ў нисбати дигар одамон, коллектив,
давлат вобаста аст.
7. Обрў ва эътибор чист?
Обрў – худбањодињии дохилии сифатњои шахсї,
ќобилият, љањонбинї, ањамияти љамъиятии худ.
Эътибор – бањои шахс аз љониби хешовандон,
рафиќон, њамкорон ба ањамияти љамъиятии шањрванд,
салоњиятнокии ў, ќобилият, муоширатпазирии ў.
8. Тањќир чист?
Тањќир – паст задани шарафу обрў ва эътибори
дигар шахс, ки дар шакли ношоиста (аз одоб берун)
зоњир гардидааст.
Тањти мафњуми шакли аз одоб берун шакле дар
назар дошта мешавад, ки хилофи ќоидањои
муќарраргардидаи
рафтор,
талаботи
ахлоќи
умумиинсонї мебошад. Дар айни њол ањамият надорад,
ки бањои манфии шахсият ба њаќиќат мутобиќат
мекунад ё не.
Шаъну обрў ва эътибор бо њам алоќаманд буда,
шахсиятро тавсиф менамоянд ва аз он људонопазиранд.
Онњо муносибатњои муайяни иљтимоии байни
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шањрванд ва љомеаро инъикос менамоянд ва бинобар
ин ањамияти бузурги љамъиятї доранд, ва тавассути
ќонун њимоят карда мешаванд.
9. Диффаматсия чист?
Диффаматсия – дар воситањои ахбори омма пањн
кардани иттилооте (воќеї ё бардурўѓ), ки ягон касро
(њам шахси воќеї ва њам шахси њуќуќиро) бадном
мекунанд.
10. Оё барои тўњмат ва тањќир љавобгарии
љиноятї пешбинї карда шудааст?
3 июли соли 2012 аз Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон моддањои 135 (Тўњмат) ва 136 (Тањќир)
хориљ карда шуданд. Њоло парвандањо оид ба њифзи
обрую эътибор дар чорчўбаи мурофиаи судии
гражданї баррасї карда мешаванд.
Вале, дар Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон модда 137 (Тањќири оммавии Президенти
Љумњурии Тољикистон ё тўњмат кардан ба ў) ва моддаи
330 (Тањќири намояндаи њокимият), аз љумла тањќир бо
истифодаи матбуот дар воситањои ахбори омма ё дар
шабакаи Интернет, боќї мондаанд.
11.
Шаъну шараф њангоми тўњмат ва тањќир
чї гуна њифз карда мешаванд?
28 декабри соли 2012 ба Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон моддаи 1741 Њифзи шаъну
шараф њангоми тўњмат ё тањќир илова карда шуд.
Мутобиќи моддаи мазкур шаъну шараф ва эътибори
корї њангоми тўњмат ё тањќир тибќи талаботи
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моддањои 170, 171 ва 174 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон њифз карда мешаванд.
Агар шахси паҳнкардаи маълумоте, ки шаъну
шараф ё эътибори кории шаҳрвандро паст мезананд,
дурустии чунин маълумотро ба исбот нарасонад,
шаҳрванд ҳақ дорад аз тариқи суд раддияи чунин
маълумотро талаб кунад.
Бо талаби шахси манфиатдор ҳифзи шаъну
шарафи шаҳрванд пас аз вафоташ низ имконпазир аст.
Шаъну шараф танњо нисбати шахсони воќеї
(шањрвандон) буда метавонад. Нисбати шахсони
њуќуќї (ташкилотњо) шаъну шараф буда наметавонад,
балки танњо эътибори корї.
Ќоидањои моддаи 174 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон оид ба њифзи эътибори кории
шањрванд њамчунин нисбати њифзи эътибори кории
шахси њуќуќї татбиќ мегарданд.
Њангоми баррасии парвандањо оид ба њифзи
шаъну шараф ва эътибори корї суд бояд маълум кунад,
ки оё маълумотњое, ки дар хусуси рад кардани онњо
даъво пешнињод карда шудааст, пањн карда шуда
буданд; оё онњо шаъну шараф ва эътибори кориро паст
мезананд; оё ин маълумотњо ба њаќиќат мутобиќат
мекунанд.
Маълумоти пастзанандаи шаъну шараф ва
эътибори корї инњо буда метавонанд, масалан,
маълумот дар бораи содир кардани рафтори
бешарафона, кирдори ношоиста дар коллективи
мењнатї, дар оила; маълумотњое, ки фаъолияти
истењсолию хољагидорї, эътибори корї ва ѓайраро паст
мезананд. Дар айни замон, талабот дар хусуси рад
намудани маълумотњое, ки дар онњо танќиди њаќиќатан
асосноки камбудињо дар кору фаъолият, рафтор дар
љойњои љамъиятї, дар оила оварда шудааст,
наметавонанд асоснок дониста шаванд.
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Чунин маълумотњо маълумоти пастзанандаи
шаъну шараф дар сурате њисобида мешаванд, ки, агар
онњо пањн карда шуда бошанд.
Пањн кардани маълумотњои пастзанандаи шаъну
шарафи шахс, интишор намудани онњо дар матбуот,
ахбори радио, телевизион, бо истифодаи дигар
воситањои ахбори омма,
зикр
намудан дар
тавсифномањои хизматї, пешнињодњо, мактубњо,
баромадњои оммавї, аризањо ба унвони шахсони
мансабдор, ё ки хабар додан дар шакли дигар, аз он
љумла дар шакли шифоњї ба якчанд шахсон ё аќаллан
ба як шахс дониста мешавад. Бевосита танњо ба худи
шахси дахлдор хабар додани маълумотњо пањн кардани
онњо њисобида намешавад.
Бори исбот аз рўи ин категория парвандањо ба
дўши шахси чунин маълумотњоро пањнкарда, яъне
љавобгар аст. Љавобгарон аз рўи парванда шахсоне
мебошанд, ки маълумотњои бадномкунандаи њаќиќат
надоштаро пањн кардаанд.
12.
Оё тартиби баррасии тосудии масъала оид
ба њифзи шаъну шараф пешбинї гардидааст?
Ќисми 2 моддаи 174 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон
тартиби рад кардани
маълумотњои аз тариќи воситањои ахбори омма
пањнгардидаро пешбинї менамояд. Ин маълумотњо
бояд дар њамон воситањои ахбори омма ва бо њамон
усуле, ки онњо пањн карда шуда буданд, масалан, хабар
дар матбуот, баромади телевизионї, баромад дар радио
ва ѓайра, ройгон рад карда шаванд,
Ќисми 3 моддаи 174 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон њуќуќ ба нашри љавобро
пешбинї менамояд. Сухан дар бораи раддия намеравад.
Шањрванде, ки воситањои ахбори омма дар хусуси ў
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маълумоти халалдоркунандаи њуќуќ ё манфиатњои бо
ќонун њифзшавандаро нашр кардаанд, њаќ дорад дар
њамон воситањои ахбори омма љавоби худро нашр
кунад. Масалан, дар воситањои ахбори омма бе огоњии
шањрванд пањн кардани диагнози (натиљањои ташхиси)
бемории ў метавонад бадномкунанда набошад, њаќиќат
дошта бошад, вале њуќуќи ўро халалдор менамояд. Дар
чунин
њолат
шањрванд
тибќи
тартиби
муќаррарнамудаи моддаи мазкур ба нашри љавоб њаќ
дорад.
Дар сурати рад кардани нашри раддия ё љавоб ба
маълумоти интишоргардида ё аз љониби воситаи
ахбори омма риоя карда нашудани мўњлати якмоњаи
барои чунин нашр муќарраргардида ё дар сурати
барњам дода шудани он, шањрванд ё шахси њуќуќии
манфиатдор њуќуќ дорад бо аризаи даъвогї нисбати
редаксияи воситаи ахбори омма дар хусуси нашр
намудани раддия ё љавоб ба суд мурољиат кунад.
Дар сурати риоя нагардидани тартиби баррасии
тосудии ин талабот (даъво) судя аризаи даъвогиро
бармегардонад (банди 1 моддаи 138 Кодекси
мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон).
Агар ќарори суд дар хусуси нашр кардани
раддия нисбати маълумоти бадномкунанда
иљро
нашуда бошад, суд њаќ дорад гунањгорро љарима
бандад. Дар айни замон пардохти љарима гунањгорро
аз ўњдадории иљрои амали дар ќарори суд
пешбинигардида озод намекунад.
13. Оё љуброн намудани зиёни маънавї пешбинї
гардидааст?
Шањрванде,
ки
нисбати
ў
маълумоти
пастзанандаи шаъну шараф ё эътибори кориаш пањн
карда шудаанд, њуќуќ дорад дар баробари талаб
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кардани нашри раддияи чунин маълумот љуброн
намудани зарар ва зиёни маънавиеро, ки дар натиљаи
пањн кардани онњо ба ў расонида шудааст, низ талаб
намояд.
Агар ба шаҳрванд дар натиҷаи амалҳои
вайронкунандаи ҳуқуқи шахсии ғайримоддии ӯ ё ба
неъматҳои
дигари
ғайримоддии
шаҳрванд
таҳдидкунанда зиёни маънавӣ (азобу шиканҷаи
ҷисмонӣ ё рӯҳӣ) расонида шуда бошад, инчунин дар
ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун суд метавонад
шахси ҳуқуқвайронкардаро вазифадор созад, ки ин
зиёнро ҷуброн намояд. (Моддаи 171 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон).
Шахсе, ки њуќуќи шахсии ѓайримоддии ў вайрон
карда шудаанд, тибќи талаботи Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон ба љуброни зарари маънавї њаќ
дорад.
Агар зарар дар натиљаи пањн кардани
маълумоте, ки шаъну шараф ва эътибори кориро паст
мезананд, расонида шуда бошад, зарари маънавї сарфи
назар аз гуноњи зараррасон љуброн карда мешавад
(моддаи
1115
Кодекси
граждании
Љумњурии
Тољикистон).
Зарари маънавї, сарфи назар аз љуброн
гардидани зарари моддї, љуброн карда мешавад,
Дар айни замон, шахси њуќуќї њаќ надорад
љуброн намудани зарари маънавиро талаб кунад.
14. Ба неъматњои ѓайримоддї чињо мансубанд?
Неъматњои ѓайримоддї – ҳаёт ва саломатӣ,
эътибори шахсӣ, шаъну шараф, масунияти шахсӣ,
номусу номи нек, эътибори корӣ, дахлнопазирии
ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ,
ҳуқуқи
ҷойивазкунӣ ва интихоби озоди истиқомату маҳалли
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зист, ҳуқуқи доштани номдорӣ, ҳуқуқи муаллифӣ,
дигар ҳуқуқҳои шахсии ғайримоддӣ ва неъматҳои
дигари ғайримоддӣ, ки ба шаҳрванд аз рӯзи таваллуд ё
бо ҳукми қонун тааллуқ доранд (моддаи 170 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон).
15. Њуќуќи њифзи сирри њаёти шахсї чї гуна
татбиќ мегардад?
Тибќи моддаи 23 Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон љамъ намудан, нигоњ доштан,
истифода ва пањн кардани маълумот дар бораи њаёти
шахсии инсон бе розигии ў манъ аст.
Моддаи 175 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон пешбинї менамояд, ки шаҳрванд ба ҳифзи
сирри ҳаёти шахсӣ, аз ҷумла дахлнопазирии мукотибот,
гуфтушунидҳои телефонӣ, сирри рӯзномаҳо, қайдҳо,
руқъаҳо, ҳаёти маҳрамона, писархонӣ, таваллуд, сирри
тиббӣ, адвокатӣ ва сирри пасандозҳо ҳуқуқ дорад.
Фош кардани сирри ҳаёти шахсӣ танҳо дар
ҳолатҳои муқаррарнамудаи санади қонунӣ мумкин аст.
Нашри рӯзномаҳо, руқъаҳо, қайдҳо ва
ҳуҷҷатҳои дигар танҳо бо ризоияти муаллифи онҳо,
нашри мактубҳо бошад, бо ризоияти муаллиф ва
унвонӣ (адресат) роҳ дода мешавад. Дар сурати вафот
кардани яке аз онҳо ҳуҷҷатҳои мазкурро бо ризоияти
ҳамсари дар қайди ҳаёт буда ва фарзандони марҳум
нашр кардан мумкин аст
16. Дар кадом њолатњо тасвири ягон шахсро
истифода кардан мумкин аст?
Мутобиќи моддаи 176 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, ки
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тасвири ягон шахсеро бе ризоияти ӯ, дар сурати вафоти
ӯ бошад, бе ризоияти ворисонаш истифода намояд.
Нашр
намудан, нусха бардоштан ва паҳн
кардани асари тасвирие (расм, акси фотографӣ,
кинофилм ва ғайра), ки дар он шахси дигар тасвир
ёфтааст, танҳо бо ризоияти шахси тасвирёфта, пас аз
вафоташ бошад, бо ризоияти фарзандон ва ҳамсари дар
қайди ҳаёт будаи ӯ иҷозат дода мешавад. Агар ин дар
қонун муқаррар гардида бошад, ё шахси тасвирёфта
бар ивази музд худро аккосӣ кунонда бошад, чунин
ризоият талаб карда намешавад.
17.
Оё барои ѓайриќонунї љамъ кардан ва
пањн намудани маълумот оид ба њаёти шахсї љавобгарї
пешбинї гардидааст?
Мутобиќи моддаи 144 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон барои ғайриқонунӣ ҷамъ кардан
ё паҳн намудани маълумот оид ба ҳаёти шахсӣ, ки
сирри шахсӣ ё оилавии шахси дигарро дар бар мегирад
бидуни иҷозати ў, ё паҳн кардани чунин маълумот дар
баромадҳои оммавӣ, асарњо, дар воситаҳои ахбори
омма ё дар шабакаи Интернет љавобгарии љиноятї
пешбинї гардидааст.
Мутобиќи моддаи 146 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон њамчунин барои вайрон кардани
мањрамияти мукотиба, сўњбати телефонї, муросилот ва
мухобироти телеграфї ё дигар мухобироти шањрванд
љавобгарии љиноятї пешбинї гардидааст.
18. Дар кадом њолатњо љавобгарии љиноятї
пешбинї карда шудааст?
Љавобгарии љиноятї барои ифшои сирри
тиљоратї (моддаи 278); даъвати оммавї барои бо роњи
17

зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионии
Љумњурии Тољикистон, аз он љумла, бо истифодаи
воситањои ахбори омма (моддаи 307); даъвати оммавї
дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистї
(ифротгарої) (моддаи 3071); ифшои сирри (асрори)
давлатї (моддаи 311); барои фош кардани маълумоти
тањќиќи ибтидої ё тафтиши пешакї (моддаи 361);
даъвати
оммавї
барои
сар
кардани
љанги
таљовузкорона, аз он љумла, бо истифодаи воситањои
ахбори омма (моддаи 396) пешбинї гардидааст.
19. Ба доираи ўњдадорињои журналист чї дохил
мешавад?
Журналист ўњдадор аст:
- оинномаи фаъолияти редаксияи воситањои
ахбори оммаро, ки бо вай муносибати мењнатї дорад,
риоя кунад, аз рўи нишондодњои он амал намояд;
- сањењияти ахбори гирифтаашро санљад;
пеш
аз
нашр
маводи
мусоњибаи
омодакардаашро бо сарчашмаи он мувофиќа намояд;
- хоњиши шахсонеро, ки ахбор додаанд, дар
бораи зикр муаллифиашон ќонеъ кунонад, ба шарте ки
хабар бори аввал интишор мешуда бошад;
- иљрои супоришеро, ки сармуњаррир (муњаррир)
ё редаксияи воситањои ахбори омма додааст, рад
намояд, ба шарте ки он мухолифи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон бошад;
- њуќуќу озодињо, манфиатњои ќонунии инсон ва
шањрванд, њуќуќ ва манфиати ќонунии ташкилотњоро
эњтиром кунад;
- њангоми иљрои вазифаи касбї шањодатнома ё
дигар њуљљате, ки мансубияти ўро ба воситаи ахбори
омма тасдиќ менамояд, пешнињод кунад;
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- воситањои ахбори оммаро бо маќсади дахолат
кардан ба њаёти шахсї, дидаву дониста нашр кардани
хабару маводи бардурўѓ, маълумотњои тўњмату
тањќиромез, ки шаъну шараф ва эътибори кории
шахсони воќеї ва њуќуќиро паст мезананд, истифода
набарад.
- хоњиши шахсонеро, ки ахбор додаанд, дар
бораи зикр муаллифиашон ќонеъ кунонад, ба шарте ки
хабар бори аввал интишор мешуда бошад;
20. Принсипњои
кадомњоянд?

фаъолияти

журналистї

Журналистон бояд принсипњои зеринро риоя
намоянд:
- кори тањияи њар як маќола бояд љустуљўи
поквиљдононаи њаќиќат бошад;
- њамеша даќиќ иќтибос овардан;
- одамонро ба хотири аз онњо гирифтани
иттилоот фиреб накардан;
- иттилоотро хаёл карда набароред ва обуранг
надињед;
- мавќеи худро барои тањдид ё барои гирифтани
имтиёзот истифода накунед;
- њељ гуна маъќулкунониро дар чоп кардани ягон
чиз ќабул накунед;
- њељ гоњ манбаи (сарчашмаи) иттилооти худро
ошкор насозед;
- њамеша ѓалатњои худро ислоњ кунед.
Ќоидаи њифзи њуќуќиро риоя намоед: ќабл аз
нашри мавод онро ба њуќуќшинос нишон додан лозим
аст, то ки баъди нашри маќола ба даъвои судї роњ дода
нашавад.
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21.
Оё њолатњои махсуси ошкор (ифшо)
накардани иттилоот аз љониби журналист пешбинї
гардидаанд?
Журналист њуќуќ надорад:
- насаб, ном ва номи падари шахсеро, ки бо
шарти ифшо накардани номаш иттилоот додааст, зикр
намояд, ѓайр аз мавридњое, ки онро суд талаб мекунад;
- маълумоти тафтишоти пешакиро бе иљозати
хаттии прокурор, муфаттиш ё шахсе, ки тафтиш
мебарад, ошкор намояд;
- дар ахбори худ натиљаи пешакии мурофиаи
судии парвандаи мушаххасро, ки аз рўи он ќарор
эътибори ќонунї пайдо накардааст, мавриди муњокима
ќарор дињад;
- бе розигии шахси ноболиѓ ва намояндаи
ќонунии вай хабареро интишор кунад, ки боиси зикри
шахсияти нобилиѓи ќонунвайронкунанда гардад
(моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
матбуоти даври ва воситањои ахбори омма»).
22.
Дар кадом њолатњо журналист барои дар
воситањои ахбори омма пањн кардани маълумоте, ки ба
воќеият мувофиќат намекунад, аз љавобгарї озод карда
мешавад?
Мутобиќи моддаи 34 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи матбуоти даври ва воситањои
ахбори омма» дар њолатњои зерин журналист аз
љавобгарї озод карда мешавад:
- агар ин маълумот дар нашрияњои чопї ба табъ
расида бошад;
- агар ин маълумот аз агентии иттилоотї ё
хадамоти матбуотии маќомоти давлатї ва ташкилотњо
гирифта шуда бошад;
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- агар маълумот дар нутќњои муаллиф, ки
мустаќиман ба мављ меравад ва ё дар матнњое дарљ
шуда бошад, ки мувофиќи Ќонуни мазкур набояд
тањрир шаванд;
- агар маълумот дар суханронињои расмии
шахсони мансабдори давлатї, аз љумла аъзои Маљлиси
миллї ва вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон айнан садо дода бошад.
23.
Кадом чорањои эњтиётиро журналист бояд
риоя намояд, то ки ба даъвоњои судї роњ дода нашавад?
Журналист вазифадор аст сањењии (дурустии)
иттилооти интишоркунандаашро тафтиш намояд.
Барои ин инњо заруранд:
- ба манбаи иттилоот занг занад ва дар маводи
барои нашр омодагардида бори дигар раќамњо, сањењии
зикри иќтибосњо, дигар маълумотро тафтиш намояд;
- ба њуљљатњои мављуда, ки нусхањои онњо бояд
њамеша дар бойгонии журналист бошад, рў орад;
- бо гувоњон, шоњидон вохўрад;
- маводро ба њамкорони соњибтаљриба, муњаррир
нишон дињад;
- бо коршиносон маслињат кунад;
- барои бањодињї ба њуќуќшинос пешнињод
намояд.
Тафтиш кардани дурустии маълумотњо боз барои
он хеле муњим аст, ки судяњо, чун ќоида, дар амалњои
журналисте, ки нисбати талаботи тафтиши иттилоот
беэътиної кардааст, вуљуд доштани ѓаразро мебинанд,
ва ин њолат њам вазъияти редаксия ва њам муаллифи
мавди интишоргардидаро хеле мураккаб мегардонад.
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24.
Ба журналистоне, ки ба тафтишот машѓул
мебошанд, кадом чорањои амниятиро риоя кардан
лозим аст?
Ба журналист метавонанд тањдид кунанд, ўро
лату кўб кунанд, ба ў фишори психологї (рўњї)
оваранд. Журналист метавонад умуман кори худро аз
даст дињад.
Бинобар ин барои роњ надодан ба оќибатњои
ногувор риоя кардани ќоидањои зерин зарур аст:
- иттилооти истисної махфї нигоњ дошта
нашавад. Бигзор ба тафтишот якбора 2-3 журналист
машѓул шавад;
- байни он одамоне, ки дар бораашон менависед,
низоъ барнаангезед;
- меъёрњои ахлоќї ва инсониро нисбати одамоне,
ки дар бораашон менависед, вайрон накунед;
- манбаъњои худро ошкор насозед. Ягона чизе, ки
метавонад маљбур созад манбаъњои худро ошкор
намоед, ин ќарори суд мебошад;
- њатто ба манбаъњои мўътамадтарин кўр-кўрона
бовар накунед. Њама чизњоро тафтиш ва тасдиќ намоед;
- бетараф бошед. Нисбати проблема аќидаи
худро изњор накунед ва њељ тараферо љонибдорї
накунед;
фаъолияти
тиљоратї
ё
бизнес
ва
журналистикаро омехта накунед;
- ба њељ гуна муносибати ишќї (мањрамона) ё
љинсї бо манбаъњои иттилоот ва бо худи объектњои
тафтишот роњ надињед;
- ба фишори психологї (рўњї) ва тањдидњо сари
ваќт аксуламал зоњир намоед. 2

2

Иќтибос аз китоби «Журналистское расследование».
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25. Фарзияи бегуноњї чист?
Мутобиќи
моддаи
20
Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
«Њељ кас то
эътибори ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир
кардани љиноят гунањгор дониста намешавад».
Фарзияи бегуноњї маънои онро дорад, ки њар
шахси боздоштшуда (дастгиршуда), шахсе, ки дар
содир кардани љиноят гумонбар шудааст, шахсе, ки ба ў
айбдорї пешнињод шудааст, то лањзае, ки гуноњи ў бо
њукми судии эътибори ќонунї пайдокарда истибот
нашавад, маќоми (статуси) шахси бегуноњро дорад.
Азбаски танњо суд метавонад гуноњи шахсро
муайян кунад, журналистон ва воситањои ахбори омма
њангоми шарњи парвандањои љиноятї бояд аз гунањгор
донистани ин ё он шахс худдорї намоянд.
26.
Оё барои дахолат кардан ба фаъолияти
касбии журналист љавобгарї пешбинї гардидааст?
Барои монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии
касбии журналист љавобгарии љиноятї пешбинї
гардидааст.
Моддаи 162 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон барои монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии
касбии журналист дар њар шакле, ки набошад,
њамчунин маљбур намудани ў барои пањн кардан ё рад
намудани пахши иттилоот, ки бо тањдиди зўроварї,
нобуд сохтан ё вайрон кардани молу мулк, пањн
кардани дурўѓи бофтае ё фош намудани дигар
маълумоте, ки љабрдида мехоњад онњоро нињон дорад,
алоќаманд аст, њамчунин бо роњи тањдиди поймол
намудани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии журналист,
љавобгарии љиноятї пешбинї кардааст.
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Ќисми 1 модда дар шакли љарима ба андозаи то
њаштсад нишондињанда барои њисобњо ё бо корњои
ислоњї ба мўњлати то ду сол љазо пешбинї менамояд.
Ќисми 2 модда љазоро дар шакли мањдуд
кардани озодї ба мўњлати то се сол ё мањрум сохтан аз
озодї ба мўњлати то панљ сол бо мањрум кардан аз
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан бо
фаъолияти муайян ба мўњлати то се сол ё бидуни он
пешбинї кардааст.
27.
Журналист
дар
њолати
пешнињод
гардидани даъво ба суд дар хусуси њифзи шаъну шараф
ва эътибори корї чї кор бояд кунад?
Ќабл аз њама, нусхаи аризаи даъвогиро аз судя
гирад, ба адвокат ё њуќуќшинос барои андешидани
чорањои минбаъдаи њуќуќї мурољиат намояд.
Дар чунин њолат журналист дар суд ба сифати
љавобгар баромад мекунад, яъне ба сифати шахсе, ки
эњтимол њуќуќ, озодињо ва манфиатњои аз љониби ќонун
њимоятшавандаи шахси даъвогарро (шахсе, ки барои
њимояи њуќуќи поймолгардида ё мавриди бањс
ќароргирандаи худ мурољиат кардааст) поймол карда
бошад.
Дар мурофиаи гражданї принсипи баробарии
тарафњо амал мекунад. Яъне, тарафњо (даъвогар ва
љавобгар) аз имкониятњои баробари њуќуќї истифода
мекунанд. Шахси љавобгар метавонад аз воситањои
мурофиавии њифзи муќобили даъво, ки ба онњо эътироз
ба муќобили даъво ва аризаи даъвогии муќобили даъво
мансубанд, истифода кунад (моддаи 140 Кодекси
мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон).
Эътироз ба муќобили даъво – шарњу эзоње, ки
ѓайриќонунї будани даъвои ба муќобили шахс
пешнињодгардидаро асоснок мекунанд.
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Аризаи даъвогии муќобили даъво – як намуди
даъво, талабот дар хусуси њифзи њуќуќ, ки бо далелњои
њуќуќї ва меъёрњои њуќуќ асоснок карда шудааст,
инчунин ба унвони даъвогар нисбати даъвои ибтидої
пешнињод шудааст.
Шарти ќабули аризаи даъвогии муќобили даъво
мављуд будани вобастагии мутаќобила байни аризаи
даъвогии муќобили даъво ва аризаи даъвогии ибтидої
мебошад.
Дар мурофиаи судии гражданї ўњдадории
исботкунї ба зиммаи тарафњо вогузор карда мешавад.
Дар сурати пешнињод кардани аризаи даъвогии
муќобили даъво шахси љавобгар ўњдадор аст
њолатњоеро, ки ў дар аризаи даъвогии муќобили даъво
зикр намудааст, исбот кунад (моддаи 140 Кодекси
мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон).
Њангоми пешнињод кардани аризаи хаттии
норозигї, шахси љавобгар њамчунин бояд далелњоеро,
ки норозигии ўро вобаста ба даъво асоснок мекунанд,
исбот кунад (ќисми 2 моддаи 152 Кодекси мурофиавии
граждании Љумњурии Тољикистон).
Яке аз усулњои камхарљ ва бемуноќишаи хотима
бахшидан ба бањс ин дар суд бастани созиши оштї
байни тарафњо мебошад (моддаи 177 Кодекси
мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон).
Дар сурати аз љониби суд моњиятан баррасї
гардидани парванда ва баровардани ќарор тарафњо
њуќуќ доранд дар мўњлати як моњ аз рўзи ба онњо
супурдани њалномаи асоснок шикоят ва эътирози
кассатсионї пешнињод кунанд (моддаи 327 Кодекси
мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон).
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