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Дар маќола яке аз масъалањои муњими нињоди (институти) њуќуќи конститутсионї 
– љавобгарии њуќуќию конститутсионї баррасї карда шудааст. Ќайд мегардад, ки 
масоили љавобгарии њуќуќї њам дар назарияи умумии њуќуќ ва њам дар соњањои илми 
њуќуќшиносї, аз љумла њуќуќи конститутсионї яке аз љойњои марказиро ишѓол 
менамояд. Айни замон масъалаи мафњуми љавобгарии њуќуќї дар илми њуќуќшиносї 
њалли пурраи худро наёфтааст ва таърифи аз љониби умум эътирофгаштаи љавобгарии 
њуќуќї то њол тањия нашудааст.  Дар асоси усули назариявї-њуќуќї ва муќоисавї 
аломатњои умумие муайян шудаанд ки љавобгарии њуќуќию конститутсиониро аз дигар 
намудњои љавобгарии њуќуќї људо менамоянд. Ќайд мегардад, ки љавобгарии њуќуќию 
конститутсионї њамчун яке аз намудњои љавобгарии њуќуќї дорои њамаи аломатњои 
умумие мебошад, ки љавобгарии њуќуќиро аз дигар зуњуротњои иљтимої људо менамояд. 
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Вай ба монанди дигар љавобгарињои њуќуќї чораи маљбуркунии давлатї ба њисоб рафта, 
ба маҳкумкунии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятии ҳуқуқвайронкунӣ асос ёфта, дар муқаррар 
намудани оқибатҳои муайяни номатлуб барои шахси ҳуқуқвайронкунанда ифода 
мегардад. 

 
Ключевые слова: конституционное правонарушение, юридическая ответственность, 

конституционно-правовая ответственность, признаки ответственности, субъект 
и объект, конституционная санкция 

 

Рассматривается один из важнейших институтов науки конституционного права 
– конституционно-правовая ответственность. Отмечается, что проблема юриди-
ческой ответственности занимает одно из центральных мест и в общей теории права, 
и в отраслевых юридических науках, включая конституционное право. Однако вопрос о 
понятии юридической ответственности остается дискуссионным и общепризнанного 
определения юридической ответственности до сих пор не выработано. На основе 
теоретико-правового и сравнительного подхода раскрыты общие признаки, которые 
выделяют конституционно-правовую ответственность из других видов правовой 
ответственности. Отмечается, что, будучи одним из видов юридической ответст-
венности, конституционно-правовая ответственность обладает всеми признаками, 
которые выделяют юридическую ответственность из других социальных явлений. Она, 
как и любая другая юридическая ответственность, является мерой государственного 
принуждения, основанной на юридическом и общественном осуждении правонарушения 
и выражающейся в установлении для правонарушителя определенных отрицательных 
последствий. 
   
Keywords: constitutional offense, juridical answerability, constitutional-legal responsibility, 

signs of answerability, subject and object, constitutional section 
 

The article deals with one of the most important institutions of constitutional law science – 
constitutional-legal responsibility. It is underscored that the problem of legal responsibility 
occupies one of the central places, both in the general theory of law and in branch juridical 
sciences, constitutional law inclusive. However, the issue of the concept of legal liability and a 
generally recognized definition of legal responsibility remains controversial as it has not been 
worked out yet. 

It is noted that being one the forms of legal responsibility, constitutional-legal answerability 
is a set of characteristics that singles out legal responsibility from other social phenomena. Like 
any other legal responsibility, it is a measure of state coercion based on legal conviction and 
public condemnation of offenses and expressed in establishing certain negative consequences for 
an offender. 

 
Ҷавобгарии ҳуқуқӣ – нињоди (институти) муҳимтарини ҳар як низоми ҳуқуқӣ, яке 

аз аломатњои назарраси ҳуқуқ, унсури зарурии механизми амали он мебошад.  Аз ин 
рў масоили ҷавобгарии ҳуқуқӣ чӣ дар назарияи умумии ҳуқуқ ва чӣ дар соҳаҳои илми 
ҳуқуқ, аз ҷумла дар ҳуқуқи конститутсионӣ яке аз мавқеъњои марказиро ишғол 
менамоянд. 
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Дар маохизи илмї ҷавобгарии ҳуқуқӣ маъмулан њамчун чораи маљбуркунии 
давлатӣ, ки ба маҳкумкунии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятӣ асос ёфта,  дар муқаррар намудани  
оқибатҳои муайяни номусоид дар шакли маҳдудиятҳои (маҳрумиятҳои) шахсӣ ё 
молумулкӣ ифода мегардад, маънидод карда мешавад. 

Азбаски ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз воситаҳои асосии ташкили иҷроиши дурусти 
(дахлдори) нишондодҳои санадҳои ҳуқуқӣ, огоҳкунӣ ва пешгирии кирдори аз ҷиҳати 
қонун ғайримақбули субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, он ба ҳамаи соҳаҳои 
ҳуқуқ, аз ҷумла ба ҳуқуқи конститутсионӣ хос аст. 

Ҷавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ, ки яке аз намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 
мебошад, ҳамаи аломатњоеро, ки ҷавобгарии ҳуқуқиро аз дигар зуҳуроти ҷамъиятӣ 
фарқ мекунонад, дар бар мегирад. Он чун дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ чораи 
маҷбуркунии давлатӣ мебошад, ки ба маҳкумкунии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятии 
ҳуқуқвайронкунӣ асос ёфта, дар муқаррар намудани оқибатҳои номусоиди (манфии) 
муайян барои шахси ҳуқуқвайронкунанда зоҳир мешавад. Ин масъала ваќтњои охир 
дар назарияи њуќуќи конститутсионї низ ањамияти махсусро касб карда  истодааст. 

Њолати мазкур ба он вобаста аст, ки таи солњои 1994-2017 соњаи њуќуќи 
конститутсионї, махсусан ќонунгузорї дар ин соња бо сабабњои маълум хеле 
инкишоф ёфт. Муносибатњои љамъиятие, ки предмети танзими њуќуќи консти-
тутсионї ба шумор мераванд, сол то сол тавсеа меёбанд. Аз ин рў, кафолати татбиќи 
меъёрњои ин соња,  масъалаи рўи кор омадани љавобгарии конститутсиониро ба миён 
оварда аст. Амалияи нави давлатию њуќуќї дар назди илми њуќуќи конститутсионї 
вазифаи нави тањлил ва коркарди љавобгарии њуќуќи конститутсиониро мегузорад. 
Эълон гардидани соњибихтиёрии давлатии Љумњурии Тољикистон ва рушди 
минбаъдаи он боиси ба вуљуд омадани муносибатњои зиёди њуќуќию конститутсионї, 
ба монанди ташкил намудани маќомоти муњимтарини давлатї дар асоси принсипи 
таљзияи њокимияти давлатї, дар заминаи бунёди љомеаи демокративу давлати 
њуќуќбунёд инкишоф ёфтани давлату љамъият, пайдо гаштани падидањои нави сиёсї 
ва њуќуќиву давлатї гардид. Ин муносибатњо дар маљмўъ таъмини механизми 
амалишавии пуррањокимиятии халќро  таќозо мекунанд. Нињоди (институти) 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз љумлаи чунин механизмњо ба шумор меравад. 
Љавобгарии њуќуќию конститутсионї  намуди махсуси љавобгарии њуќуќї буда, 
мазмун, мўњтаво ва махсусияти он ба мавќеъ ва наќши худи њуќуќи конститутсионї 
дар низоми њуќуќи миллї вобастагї дорад. 

Оид ба муайян намудани номгузории ин намуди љавобгарї байни  олимон фикри 
ягона вуљуд надорад. Н. М. Колосова [8, с.90] ва Д.С. Сафаров [9, с. 9] истилоњи 
«љавобгарии конститутсионї»-ро истифода мебаранд. С.А. Авакьян [5, с. 9-32] бошад 
њам истилоњи «љавобгарии конститутсионї» ва њам истилоњи «љавобгарии њуќуќию 
конститутсионї»-ро мавриди истифода ќарор медињад. Олимон Е. И. Козлова, О. Е. 
Кутафин [7, с. 33] мафњуми «љавобгарии њуќуќию конститутсионї»-ро ќобили ќабул 
мешуморанд.  Азбаски «љавобгарии конститутсионї» -љавобгарии дар меъёрњои 
Конститутсия пешбинишуда аст, он дар сурати вайрон намудани меъёрњои 
конститутсионї ба миён меояд. «Љавобгарии њуќуќию конститутсионї» бошад дар 
меъёрњои њуќуќи конститутсионї пешбинї гардида, метавонад дар сурати вайрон 
намудани ўњдадорињои дар меъёрњои њуќуќи конститутсионї муќараргардида татбиќ 
шавад. Дар айни њол њуќуќи конститутсионї дар худ на танњо меъёрњои дар 
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Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мустањкамшуда, балки дигар сарчашмањои 
конститутсиониро низ дар бар мегирад. Аз гуфтањои боло ба  хулоса омадан мумкин 
аст, ки мафњуми «љавобгарии њуќуќию конститутсионї» нисбат ба мафњуми 
«љавобгарии конститутсионї» васеътар буда, њама пањлўњои масъаларо дар бар 
мегирад ва истифодаи он ба маќсад мувофиќ аст.  

Маҷбуркунӣ ҳамчун аломати ҷавобгарии ҳуқуқӣ  тарзи давлатӣ-ҳокимиятии 
саркуб кардани амали манфии субъектони алоҳида ва бо ин роњ  тобеъ намудани онҳо 
ба меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад. Маҷбуркуниро татбиқ намуда, давлат на танҳо ба 
ҳуқуқвайронкунанда таъсир мерасонад, балки чораҳоеро амалӣ менамояд, ки барои 
пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ равона шудаанд. 

Аломати дигари умумии ҷавобгарии ҳуқуқӣ  ба  ҳуқуқвайронкунанда муқаррар 
намудани оқибатҳои номусоиди муайян мебошад, яъне муљозоте (санксияҳое), ки аз 
тарафи давлат ҳангоми вайрон намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқ мегарданд. 

Дар ҳуқуқи конститутсионӣ имконияти татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ, инчунин 
чораҳои таъсиррасонӣ барои ҳуқуқваронкуниҳои муайян пешбинӣ шудааст. Масалан, 
мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
санадҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро ҳангоми мухолифати онҳо ба Конститутсия 
ва қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад (банди 6 м. 69). Бекор намудани санад аз 
ҷониби Президенти Љумњурии Тољикистон, ки муносибати ҳуқуқии ба вуҷуд омадаро 
қатъ менамояд, фаро расидани оқибатҳои ќабули санади ғайриқонунро пешгирӣ 
менамояд. Ғайр аз ин, бекоркунии мазкур муљозоти конститутсионӣ-ҳуқуқӣ мебошад, 
ки дар   шакли ҳуқуқии оқибати риоя накардани меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ 
ифода меёбад. Ин оқибатҳо ба ҳуқуқвайронкунанда хусусияти номусоид доранд. 

Ҳамин тавр, ба љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ, чун дигар намуди 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ, унсури ҷазо, чун оқибатҳои номусоид барои ҳуқуқвайронкунанда 
ҳангоми вайрон намудани меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ хос мебошад. Ин ҷазо 
ҳама вақт табиати давлатию ҳокимиятӣ ва маҷбуркунї дорад. 

Аммо дар љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ ҷазо хусусиятҳои хоси худро 
дорад, ки онро аз ҷазоҳои дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ фарқ мекунонад. 
Масалан, агар ҷазои ҷиноятӣ дар маҳрумсозиҳои хусусияти шахсӣ ва молумул-
кидошта ифода гардад, оқибатҳои ҳуқуқии татбиќи љавобгарии ҳуқуқию консти-
тутсионӣ хусусияти барќарорсозиро соҳиб аст. Дар љавобгарии ҳуқуқию консти-
тутсионӣ чунин чораҳои маҷбуркунии давлатӣ, ба монанди мусодираи молу мулк, 
ҷарима ва монанди инҳо ҷой надоранд. 

Љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ  танҳо аз муљозот барои вайрон намудани 
меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат нест. Дар ин ҷо дар мадди аввал функсияи ҳуқуқ-
барқароркунии ҷавобгарӣ меистад. Масалан, дар ҳуқуқи гражданӣ барқароркунӣ дар 
талофӣ (ҷуброн)  кардани заррари расонида, ба ҳолати аввала баргардонидан ифода 
мегардад, дар ҳуқуқи конститутсионӣ бошад, он дар бартарафкунии вайронкунии 
қонун ва қабули чораҳо барои таъмини фаъолияти мўътадили дастгоҳи давлатӣ, 
фаъолияти вакилон, шахсони мансабдор, амалӣ намудани ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои 
конститутсионии шаҳрвандон таљассум меёбад [7, с. 34]. 
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Ҳамин тавр, љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ  арзёбии манфии фаъолияти 
шаҳрвандон, мақомоти давлатӣ, шахси мансабдор ва ғайра, инчунин чораи маҷбур-
кунӣ, татбиќи муљозоти меъёри ҳуқуқӣ аз ҷониби давлат мебошад. 

Дар баробари аломатҳои умумӣ, ки ба ҳамаи дигар намудҳои ҷавобгарӣ хос аст, 
љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ аломатҳои худро дорост, ки ба дигар намуди 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос намебошанд. Ин аломатњо бо вижагии предмети ҳуқуқи 
конститутсионӣ алоқамандӣ доранд. 

Ҳуқуқи конститутсионӣ муносибатҳои бунёдиеро танзим менамояд, ки онњо 
мазмуни ҳамаи дигар муносибатҳои ҷамъиятиро дар тамоми соҳаҳои фаъолият 
муайян менамояд. Он на танҳо принсипи сазовори ҷазо будани ҳамаи кирдорҳое, ки 
ба вайрон кардани муносибатҳои ҷамъиятї равона шудаанд, муқаррар мекунад, 
балки манъкуниҳои умумиро низ барои содиркунии ин ё он кирдор пешбинї 
менамояд. Масалан,  мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисмҳои 4,5 
моддаи 6) њеҷ як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурўҳи одамон ва ё фарде ҳуқуқ 
надорад, ки ҳокимияти давлатиро ғасб намояд. Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи 
салоҳияти он манъ аст.  

Чунин намуди манъкунї барои содир намудани ин ё он кирдор муқаррар кардани 
ҷавобгарии ҳуқуқиро дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ тақозо менамояд. Онҳо ба таври 
мушаххас дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [3] ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ 
муқаррар карда мешаванд. Бинобар ин кирдори зиддиҳуқуқӣ, ки ин манъкуниҳоро 
халалдор месозад, њамзамон ду намуди муносибатҳои ҳуқуқиро вайрон менамоянд: 
ҳуқуқии конститутсионӣ ва муносибати ҳуқуқии мушаххаси дигар соҳаи ҳуқуқ, ки 
муносибати ҳуқуқии конститутсиониро ҷузъан муайян мекунад. Аммо ин 
ҳуқуқвайронкуниҳо татбиқи ҳамон чораи ҷавобгариро ба вуҷуд меоранд, ки дар 
қонунгузорӣ муқаррар шудааст. Чунин чораро њамеша бо он соҳаи ҳуқуқ  муайян 
мекунад, ки манъкунии конститутсионӣ-ҳуқуқиро мушаххас менамояд. Вобаста ба 
худи манъкунӣ бошад, он танҳо ба зарурати таъсири ҳуқуқии давлат, ҷалби субъекти 
гунаҳгор ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ ишора менамояд. Албатта, ин чунин маъно надорад, 
ки љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ ҳама вақт танҳо бо ягон намуди дигари 
ҷавобгарӣ таъмин карда мешавад. 

Хусусияти хоси предмети ҳуқуқи конститутсионӣ дар он аст, ки танзими 
конститутсионӣ-ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи гуногуни ҳаёти 
ҷамъиятие, ки ин соҳа дар бар мегирад, якхела нест. Дар ҳар як соҳаҳои ҳаёти 
ҷамъиятӣ меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ танҳо муносибатҳои бунёдиро танзим 
менамояд. [6, с. 48]. Танзими пурраи онҳо бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ амалӣ карда 
мешавад. Масалан, дар қ.5 м.8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
шудааст: “Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие, ки 
нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб 
мекунанд ва ё барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили 
гурўҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст” [1, с. 3]. Ин намуди манъкунї, ки дар 
Конститутсия пешбинї шудааст, љавобгарии љиноятиро ба миён меорад.  Дар дигар 
соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ предмети ҳуқуқи конститутсионӣ тамоми маҷмўи 
муносибатҳои ҷамъиятиро фаро мегирад. Маҳз, дар чунин соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 
љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ низ татбиқ мегардад. Масалан, дар рафти 
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ташкил, љараён ва љамъбасти интихобот. Дар воқеъ, дар ин шароит давлат метавонад 
барои ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятии муайян на танҳо чораҳои ҳуқуқии 
конститутсионӣ, балки дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро низ татбиқ намояд. 

Истифодаи дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳолатҳои мазкур бо он 
алоқаманд аст, ки муносибатҳои ҷамъиятие, ки предмети ҳуқуқи конститутсиониро 
ташкил мекунанд, асосӣ, бунёдї мебошанд. Онҳо заминаи низоми мураккаби 
муносибатҳои иҷтимоиро, ки ба таъсири ҳуқуқӣ ниёз доранд, ташаккул медиҳанд. 
Ҳамаи онҳо бо ташаккули ҷамъият ва механизме, ки тавасссути он идораи њамаи 
соњањои љамъият амалї шуда, ягонагии он нигоњ дошта мешавад, алоќаманд 
мебошанд. Аз њамин сабаб, давлат њамаи намудњои љавобгарии њуќуќиро барои 
њифзи онњо истифода мебарад. 

Зарурати истифодаи ҳамаи намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои ҳифзи 
муносибатҳои ҳуқуқии конститутсионӣ, њамчунин бо махсусияти муљозоти  
љавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ муайян карда мешавад, ки маъмулан ба сари худ 
хусусиятњои ҷазодиҳӣ ва ҷуброн намуданро надоранд. 

Њамин тариќ, љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар сурати вайрон намудани 
меъёрњои њуќуќи конститутсионї ба миён омаданаш мумкин аст. Њол он, ки на њамаи 
љавобгарї барои вайрон намудани ин ќабил меъёрњо њуќуќию конститутсионї шуда 
метавонад. Масалан, мувофиќи моддаи 18 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
“Ҳеҷ кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти 
махсусан вазнин”. Ба њамин тариќ, дар ин моддаи Конститутсия сухан на дар хусуси 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї, балки љавобгарии љиноятї  меравад. 

Оид ба алоќамандии љавобгарии њуќуќию конститутсионї бо дигар намудњои 
љавобгарии њуќуќї изњори назар намуда, якчанд роњњои  татбиќи якљоя ва алоњиди 
онњоро људо намудан мумкин аст. Якум, татбиќи ин ё он намуди љавобгарї, 
љавобгарии њуќуќию конститутсиониро истисно карданаш мумкин аст. Масалан,  
ѓасби њокимият ва ё тасарруфи салоњияти он аз љониби шахс боиси ба љавобгарии 
љиноятї кашида шудани ў мегардад. Дуюм, татбиќи љавобгарии њуќуќию консти-
тутсионї метавонад зарурати истифода ин ё он љавобгариро истисно намояд. 
Масалан, истеъфодаи вазир бинобар амалњои номатлубаш, чун ќоида нисбат ба ў 
татбиќ намудани чорањои љавобгарии интизомиро истисно менамояд. 

Дар баъзе њолатњо љавобгарии њуќуќию конститутсионї мумкин аст новобаста аз 
истифода шудани дигар намуди љавобгарии њуќуќї татбиќ гардад. Масалан, вайрон 
намудани ќоидањои њисоби овозњо боиси бекор шудани натиљаи интихобот мегардад, 
новобаста аз он, ки гунањгорон ба љавобгарии љиноятї кашида шудаанд ё не (моддаи 
151 КЉ ЉТ) [3]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки татбиќи дигар намуди љавобгарї мумкин аст татбиќи 
њатмии љавобгарии њуќуќию конститутсиониро ба миён орад. Масалан, бо сабаби 
эътибори ќонунї пайдо намудани њукми айбдоркунии суд нисбат ба шахсе, ки вакил 
мебошад, маќомоти ќонунгузор (намояндагї)-и дахлдор  дар хусуси пеш аз мўњлат 
ќатъ намудани ваколатњои вакилии ў ќарор ќабул менамояд. 

Хусусияти хоси љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар он ифода мегардад, ки 
шакли ягонаи мурофиавии татбиќи он вуљуд надорад. Ќариб ба њар як чораи 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї тартиби махсуси таъинот ва татбиќ мувофиќ 
меояд. Масалан, барканор намудани президент ва дигар мансабдорони олии давлатї 
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аз мансаб, тартиби бекор кардани санади ѓайриќонунї ва ё тартиби пароканда 
кардани маќомоти намояндагии њокимияти давлатї ва ѓ. 

Љавобгарии њуќуќию конститутсионї ду љанбаи асосї дорад – њимоявї (барќа-
роркунї) ва љазодињї (љаримавї). Масалан, ѓайриконститутсионї эътироф намудан 
ва бекор кардани санади меъёрї-њуќуќї асосан бо маќсади бартараф намудани 
хатоињо дар њуќуќэљодкунї татбиќ гардида, табиати њуќуќии он љанбаи њимоявї, 
барќарор намудани тартиботи конститутсиониро дорад. Мањрум кардан аз шањрван-
дї ва бекор намудани дахлнопазирї бошад, характери љазодињиро дорад [9, с. 9]. 

Содир намудани њуќуќвайронкунии конститутсионї аз љониби субъектони 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї, асоси љавобгарии њуќуќию конститутсионї ба 
њисоб меравад. Ба ибораи дигар, кирдоре (амал ё беамалие), ки тибќи ќонун зидди 
њуќуќ буда, боиси татбиќи чорањои љавобгарии њуќуќию конститутсионї мегардад. 

Зери мафњуми њуќуќвайронкунии конститутсионї тамоми кирдорњо (њаракат ё 
бењаракатї) дар назар дошта мешаванд, ки модели дахлдори конститутсионии 
рафторро вайрон, мањдудиятњои конститутсиониро истисно ва ё ба асосњои бунёдї ва 
мазмуни Конститутсия таљовуз мекунанд. Ин намуди њуќуќвайронкунї њамчун 
зуњуроти манфї дар њаёти давлативу љамъиятї бо вуљуди оне, ки ба асосњои сохтори 
конститутсионии давлат зарари љиддї мерасонад, оќибати вазнинро барои 
содиркунандаи он ба миён намеорад. Чунки кирдоре ба асосњои сохтори 
конститутсионї зарари љиддї мерасонад, аллакай  њамчун љиноят баррасї мегардад. 
Масалан, тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи иттињодияњои 
љамъиятї” (м.35) [4] дар сурати аз тарафи иттиҳодияи ҷамъиятӣ риоя накардани 
муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва содир намудани амалҳои мухолифи мақсадҳои оинномавӣ  фаъолияти 
онњо боздошта мешавад (љавобгарии њуќуќию конститутсионї). Агар фаъолияти он 
(иттињодияњои љамъиятї) барои бо роҳи зўроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ё 
бо зўроварӣ нигоҳ доштани он ё бо роҳи зўроварӣ тағйир додани сохти 
конститутсионӣ ё бо роҳи зўроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин мусоидат кардан ба содиркунии чунин кирдорҳо, равона шуда 
бошад, љавобгарии љиноятї татбиќ карда мешавад (м. 307 КЉ ЉТ). 

Хусусияти хоси љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар он аст, ки њам дар 
њолати мављуд будани меъёр дар хусуси амали зиддињуќуќии субъектони њуќуќи 
конститутсонї татбиќ мешавад ва њам дар њолатњое татбиќ мешавад, ки  расман бо 
вуљуди, ки расман набудани чунин меъёрњо кирдори субъектони муносибатњои 
њуќуќи конститутсонї бар хилофи маќсад ва принсипњои ќонунгузории амалкунанда 
мебошад. Дар чунин маврид ноил нагардидан ба натиљаи дилхоњ, амали 
ѓайримаќсаднок, кирдори номатлуб ва ѓайраи субъект асоси љавобгарї мегардад. 

Ќисми зиёди субъектони љавобгарии њуќуќию конститутсионї маќомот ва 
шахсони мансабдоре мебошанд, ки салоњияти ќабули ќарорњои дорои ањамияти 
љумњуриявї ва ё мањаллї доранд. Ќабули ќарор ва ќонунњои бемавриду бесамар 
метавонад њам ба давлат ва њам ба ањолї зарари бузург расонад. 

Њамзамон чунин зарар метавонад дар сурати нокомии маќомот ва шахсони 
мансабдори давлатї дар татбиќи ўњдадорињои ба зимаашон гузошташуда, тањрезии 
сиёсате, ки љавобгўи маќсад ва манфиатњои љомеа ва давлат намебошад, зоњир 
гардад. 
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Дар чунин њолат мумкин аст, њатто дар сурати пешбинї нагардидани чунин 
шакли њуќуќвайронкунї љавобгарии њуќуќию конститутсионї нисбат ба маќомот ва 
шахсони мансабдор татбиќ шавад. 

Маќсади љавобгарии њуќуќию конститутсионї танњо љазо нест. Вазифаи асосии 
он њавасманд намудани амалњои манфиатовари субъектони босалоњият мебошад. 
Агар дар амал фаъолияти манфї зоњир нашавад, он гоњ чунин чорањои хос, ба 
монанди иваз намудани њайати шахсї, шахси мансабдори роњбарикунанда татбиќ 
мешавад. 

Чунин вижагии љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз махсусияти механизми 
танзими муносибатњои љамъиятї тавассути меъёрњои њуќуќи конститутсонї 
бармеояд, ки на њамеша кирдори субъктони муносибатњои њуќуќии конститутсониро 
дар хусуси ин ё он амали зиддињуќуќї батафсил аён менамояд. 

Бо вуљуди он љавобгарии њуќуќию конститутсионї як навъи љавобгарии њуќуќї 
аст. Аз ин рў мављудияти муќаррароти дахлдори њуќуќї шарти муњими татбиќи он 
аст. 

Бинобар ин вайрон намудани меъёрњои алоњидаи њуќуќи конститутсионї 
инъикоси њуќуќии расонидани зарар ба он мебошад. Ин моњияти моддии њуќуќ-
вайронкунии конститутсионро баён мекунад. 

Дар сурати тањлили амали субъектони муносибатњои њуќуќи конститутсонї 
тибќи муќаррароти ќонун мумкин аст якчанд намудњои рафтори номатлубро људо 
намуд: 

– вайрон намудани бевоситаи меъёрњои Конститутсия, дигар сарчашмањои 
њуќуќи конститутсионї; 

– иљро накардани ўњдадорињои конститутсионї аз љониби маќомоти давлатї ва 
ашхоси мансабдори онњо; 

– иљроиши ѓайриматлуби онњо. 
Дар таљриба маъмулан бевосита вайрон намудани меъёрњои њуќуќи 

конститутсионї мушоњида мешавад. Бисёр ваќт вайрон намудани меъёрњои њуќуќи 
конститутсионї аз љониби шахсони мансабдор, шањрвандон ва дигар субъектони 
инфиродї мушоњида мешавад, ки ќобилияти делектии конститутсионї доранд, яъне 
барои амалњои зиддињуќуќии худ ќобилияти љавоб доданро доранд. 

Асос бањри татбиќи чорањои љавобгарии њуќуќию конститутсионї мумкин аст бо 
ёрии меъёрњои ахлоќї муайян карда шавад. Ин љо он амалњои номатлуби субъектони 
муносибатњои њуќуќи конститутсонї, ки аз нуќтаи назари ќонун низ зиддињуќуќї 
мањсуб ёфта, боиси љавобгарии њуќуќию конститутсионї мегарданд, дар назар дошта 
шудааст. Чунончї, мувофиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон” (м.53) [2] прокуророн, 
муфаттишон ва дигар кормандони маќомоти прокуратура шахсоне шуда метавонанд, 
ки шањрванди Љумњурии Тољикистон буда, дорои сифатњои лозимаи корию ахлоќї 
мебошанд. Онњо бояд шарафи касбии худро азиз доранд, дар садоќатмандї, тозагии 
ахлоќї ва хоксорї намунаи ибрат бошанд. Риоя накардани ин талабот барои 
фаъолият дар маќомоти прокуратура  монеъ мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 
риоя накардани ин талабот, фарз мекунем аз љониби Прокурори Генералї ва ё 
муовинони ў барои аз мансаб озод намудани онњо аз тарафи Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар асоси ризояти Маљлиси миллї далели кофї ба њисоб меравад. 
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Шахсони мансабдор аз номи халќ ваколатњои муњими њокимиятиро амалї 
менамоянд. Шахсони мансабдор љомеаро идора мекунанд, бинобар ин ахлоќи 
баланди онњо рамзи шаъну шараф ва обрўи њокимият аст. Аз ин лињоз тааљубовар 
нест, ки меъёрњои ахлоќии дар ќонун пешбинишуда ба сифати яке аз асосњои муњими 
љавобгарии њуќуќию конститутсионї хизмат мекунанд. 

Фарќи љавобгарии њуќуќию конститутсионї аз дигар намуди љавобгарии њуќуќї 
дар он аст, ки баровардани хулосаи нињоиро дар хусуси  бањо додан ба тарафи 
объективии њуќуќвайронкунии конститутсионї, ба субъекти дорои њуќуќи татбиќи 
љазоњои конститутсионї-њуќуќдошта дода мешавад. Масалан, арзёбии фаъолияти 
Њукумат дар хусуси иљро  накардани талаботи м.73 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ба Президенти Љумњурии Тољикистон тааллуќ дорад, ки њуќуќи ба 
истеъфо равон намудани Њукуматро дорад. 

Њамин тариќ, љавобгарии њуќуќию конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон 
њамчун падида дар љараёни ташаккул ќарор дорад, ки он ба мўътдил амалї шудани 
меъёрњои њуќуќи конститутсионї мусоидат мекунад. Ба назари мо дар барномањои 
таълимии факултетњои њуќуќшиносии муассисањои олии кишвар дар доираи фанни 
таълимии “Назарияи давлат ва њуќуќ” ва “Њуќуќи конститутсионї” ба роњ мондани 
омўзиши ин масъала ба манфиати кор аст.  
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