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                   Ќ а р о р и  
           Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
                                                №7 

аз  23 декабри соли  2011                                                       ш.Душанбе 
 

Дар бораи  аз љониби судњо  татбиќ намудани ќонунгузорї 
оид ба њифзи шаъну шараф ва эътибори  кории  шањрвандон 

ва шахсони њуќуќї 
(бо таѓйиру иловањои бо ќарори Пленуми Суди Љумњурии 
Тољикистон аз 12 июни соли 2014, №3 воридгардида) 

 
Мутобиќи  талаботи моддаи 5-уми Конститутсияи (Сарќонуни) 

Љумњурии Тољикистон њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии 
инсон дахлнопазиранд. 

Ќонунгузории амалкунанда  њифзи судии њуќуќи  инсон, шањрванд 
ва шахсони њуќуќиро оид ба шаъну шараф ва эътибори корї кафолат 
медињад. 

Љамъбасти таљрибаи судї аз рўи  парвандањо дар бораи раддияи 
пањн кардани  маълумоте,  ки  шаъну  шараф  ѐ эътибори кории  
шањрванд ва шахси њуќуќиро паст мезананд  нишон дод, ки  судхои 
љумњурї амалан парвандањои мазкурро дуруст ва бо риояи талаботњои 
меъѐрњои њуќуќи моддї ва мурофиавї баррасї менамоянд. 

Дар тарљибаи судї оид ба баррасии чунин парвандањо дар баъзе 
њолатњо  мавриди татбиќи ќонунгузорї ба камбудињо роњ дода 
мешаванд. 

Аз ин лињоз, бо маќсади таъмини татбиќи дурусту якхелаи 
ќонунгузорї, ки муносибатњои њуќуќии дар боло номбаршударо ба 
танзим медароранд, дар асоси моддаи 27 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», 
Пленуми Суди  Олии Љумњурии Тољикистон;- 

 
                                         Ќ А Р О Р   К А Р Д: 

 
1.Диќќати судњо ба он љалб карда шавад, ки њаѐт, ќадр, номус ва 

дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. 
Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва 

њифз менамояд. 
Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи Конститутсия, 

ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи 
Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд. Аммо њангоми  амалї  
намудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њуќуќу озодињои  дигар 
шахсон набояд халалдор карда шаванд.  

Бо назардошти муќаррароти  конститутсионї мавриди њалли 
бањсњо  дар бораи  њифзи шаъну шараф ва эътибори корї судњо бояд 
дар назар дошта бошанд, ки ба њар кас озодии сухан, нашр, њуќуќи 
истифодаи воситањои ахбор кафолат дода мешавад, сензураи давлатї 
ва таъќиб  барои танќид манъ аст (моддаи 30 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон). 

2. Агар шањрвандон ва шахсони њуќуќї чунин шуморанд, ки 
маълумоти пањнкардашуда  шаъну  шараф  ѐ эътибори кории онњоро 
паст мезанад ва  ба њаќиќат мувофиќат намекунад, метавонанд ба суд 
мурољиат намоянд. 

Бо талаби шахси манфиатдор (масалан, хешовандон, ворисон) 
њифзи  шаъну  шарафи  шањрванд пас аз вафоташ низ имконпазир аст 
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(ќисми 1 моддаи 174 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд КГ Љумњурии Тољикистон). 

Њифзи судии шаъну шараф ва эътибори кории шањрванд ва шахси 
њуќуќї, ки нисбаташ  маълумоти  номувофиќ пањн карда шудааст,  дар 
њолатњое низ истисно намегардад, агар муайян кардани  пањнкунандаи 
чунин маълумот  имконнопазир  бошад  (њангоми  ирсоли  мактубњои 
беимзо ба суроѓаи шањрванд ѐ  шахсони њуќуќї ташкилот ва ѐ пањн 
кардани маълумот дар шабакаи Интернет аз тарафи шахсе, ки муайян 
кардани он ѓайриимкон аст).  

 Тибќи талаботи ќисми 7-и  моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон, 
агар  муайян  намудани  шахси пањнкардаи маълумоте, ки шаъну 
шараф  ѐ эътибори  кории шањрвандро  паст мезанад, имконнопазир 
бошад, шахсе, ки дар борааш чунин маълумот  пањн  гардидааст, 
метавонад барои нодуруст донистани маълумоти пањнгардида, ба суд 
мурољиат намояд.  

Аризањои мазкур ба тартиби мурофиаи махсус оид ба њолатњои 
дорои  ањамияти њуќуќї дошта баррасї мегарданд (зерфасли IV 
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд 
КМГ Љумњурии Тољикистон  ). 

3. Судњо бояд ба инобат гиранд, ки ќисми 1-и моддаи 32 Кодекси 
мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон  муќаррар кардааст, ки 
парвандањо дар хусуси њимояи шаъну шараф ва одоби касбї  дар соњаи 
соњибкорї ва дигар фаъолияти иќтисодї аз љониби судњои иќтисодї, 
баррасї карда мешаванд.   

Њамзамон, ин гуна парвандањо тибќи талаботи  ќисми 2-и моддаи 
зикршуда аз љониби суди иќтисодї новобаста ба иштирокчї будан ѐ 
набудани шахси њуќуќї, соњибкори инфиродї ѐ дигар шањрвандон ва 
ташкилот дар муносибатњои њуќуќие, ки аз онњо бањс ѐ талабот ба 
вуљуд омадааст, баррасї мегарданд. 

4. Мутобиќи талаботи ќисмњои 1 ва 8-и  моддаи 174 КГ Љумњурии 
Тољикистон  шањрванде, ки дар хусуси ў маълумоти пастзанандаи 
шаъну шараф ѐ эътибори кориаш,  шахси њуќуќї бошад нисбати 
эътибори кориаш пањн гардидааст, њаќ доранд  барои нодуруст 
донистани маълумоти пањнгардида, ба суд мурољиат намоянд. 

 Тартиби пешакии то судиро дар бораи њифзи шаъну шараф ва ѐ 
эътибори корї, аз љумла дар њолатњое, ки даъво  нисбати воситањои 
ахбори омма, ки ба воситаи он маълумотњои мазкур  пањн гардидаанд,  
КМГ Љумњурии Тољикистон пешбинї накардааст. 
       Шахси воќеї ва (ѐ) њуќуќие, ки воситаи ахбори омма дар хусуси ў 
маълумоти бардурўѓ ва ѐ маълумоти пастзанандаи шаъну шараф ѐ 
эътибори кориашро пањн намудааст, њуќуќ дорад аз редаксияи он нашри 
раддияро талаб намояд. Дар сурати аз тарафи воситаи ахбори омма рад 
кардани нашри раддия ва ѐ риоя накардани муњлати барои нашри чунин 
мавод муќарраршуда, шахси манфиатдор њуќуќ дорад дар муддати то як 
соли баъди нашри маќола ба суд мурољиат намояд (моддањои 19 ва 21 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма»).    
        Воситањои ахбори омма вазифадоранд ќарори эътибори ќонунї 
пайдонамудаи судро дар бораи дар њамон воситаи ахбори омма нашр 
кардани он ройгон ва дар муњлати муќарраршуда нашр намоянд (моддаи 
22 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма»). 

5.Љавобгари  муносиб аз рўи аризањои даъвогї оид ба њифзи шаъну 
шараф  ва эътибори корї  муаллифони маълумотњои пастзанандаи 
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шаъну  шараф  ѐ эътибори корї, ки  ба њаќиќат мувофиќат намекунанд, 
инчунин шахсони пањнкунандаи чунин маълумот дониста мешаванд. 
Агар маълумоти мавриди бањс ќарордошта тавассути воситањои  ахбори 
омма пањн шуда бошад, он гоњ љавобгарони муносиб  муаллиф ва 
редаксияи воситањои дахлдори ахбори омма мебошанд.   

Дар сурате  маълумоти мазкур дар воситањои ахбори омма  бо 
ишора ба шахсе, ки сарчашмаи он мебошад, пањн шудааст, он гоњ ин 
шахс низ љавобгари муносиб дониста мешавад.  

Њангоми  бе ному насаби  муаллиф  чоп  ѐ ба тариќи дигар пањн 
кардани маълумотњои пастзанандаи шаъну  шараф  ѐ эътибори корї, ки  
ба њаќиќат мувофиќат намекунанд (масалан, дар маќолаи тањрирї), аз 
рўи парванда љавобгари муносиб редаксияи воситањои ахбори омма, 
яъне шахсони воќеї ва њуќуќї ѐ ташкилотњои (зерсохторњои) онњо, ки 
нашри воситаи ахбори оммаро амалї мегардонанд, дониста мешаванд. 

Агар редаксияи воситањои ахбори омма шахси њуќуќї набошад, он 
гоњ  барои иштирок дар парванда ба њайси љавобгар муассиси он љалб 
карда мешавад. 

Дар њолате, ки маълумот аз тарафи корманд бо сабаби ба амал 
баровардани фаъолияти касбии худ аз номи ташкилоте, ки дар он љо ў 
кор мекунад (масалан, дар тавсифномаи хизматї) пањн шуда бошад, он 
гоњ тибќи талаботи моддаи 1083  КГ  Љумњурии Тољикистон  љавобгари 
муносиб шахси њуќуќие, ки кормандаш чунин маълумотро пањн 
намудааст, дониста мешавад. Бо дарназардошти он, ки баррасии 
парвандаи  мазкур метавонад ба њуќуќу ўњдадорињои корманд  таъсир 
расонад, ў метавонад дар парванда ба њайси шахси сеюм баромад 
намояд ѐ ин ки барои иштирок дар парванда тибќи аризаи хаттии 
шахсони иштирокчии парванда љалб карда шавад (моддаи 45 КМГ 
Љумњурии Тољикистон). 
  6. Шаъну шараф ва эътибори корї њангоми туњмат, яъне дидаю дониста 
пањн кардани маълумоти бардурўѓ, ки шаъну шараф ва эътибори шахси  
дигарро  паст  мезанад  ѐ тањќир, яъне беадабона бо алфози ќабењ паст 
задани шаъну шараф ва эътибори шахси дигар тибќи талаботи моддањои 
170, 171 ва 174 КГ њифз карда мешаванд (моддаи 1741 КГ Љумњурии 
Тољикистон).  

7. Аз рўи парвандањои категорияи мазкур дар назар дошт, ки 
њолатњои тибќи моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон  барои парванда 
ањамиятдошта, бояд аз тарафи судя њангоми ќабули аризаи даъвогї  ва 
омодасозї ба муњокимаи судї, њамчунин дар рафти баррасии он муайян 
карда шаванд. Аз љумла, њолати аз тарафи љавобгар пањн кардани 
маълумотњо нисбати даъвогар, ки онњо  хусусияти хоси пастзананда 
дорад ва ба њаќиќат мувофиќ нест.  

Зери мафњуми маълумотњое, ки  шаъну  шараф  ѐ эътибори кории 
шањрвандон ва шахсони њуќуќиро паст мезананд, чунин маълумотњо, ки 
дар матбуоти даврї, њамчунин агентињои иттилоотї, барномањои 
телевизиону радио, кинохроникањо, сабтњо ва барномањои аудио ва 
аудиовизуалї, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ѐ 
кабел пањн мешаванд, пахши он дар шабакаи Интернет, њамчунин бо 
истифодаи воситањои дигари телекоммуникатсионї, тафсир дар 
тавсифномаи хизматї, баромадњои оммавї, аризањо, ки ба суроѓаи 
шахсони мансабдор ѐ ин ки иттилоот дар њама гуна шакл, аз љумла ба 
тариќи  шифоњї аќаллан ба як шахс  ирсолшуда, фањмида  мешавад. 
Хабар додани чунин маълумот ба шахсе, ки ба ў дахл дорад, дар сурате 
пањнкунанда эътироф намегардад, агар аз тарафи шахси хабардињанда 
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тадбирњои кофї оид ба махфї нигоњ доштани маълумоти мазкур, то ки 
ба шахсони сеюм маълум нагарданд, андешида шуда бошад. 

Судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки агар  маълумотњои 
пастзанандаи  ба њаќиќат мувофиќ набуда, дар шабакаи Интернет ба 
воситаи захирањои иттилоотї, ки ба тариќи муќаррарнамудаи ќонун 
њамчун воситањои ахбори омма  ба ќайд гирифта шудааст  пањн 
гардидааст, он гоњ њангоми баррасии даъво дар бораи њифзи шаъну  
шараф  ва эътибори корї дастрас намудани меъѐрњои њуќуќие, ки ба 
воситањои ахбори омма мансубанд, зарур мебошад. 

Зери мафњуми маълумоти ба њаќиќат мувофиќ набуда, ин воќеият ѐ 
њодисањое, ки дар ваќт ва мањали аслї ба маълумотњои бањсї 
тааллуќдошта, љой надошта бошанд, фањмида мешаванд.  

Маълумотњое, ки дар санадњои судї, ќарорњои маќомоти тафтиши 
пешакї ва дигар њуљљатњои мурофиавї  ѐ расмї љой дошта, ки мавриди  
шикоят  ва бањс ќарор додани онњо тартиби дигари судии  бо ќонун 
муќаррар гардида пешбинї шудааст, маълумотњои ба њаќиќат мувофиќ 
набуда, њисобида намешаванд (масалан, бо тартиби моддаи 174 КГ 
Љумњурии Тољикистон  маълумотњои дар фармон оиди  аз кор озод 
намудан рад карда намешаванд, зеро чунин фармон танњо бо тартиби 
пешбининамудаи Кодекси мењнати  Љумњурии Тољикистон (минбаъд 
КМ Љумњурии Тољикистон)  мавриди бањс ќарор мегирад). 

Маълумоти пастзананда њамон маълумоте дониста мешавад, ки дар 
он тасдиќи аз тарафи шањрванд ѐ шахси њуќуќї вайрон кардани 
ќонунгузории амалкунанда, содир намудани кирдори ношоиста,  
рафтори нодуруст, ѓайриахлоќї дар њаѐти шахсї, љамъиятї ѐ сиѐсї, 
бевиљдонї њангоми ба амалбарории фаъолияти истењсолї- хољагидорї 
ва соњибкорї, вайрон намудани меъѐрњои аз тарафи умум 
эътирофшудаи ахлоќї, ќоидањои одоби корї ва анъанањои муомилоти 
корї ки шаъну  шараф  ва эътибори кории шањрванд ѐ шахси њуќуќиро 
паст мезананд, љой дошта бошанд. 

8.Ба судњо зарур аст парвандањои марбут ба њифзи шаъну шараф ва 
эътибори кориро (моддаи 174 КГ  Љумњурии Тољикистон) аз 
парвандањои оид ба њифзи дигар  неъматњои ѓайримоддї  (моддаи 170 
КГ Љумњурии Тољикистон) фарќ  намоянд.  

Масалан, њангоми баррасии бањс, ки бо пањн гардидани  иттилоот  
дар бораи њаѐти фардии шањрванд ба вуќўъ омадааст, бояд дар назар 
дошт, ки агар бе ризоияти даъвогар ѐ намояндаи  ќонунии ў   
маълумоти ба њаќиќат мувофиќбуда дар бораи њаѐти шахсиаш пањн 
карда шудааст, ба љавобгар вазифаи љуброн намудани зарари маънавие, 
ки бо пањнкунии чунин маълумот  расонида шудааст, вогузор карда 
мешавад (моддањои 170, 171 КГ Љумњурии Тољикистон).  

Агар пањн гардидани маълумоти ба њаќиќат мувофиќнабуда, дар 
бораи њаѐти шахсии даъвогар љой дошта бошад, он гоњ  љавобгар 
вазифадор аст маълумоти мазкурро рад карда, зарари маънавие, ки бо 
пањкунии чунин маълумот  расонида шудааст, дар асоси моддаи 174 КГ 
Љумњурии Тољикистон љуброн намояд.  

9. Тибќи талаботи ќисми 1-и моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон, 
агар шахси  пањнкардаи  маълумоте,  ки  шаъну  шараф  ѐ эътибори 
кории   шањрвандро паст мезананд, дурустии чунин маълумотро ба 
исбот нарасонад,  шањрванд њаќ дорад  аз тариќи суд раддияи чунин 
маълумотро талаб кунад. Яъне вазифаи исботкунии ба њаќиќат мувофиќ 
будани маълумоти пањнгардида ба зиммаи љавобгар вогузор карда 
мешавад. Даъвогар вазифадор аст  воќеияти  пањн кардани маълумот аз 
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љониби љавобгар, инчунин хусусияти пастзанандаи маълумоти мазкурро 
исбот намояд. 

Њамзамон, бо дарназардошти ќисми 3-и моддаи номбаршуда 
шањрванде, ки воситањои ахбори омма дар хусуси ў маълумоти 
халалдоркунандаи њуќуќ ѐ манфиатњои бо ќонун њифзшавандаашро 
нашр кардаанд, њаќ дорад дар  њамон воситањои ахбори омма љавоби 
худро нашр кунад. 

Раддияи редаксияи воситањои ахбори оммаро бобати  нашр 
накардани љавоби шахсро мавриди бањси судї  ќарор дињад. Даъвогар  
вазифадор аст исбот намояд, ки маълумоти пањнгардида њуќуќу 
манфиатњои бо ќонун  њифзшавандаи ўро поймол  мекунанд. 

Моддаи 30 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ба 
њар кас озодии сухан, нашр, њуќуќи истифодаи воситањои ахборро 
кафолат додааст. Аз ин рў, њангоми баррасии парвандањо оид ба њифзи 
шаъну шараф ва эътибори корї, судњо  бояд ба он диќќат дињанд, ки   
мулоњизањои бањодињї, фикру аќидањо,  мавзўи бањси судї оид ба 
њимояи шаъну шараф ва эътиборї корї тибќи  моддаи  174 КГ 
Љумњурии Тољикистон намебошанд, зеро онњо ифодаи фикру аќидаи 
субъективии шахс буда, мавриди санљиш  ќарор дода намешаванд. 

Шахсони мансабдори давлатї  оиди тарзи кору фаъолият, таври 
иљро кардани вазифањои  худ  метавонанд дар воситањои ахбори омма 
зери танќид ќарор гирифта шаванд, чунки ин бањри таъмини 
шаффофият ва иљроиши ваколатњои масъули онњо  зарур мебошад. 

Агар шахс чунин шуморад, ки мулоњизаи бањодињї ѐ фикру аќидаи 
изњоргардида, ки дар воситањои ахбори омма пањн шудааст,  ба њуќуќу 
манфиатњои ў дахолат мекунанд,  метавонад  мутобиќи банди 3-и 
моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон  ва моддаи 19 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори 
омма» дар њамон воситањои ахбори омма љавоб, тафсир, эътирози 
љавобии (луќмапартої) худро бо маќсади асоснок кардани беасосии  
мулоњизањои пањншуда, ба онњо бањои дигар дода, чоп намояд. Агар 
фикру аќидаи субъективї дар шакли  туњмат ѐ тањќир бо паст задани 
шаъну шараф ва эътибори кории даъвогар изњор шуда бошад, ў 
метавонад бо даъво нисбати љавобгар оид ба љуброни зарари маънавї, 
ки бо туњмат ѐ тањќир расонида шудааст, пешнињод намояд (моддањои 
170, 171, 174 КГ Љумњурии Тољикистон). 

10. Моддаи 31 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
муќаррар кардааст, ки шањрванд њаќ дорад шахсан ва ѐ якљоя бо 
дигарон ба маќомоти давлатї  мурољиат намояд.  

Бинобар ин  судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки агар 
шањрванд ба маќомоти зикргардида бо ариза  мурољиат намуда, дар 
ариза ин ѐ он маълумотеро нишон дода бошад (масалан, ба маќомоти 
њифзи њуќуќ дар бораи содир шудани љиноят  ѐ тайѐри ба љиноят 
маълумот дода бошад), ки иттилооти мазкур  дар рафти санљиш 
тасдиќи  худро наѐбад, он гоњ њолати мазкур асос барои ба тартиби 
њуќуќи гражданї  ба љавобгарї кашидани шахси мазкур мувофиќи 
моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон шуда наметавонад. Чунки дар 
ин њолат аз тарафи шањрванд ба амал баровардани њуќуќи 
конститутсионии ў оид ба мурољиат ба маќомоте, ки тибќи ќонун 
масъуланд маълумоти воридшударо мавриди санљиш ќарор дињанд 
љой дошт, на балки пањнкунии маълумоти ба њаќиќат мувофиќ набуда. 

Талабњои мазкур танњо дар сурате ќонеъ карда мешаванд, ки агар 
њангоми баррасии парванда суд муайян намояд, ки мурољиат ба 
маќомоти зикргардида, ягон асос надошта, бо маќсади иљро намудани 
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ќарзи гражданї ѐ њимояи њуќуќи манфиатњои бо ќонун њифзшаванда 
нею, балки мањз бо маќсади расонидани зарар ба шахси дигар ифода 
ѐфтааст, яъне  сўистифода аз њуќуќ љой дошт бошад (бандњои1, 3 
моддаи  10 КГ Љумњурии Тољикистон).  

11. Судњо бояд ба инобат гиранд, ки агар маълумоте, ки бањсро ба 
миѐн овардааст дар рафти баррасии парвандаи дигар аз тарафи 
шахсони иштирокчии парванда ва инчунин шоњидони  хабар дода 
шуда, далел аз рўи парвандаи мазкур мебошад ва аз тарафи суд 
њангоми ќабули  ќарор бањо дода шудаанд, он гоњ маълумоти зерин 
наметавонад  ба тариќи пешбининамудаи моддаи 174 КГ  Љумњурии 
Тољикистон мавриди бањс ќарор дода шавад. Зеро бо меъѐрњои КМГ 
Љумњурии Тољикистон ва КМЉ Љумњурии Тољикистон тартиби 
махсуси тањлил ва бањодињии далелњои мазкур муќаррар карда 
шудааст. Чунин талабот асосан талаби бањодињии такрории судии 
маълумоти мазкур, аз љумла аз нав бањодињии далелњо аз рўи 
парвандањои ќаблан баррасї гардида, мебошад. Агар чунин маълумот 
дар рафти баррасии парванда  аз тарафи шахсони дар боло зикршуда  
нисбати дигароне, ки иштирокчии мурофиаи судї набуда, вале  чунин 
маълумотро  ба њаќиќат номувофиќ  ва паст задани шаъну шарафи худ  
мењисобанд пањн гардад, шахсони мазкур метавонанд њуќуќњояшонро 
дар асоси моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон њимоя кунанд. 

12. Диќќати судњо ба он љалб карда шавад, ки дар моддаи 34 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма» номгўи њолатњои аз љавобгари озод кардан 
барои пањн кардани маълумоте, ки ба њаќиќат мувофиќат намекунад 
дар воситањои ахбори омма пурра буда, маънидодкунии  (шарњу эзоњи) 
зиѐдатиро талаб наменамояд. Масалан,  ваљњи  намояндагони 
воситањои ахбори омма ба он њолат, ки табъу нашр маводи рекламаро 
ифода мекунад, наметавонад асос барои озод кардан аз љавобгарї 
гардад. 

Боби 1-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи реклама» 
пешбини намудааст, ки Ќонуни мазкур муносибатњои соњаи рекламаро 
ба танзим  дароварда, рекламаи  номуносиберо, ки метавонад ба 
шараф  ѐ шўњрати  мењнатии  истифодабарандагони он  зарар расонад, 
пешгирї ва ќатъ  менамояд. 

Бо дарназардошти ин гуфтањо, агар дар маводи реклама 
маълумоти пастзанандаи ба њаќиќат номувофиќ мављуд бошад, дар 
асоси моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон, инчунин шањрвандону 
ташкилотњое, ки чунин маълумотро пешнињод намудаанд,  исбот 
накунанд, ки маълумот ба њаќиќат мувофиќ мебошад, он гоњ ба 
љавобгарї кашида мешаванд.  

Њангоми ќонеъ гардонидани даъво ба редаксияи воситањои ахбори 
умум вазифаи додани иттилоот дар бораи ќарори суд дар њолате низ 
вогузор карда мешавад, ки агар асоси љавобгарии онњо истисно шуда 
бошад. 

13. Дар ваќти баррасии аризањои даъвогї  нисбати редаксияи 
воситањои ахбори омма, муаллиф, муассис судњо бояд ба он ањамият 
дињанд, ки барои пањн кардани маълумотњои  пастзанандаи шаъну 
шараф ва ба њаќиќат номувофиќ нашри воситањои ахбори омма, ки 
чунин маълумотро пањн кардааст, зимни баррасии бањс ќатъ 
гардидааст, суд њуќуќ дорад љавобгарро вазифадор намояд, ки  бо 
маблаѓи худ раддия дињад ѐ ин ки нашри љавоби даъвогарро дар дигар  
воситањои ахбори омма пардозад. 
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14. Бо дарназардошти он, ки талаб дар бораи њифзи шаъну шараф 
ва эътибори корї, талаб дар бораи њимояи њуќуќњои ѓайримолумулкї 
мебошад, тибќи талаботи моддаи 231 КГЉумњурии Тољикистон 
нисбати онњо мурури мўњлати даъво пањн намегардад, ба истиснои 
њолатњои пешбининамудаи ќонун. 

Судњо бояд ба инобат гиранд, ки мутобиќи талаботи моддањои 18 ва 
21 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма» шахси воќеї ва (ѐ) њуќуќие, ки воситаи ахбори 
омма дар хусуси ў маълумоти халалдоркунандаи њуќуќ ѐ манфиатњои 
ќонунан њифзшавандаашро нашр кардааст, њуќуќ дорад дар њамон 
воситаи ахбори омма љавоби худро нашр кунад. Љавоб баъди ба 
редаксияи воситаи ахбори омма расидан бояд на дертар аз шумораи 
навбатии он нашр карда шавад. Дар сурати аз тарафи воситаи ахбори 
омма рад кардани нашри раддия ва ѐ риоя накардани муњлати барои 
нашри чунин мавод муќарраршуда, шахси манфиатдор њуќуќ дорад, дар 
муддати то як соли баъди нашри маќола ба суд мурољиат намояд.  

Гузаронидани мўњлати яксолаи зикргардида, бе сабабњои узрнок 
метавонад асоси мустаќилона барои рад кардани даъво дар бораи 
беасос эътироф намудани раддияи редаксияи воситањои ахбори омма 
оиди инкор кардани маълумоти пањннамудааш ва чоп кардани љавоби 
даъвогар дар њамин воситањои ахбори омма, гардад.  

Њамзамон шахсе, ки нисбаташ чунин маълумотњо пањн гардида 
буданд, њуќуќ дорад нисбати редаксияи воситањои ахбори омма ба суд 
бо даъво дар бораи њифзи шаъну шараф ва эътибори корї мурољиат 
намояд. Ба ин талабот муњлати даъво татбиќ намегардад. 

15. Тибќи талаботи ќисми 6-и моддаи 174 КГ Љумњурии 
Тољикистон шањрванде, ки дар хусуси ў маълумоти пастзанандаи 
шаъну шараф ѐ эътибори кориаш  пањн гардидааст, њаќ дорад дар 
баробари раддияи  чунин маълумот љуброни зиѐни маънавии аз пањн 
кардани онњо расидаро низ талаб намояд. 

Ќоидаи мазкур дар хусуси њифзи эътибори кории шањрванд 
мутобиќан дар мавриди њифзи эътибори кории шахси њуќуќї низ 
истифода мешавад (ќисми 8 моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон).  

Аз ин рў, ќоидањое, ки љуброни зарари маънавии  бо сабаби пањн 
гардидани маълумоти пастзанандаи шаъну шараф ва эътибори кории 
шањрванд алоќамандро ба танзим медароранд дар њолатњои 
пањнкунии чунин маълумот нисбати шахси њуќуќї низ татбиќ карда 
мешавад. 

Љуброни зарари маънавї аз тарафи суд њангоми ќабули њалномаи 
судї дар шакли маблаѓи пулї (арзи миллї) муайян карда мешавад. 

Њангоми муайян кардани  андозаи љуброни зарари маънавї судњо 
бояд  ба њолатњои дар банди 2-и  моддаи 171  ва банди 2-и моддаи  1116 
КГЉумњурии Тољикистон зикргардида ва дигар њолатњои ќобили 
таваљљуњ ањамият дињанд. Агар маълумотњои пастзанандаи шаъну 
шараф ва эътибори корї, ки ба њаќиќат мувофиќ намебошанд дар 
воситањои ахбори омма пањн шудааст, суд њангоми муайян кардани 
андозаи зарари маънавї бояд хусусият ва мазмуни нашр, инчунин 
дараљаи пањншавии маълумоти мазкурро ба инобат гирад.  

Њамзамон, маблаѓи љуброни зарари маънавї, ки рўѐнида мешавад 
бояд мутаносибан ба зарари расонидашуда буда, ба мањдуд кардани 
озодии ахбори омма оварда нарасонад.  

Талаб дар бораи љуброни зарари маънавї метавонад мустаќилона 
пешнињод гардад, масалан, агар редаксияи воситањои ахбори омма 
раддияеро, ки даъвогарро ќонеъ мегардонад  ихтиѐран  ба табъу нашр 
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расонидааст. Суд њолати мазкурро  њангоми муайян кардани андозаи 
љуброни зарари маънавї ба инобат мегирад. 

  16. Дар сурате, ки агар дар якљоягї бо талаб дар бораи њифзи 
шаъну шараф ѐ эътибори кории шањрванд  ѐ ин ки шахси њуќуќї  даъво 
дар бораи барќарор кардани зарарри бо пањнкунии маълумотњои 
пастзанандаи шаъну шараф   расонидашуда, пешнињод шуда бошад, 
суд талаби мазкурро тибќи талаботи моддаи 15 ва ќисмњои 6,8-и 
моддаи 174 КГ Љумњурии Тољикистон њал менамояд. 

17. Њангоми ќонеъ гардонидани даъво суд вазифадор аст дар 
ќисми  хулосавии њалнома тарзу усули раддияи маълумотњои 
пастзанандаи шаъну шарафро, ки ба њаќиќат мувофиќат намекунанд 
дарљ намояд ва дар сурати зарурї матни чунин  раддияро ифода 
намояд, њамчунин  мањз кадом маълумот ба њаќиќат номувофиќ ва 
пастзанандаи шаъну шараф мебошад, кай ва чї тавр онњо пањн 
шудаанд, инчунин мўњлатеро, ки дар давоми он раддияи мазкур бояд 
нашр гардад ќайд намояд (моддаи 18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори омма). 

18.Диќќати судњо ба он љалб карда шавад, ки дар асоси талаботи 
моддаи 174 КГЉумњурии Тољикистон њимояи судии шаъну шараф ва 
эътибори корї метавонад бо роњи раддияи маълумотњои пастзанандаи 
шаъну шараф, ки ба њаќиќат мувофиќат намекунанд, вазифадор 
кардани  шахси чунин маълумотњоро пањннамуда оиди пардохтани 
љуброни зарари маънавї ва барќарор кардани зарари расонидашуда,   
ба амал бароварда мешавад. 

Бояд ба инобат гирифт, ки љуброни зарари маънавї ба фоидаи   
даъвогар, на ба фоидаи дигар шахсоне, ки ў ќайд намудааст, рўѐнида 
мешавад. Узр хостан  њамчун тарзу усули њифзи судии шаъну шараф ва 
эътибори корї бо моддаи 174 КГЉумњурии Тољикистон ва дигар 
меъѐрњои ќонунгузорї пешбинї нашудааст. 

 Аз ин лињоз, суд њуќуќ надорад љавобгаронро аз рўи парвандањои 
категорияи мазкур вазифадор намояд,  ки аз даъвогарон дар ин ѐ он 
намуд узр пурсанд.  

Суд њуќуќ дорад созиши оштиро, ки тибќи он тарафњо бо 
ризоияти њамдигар узрхоњии љавобгарро бо сабаби пањн кардани 
маълумоти пастзанандаи шаъну шараф  нисбати даъвогар,  ки ба 
њаќиќат мувофиќат намекунанд  пешбинї намудаанд тасдиќ намояд, 
агар ин њуќуќу манфиатњои  ќонунии шахсони  дигарро вайрон 
намекунад ва бархилофи ќонун намебошад. 

19. Бинобар ќабули ќарори мазкур Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон тањти №8 аз 4 июни соли 1992 “Дар бораи  аз 
љониби судњо  татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба њифзи шаъну 
шараф  ва эътибори кории шањрвандон ва ташкилотњо” аз эътибор 
соќит дониста шавад. 

 
 
Раиси Пленум, 
Раиси Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон      Н.Абдуллоев  
 
Котиби Пленум,  
Судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон      М.Саидов  
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