ЌАРОРИ
ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
№33
аз 24 декабри соли 2010
ш. Душанбе
Дар бораи њукми судї
(бо таѓйироте, ки бо ќарори Пленум
аз 14 июни соли 2018, №32 ворид гардидааст)
Бинобар бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 03 декабри
соли 2009 дар бораи ќабул ва аз 01 апрели соли 2010 мавриди
амал ќарор додани Кодекси мурофиавии љиноятии Љумҳурии
Тољикистон, инчунин вобаста ба масъалањои оид ба
баровардани њукм, ки тибќи талаботи боби 36 Кодекси мазкур
муќарраршуда ба миѐн омадааст, бо дастрасии 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. Суд, судя бояд дар назар дошта бошанд, ки мутобиќи
талаботи моддаи 332–и Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумҳурии Тољикистон (минбаъд КМЉ) суд њукмро аз номи
Љумњурии Тољикистон мебарорад.
Бинобар ин суд, судя ўњдадоранд, ки бо дарки масъулияти
баланд њукми ќонунї, асоснок ва одилона ќабул карда, иљрои
вазифањои пешбурди мурофиаи судии љиноятиро таъмин
намоянд.
Суд, судя бояд њама гуна масъалањоеро, ки дар њукм њал
мегарданд, дар асоси ќонун тибќи адолати судї ва мутобиќи
иродаи ботинии худ њамаљониба, пурра, холисона мавриди
санљиш қарор дода, њамаи њолатҳои корро дар маљмўъ, бе
дахолат, мавриди баррасї ќарор дињанд.
2. Тибќи талаботи моддаи 333-и КМЉ њукми суд бояд
ќонунї, асоснок ва одилона бошад.
а) Тањти мафњуми ќонунї будани њукм, бо риояи талаботи
ќонун ва дар асоси ќонун бароварда шудани он фањмида
мешавад.

б) Асоснок будани њукм чунин маъно дорад, ки он бо тањќиќи
њамаљониба, пурра ва холисонаи далелњое, ки ба суд пешнињод
гардида, дар маљлиси судї муњокима шудаанд, бароварда шуда
бошад.
Мутобиқи талаботи ќисми 3 моддаи 272-и КМЉ ҳукми суд
танњо бо он далелњое, ки дар маљлиси судї тафтиш шудаанд,
асоснок карда мешавад.
Бо назардошти талаботи моддаи мазкур суд, судя њуќуќ
надоранд, барои тасдиќи хулосањои худ ба далелњои парванда ѐ
аз љониби тарафњо дар маљлиси судї пешнињодгардида, ки таҳти
тафтиши бевоситаи судї ќарор дода нашуда, дар протоколи
маљлиси судї инъикос нагардида бошанд, ишора намоянд. Дар
њукм ҳамчун далел дарљ намудани нишондодњои судшавандагон,
љабрдидагон, шоњидоне, ки њангоми пешбурди тањќиќ, тафтиши
пешакї додаанд, танњо дар ҳолати риояи пурраи талаботи
моддањои 312, 317-и КМЉ имконпазир аст.
Њамзамон, бояд дар назар дошт, ки маълумоти воќеии дар
нишондодњои эълонгардида ва дигар далелњои парвандаи
љиноятї инъикос ѐфта, танњо пас аз санљиши њаматарафаи онњо
дар рафти маљлиси судї метавонанд барои хулосабарорї ва
ќарорњои ќабулнамудаи судї асос гарданд.
в) Дар он њолат њукми суд одилона дониста мешавад, ки бо
он ба гунањгор мутобиќи талаботи моддаҳои 8, 9, 60-и Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд КЉ) љазо таъин шуда
бошад.
Њангоми таъини љазо суд, судя бояд принсипи
фардикунондани љазоро ба асос гирифта, хусусияту дараљаи
хавфнокии љамъиятии љинояти содиршуда, яъне арзиши
объектњои бо ќонун муњофизатшаванда, сабабњои содир
намудани љиноят, тарзи амал, шахсияти гунањгор, хусусият ва
андозаи зарари расонидашуда, њолатњое, ки љазоро сабук ва
вазнин мекунанд, фикру аќидаи љабрдидаро аз рўи парвандањои
айбдоркунии хусусї ба назар гиранд.
Инчунин, љазо ва чорањои дигари дорои хусусияти њуќуќи
љиноятї дошта нисбати шахси љиноят содирнамуда
наметавонанд бо маќсади расонидани азобу уќубати љисмонї ѐ
паст задани шаъну шарафи инсон татбиќ карда шаванд.
Нисбати шахси љиноят содирнамуда бояд љазое таъин
гардад ѐ ин ки чорањои дорои хусусияти њуќуќи љиноятие татбиќ
карда шаванд, ки барои барќарор намудани адолати иљтимої,

ислоњ шудан ва аз нав тарбия гирифтани ў, инчунин пешгирии
содир гардидани љиноятњои нав зарур ва кофї бошанд.
Барои як љиноят касе такроран ба љавобгарии љиноятї
кашида намешавад.
Њар шахси бегуноњ бояд сафед карда шавад.
3. Дар ваќти баровардани њукм суд, судя дар хонаи
машваратї бо назардошти талаботи моддаи 335-и КМЉ
масъалаҳои дар моддаи мазкур зикргардидаро ҳал менамоянд.
4. Дар њукм бояд далелњои дар муњокимаи судї тањти
тањќиќи њаматарафа ќарор дода шуда, ки бо онњо суд, судя
хулосаи худро асоснок кардаанд, дарљ гардида, њамзамон ба
њамаи далелњои исботкунанда ва сафедкунандаи судшаванда, ки
онњоро суд, судя ќабул ѐ инкор намудаанд, бањо дода шаванд.
Њукм аз рўи парвандае, ки бо он якчанд судшаванда дар
содир намудани якчанд љиноят айбдор карда мешаванд, бояд
тањќиќи далелњоро нисбати њар як судшаванда ва аз рўи њар як
айб дар бар гирад.
Њангоми дар мурофиаи судї аз додани нишондод саркашї
кардани шоњид, ки хешованди наздики судшаванда мебошад,
суд, судя метавонанд дар њукм ба нишондодњои ќаблан дар
тањќиќ ва тафтиши пешакї додаи ў њамчун далел ишора
намоянд, агар шахси номбурда тибқи талаботи ќисми 2 моддаи
56-и КМЉ ҳангоми додани нишондод розигии худро дода
бошад.
Дар њукм ба нишондодњои шахсони аз рўи парванда
пурсидашуда хулосаи коршинос (эксперт), протоколњои
њаракатњои тафтишї ва судї, дигар њуљљатњое, ки ба фикру
аќидаи суд ин ѐ он њолати воќеиро тасдиќ мекунанд, ишора
карда, мазмуни онњо бояд возењу равшан нишон дода шаванд.
(Масалан, на танњо ному насаби љабрдидагон, шоњидон номбар
карда шаванд, балки моњияти нишондодњои онњо бояд ќайд
гарданд).
Диќќати суд, судяњо ба он љалб карда шавад, ки мувофиќи
талаботи ќисми 4 моддаи 881 КМЉ далелњое, ки ѓайри ќобили
ќабул њисобида шудаанд, беэътибор дониста шуда, ба асоси
айбдоркунї гузошта намешаванд ва барои исботи ягон њолати
дар моддаи 85 Кодекси мазкур зикрёфта истифода шуда
наметавонанд.
5. Мутобиќи муќаррароти моддаи 339-и КМЉ њукми
айбдоркунанда набояд бо тахминњо асос ѐбад ва танњо ба шарте

бароварда мешавад, ки дар љараѐни муњокимаи судї гунањгор
будани судшаванда дар содир намудани љиноят бо маљмўи
далелњои тањќиќшуда тасдиќ гардидааст. Аз ин лињоз, суд, судя
бояд дар назар дошта бошанд, ки њукми айбдоркунанда дар
асоси далелњои боэътимод, ваќте ки њама гуна масъалањои ба
миѐн омада мавриди тањлил ќарор гирифта, мухолифатњои
љойдошта бартараф гардида, ба онњо бањои њуќуќї дода
шудааст, ќабул карда мешавад. Аз тарафи судшаванда эътироф
намудани гуноњи худ, агар он бо маљмўи дигар далелњои аз рўи
парванда
љамъовардашуда
ва
дар
мурофиаи
судї
тањќиќгардида, тасдиќ нагардида бошад, барои ќабул намудани
њукми айбдоркунанда асос шуда наметавонад.
Риоя намудани муқаррароти ќисми 4 моддаи 15-и КМЉ, ки
мутобиќи он њама гуна шубњањои гунањгории айбдоршаванда,
ки бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур бартараф карда
намешаванд, ба фоидаи айбдоршаванда маънидод карда
мешаванд, қатъї мебошад.
Мувофиќи талаботи қонун ба фоидаи судшаванда на танҳо
шубњањои бартарафнашавандаи гунањгории ў бо пуррагї, балки
он шубњањои бартарафнашавандае, ки бо лањзањои алоҳидаи
айби эълонгардида, намуди гуноњ, дараља ва хусусияти хоси
иштироки ў дар содир намудани љиноят, њолатњои сабуккунанда
ва вазнинкунандаи љазо ва ѓайра
алоќаманд мебошад,
маънидод карда мешаванд.
6. Диќќати суд, судя ба зарурати риоя намудани талаботи
ќонун дар бораи мазмуни ќисмњои муќаддимавї, баѐнию
асосноккунї ва хулосавии њукм љалб карда шавад.
Моддаи 342-и КМЉ пешбинї менамояд, ки дар ќисми
муќаддимавии њукм бояд баровардани њукм аз номи Љумњурии
Тољикистон, ваќт ва љои баровардани њукм, номи суде, ки
њукмро баровардааст, њайати суд, ќотиби маљлиси суд,
айбдоркунанда, њимоятгар, насаб, ном ва номи падари
судшаванда, сол, моњ, рўз ва љои таваллуди ў, љои истиќомат,
љои кор, шуѓл, тањсилот, вазъи оилавї ва дигар маълумот оид ба
судшаванда, ки барои парванда ањамият доранд, ќонуни
љиноятие, ки љавобгариро барои љинояте, ки дар содир
намудани он судшаванда айбдор дониста мешавад, пешбинї
менамояд, дарљ ѐбанд.
Ба мафњуми маълумоти дигар оид ба судшаванда, ки барои
парванда ањамият доранд, маълумоте дохил мешавад, ки суд,

судя њангоми таъини љазо, интихоби низоми муассисаи ислоњї,
эътирофи ретсидив, њалли дигар масъалањои бо баровардани
њукм вобастаро ба назар мегиранд. Ба ин мафњум инчунин
маълумот дар бораи доштани гурўњи маъюбї, унвонњои махсус,
мукофотњои давлатї, унвонњои ифтихорї, рутбањои њарбї ва
дигар шуѓлу мартаба, ќаблан суд шудани ў ва ѓайра низ дохил
мешаванд.
Дар ќисми муќаддимавии њукм нисбати шахсоне, ки ќаблан
суд шудаанд, бояд маълумот дар бораи санаи маҳкумшавии
қаблї, ќисм ва моддаи Кодекси љиноятї, андозаи љазо, низоми
муассисаи ислоњї, асос ва санаи озодшавї, ќисми адонагардидаи
љазо аз рўи њукми ќаблї инъикос гардад. Агар доѓи судї барњам
хўрда ѐ бардошта шуда бошад, суд њуќуќ надорад маҳкумшавии
қаблиро дар ќисми муќаддимавии њукм дарљ намояд.
Бар замми ин, дар ин қисм бояд дарљ карда шавад, ки
парванда дар мурофиаи ошкоро ѐ пўшидаи судї мавриди
баррасї ќарор гирифтааст.
7. Мутобиќи талаботи моддаи 85-и КМЉ зимни баррасии
парванда дар ќатори дигар њолатњое, ки оид ба парвандаи
љиноятї бояд исбот карда шаванд, аз љумла њодисаи љиноят,
гунаҳгории судшаванда дар содир намудани љиноят, дараљаи
гуноҳ ва ангезаи он, сабабњои содиршавии љиноят дохил
мешаванд.
Инчунин, мувофиќи талаботи ќисми 1 моддаи 343-и КМЉ
суд, судя дар ќисми баѐнию асосноккунии њукм бояд баѐни
кирдори љиноятї, ки онро исботшуда эътироф кардаанд, бо
нишон додани мањал, ваќт, тарзи содир кардани он, намуди
гуноњ, сабаб, маќсад ва оќибатњои љиноят инъикос намоянд.
Агар љиноят аз тарафи гурўњи шахсон бо маслињати пешакї ѐ аз
љониби гурўњи муташаккил содир шуда бошад, дар њукм бояд
аниќ дарљ ѐбад, ки њар яке аз шарикони љиноят мањз кадом
њаракатњои љиноятиро содир намудаанд.
Дар ќисми баѐнию асосноккунии њукм бояд тањлили
њаматарафаи далелњое, ки хулосаи суд, судя бо онњо асоснок
карда шудааст, оварда, ба њамаи далелњои исботкунандаи гуноњ
ва сафедкунандаи судшаванда бањои њуќуќї дода шавад.
Дар њолате, ки агар дар парванда якчанд хулосаи
коршинос (эксперт) оид ба њамон як савол гуногунмазмун
бошанд, суд, судя бояд дар њукм ба њар яке аз онњо дар маљмўъ
бо дигар далелњо бањо дода, асосњоеро, ки бо яке аз онњо розї

буда, дигарашро рад кардаанд, бо пуррагї нишон дињанд.
Илова бар ин дар қисми баѐнию асосноккунии ҳукм бояд
муносибати судшаванда ба айби эълонгардида инъикос ѐфта, ба
ваљњњои бањри њимояи худ овардаи ў бањои дурусти њуќуќї дода
шавад. Дар сурати таѓйир додани нишондодњое, ки судшаванда
дар рафти тањќиќ ѐ тафтиши пешакї додааст, суд, судя
вазифадоранд, ки ин ва дигар нишондодњоро аниќ санљида,
сабабҳои таѓйир додани онҳоро муайян карда, ба онҳо дар
маљмўъ бо дигар далелҳои парванда бањои њуќуќї дињанд.
Даст кашидани судшаванда аз додани нишондод,
наметавонад гунањгории ўро тасдиќ намояд ва ѐ њамчун њолате,
ки њангоми таъини намуд ва андозаи љазо шахсияти
судшавандаро аз љињати манфї арзѐбї менамояд, ба инобат
гирифта шавад.
8. Азбаски муњокимаи судї танњо нисбати судшавандагон
сурат мегирад, суд, судя набояд дар њукм иборањоеро дарљ
намоянд, ки шањодати гунањгории дигар шахсон дар содир
намудани љиноят бошанд.
Гарчанде иштирокчиѐни алоњидаи кирдори љиноятї, ки
дар содир намудани он судшаванда низ айбдор карда мешавад,
аз љавобгарии љиноятї бо асосњои пешбининамудаи ќонун озод
карда шуда бошанд ва агар ин барои муќаррар намудани наќш,
дараља ва хусусияти иштироки судшаванда дар љиноят,
бандубасти њаракатњои ў ѐ муайян кардани дигар њолатњои
муњими парванда ањамият дошта бошад, суд, судя метавонанд
дар њукм ба наќшњои шахсони мазкур дар содир намудани
љиноят бо њатман ќайд кардани асосњои ќатъ гардидани
парванда ишора намоянд.
Агар парванда нисбати якчанд нафар айбдоршавандагон
ба пешбурди алоњида људо карда шуда бошад, дар њукм ќайд
карда мешавад, ки судшаванда љиноятро дар якљоягї бо дигар
шахсон, бе номбар кардани ному насаби онњо содир намудааст.
9. Дар њукм бояд хулосањои суд, судя вобаста ба бандубасти
кирдор бо ин ѐ он моддаи ќонуни љиноятї, ќисм ѐ банди он
асоснок карда шаванд. Суд, судя судшавандаро дар
содир
намудани љиноят аз рўи аломатњое, ки ба категорияњои
бањодињї (оќибатњои вазнин, миқдори калон, махсусан калон,
масъулияти мансабии судшаванда ва ѓайра) тааллуќ доранд,
гунањгор эътироф намуда, набояд танҳо бо ишора ба аломати
дахлдор мањдуд гарданд, балки дар ќисми баѐнию асосноккунии

њукм њолатњоеро, ки асоси хулосабарорї дар бораи дар кирдори
судшаванда мављуд будани аломатњои мазкур гардидааст, дарљ
намоянд.
Суд, судя аз рўи парванда нисбати якчанд нафар
судшавандагон ѐ ин ки парвандае, ки бо он судшаванда дар
содир намудани якчанд љиноят айбдор карда мешавад, бояд
бандубасти њар як љиноятро нисбати њар як судшаванда асоснок
намоянд.
10. Њар гуна таѓйироти айбдоркунї, ки дар суд ба вуќўъ
меоянд, бояд дар ќисми баѐнию асосноккунии њукм асоснок
карда шаванд.
Суд, судя њуќуќ доранд айбдоркуниро таѓйир дода,
њаракатњои судшавандаро бо дигар моддаи ќонуни љиноятї, ки
ҳолати судшавандаро вазнин намекунад, бандубаст намоянд ѐ
метавонанд лањзањои алоњидаи љиноятро бо моддаи ќонуне, ки
бо он ба судшаванда айб эълон карда нашудааст, дар сурате
бандубаст намоянд, агар њаракатњои судшаванда бо моддаи
нави бандубастшавандаи ќонун, ки ба ў айб эълон гардидаанд
дар худ аломати љинояти вазнинтарро дар бар нагиранд,
инчунин, моњиятан аз њолатњои воќеии айбдоркунї, ки аз рўи он
парванда ба пешбурди судї ќабул шудааст, фарќе надошта,
таѓйироти айбдоркунї бошад, вазъи судшавандаро бадтар
насозад ва њуќуќи ўро ба њимоя вайрон накунад.
Суд, судя бояд дар назар дошта бошанд, ки айбдоркунї дар
њолатњои зайл вазнинтар дониста мешавад, агар:
а) дигар меъѐри ќонуни љиноятї (модда, ќисм ѐ банди
модда), ки он љазои сахтарро пешбинї менамояд, татбиќ карда
шавад;
б) ба хулосаи айбдоркунї њолатњои иловагие, ки ба
айбдоршаванда эълон нашудааст, ворид карда шаванд, ки ба
таѓйир додани бандубасти љиноят бо ќонуни пешбининамудаи
љазои сахттар ѐ ба зиѐд шудани њаљми воќеии айб новобаста аз
таѓйир наѐфтани бањодињии њуќуќии кирдори содиргардида
оварда расонад.
Тањти мафњуми айбдоркунї, ки моњиятан аз айбдоркунии
аввала аз рўи њолатњои воќеии худ фарќ мекунад, њама гуна
гунањгор шуморидан дар содир намудани дигар кирдор бар
ивази ќаблан айби эълоншуда дар содир намудани љинояте, ки
вобаста ба объекти сўиќасд, намуди гуноњ ва ѓайра бо куллї
фарќ мекунад, дониста мешавад.

11. Њангоме, ки судшаванда дар содир намудани якчанд
љиноятњои бо моддањои гуногуни ќонуни љиноятї пешбинишуда
айбдор карда шавад ва айби ў дар содир намудани баъзе аз онњо
тасдиќи худро наѐфта бошад, суд, судя бояд дар ќисми баѐнию
асосноккунии њукм асосњои гунањгор донистан ва сафед кардани
судшавандаро дар содир кардан ѐ накардани яке аз љиноятњо
ќайд намуда, дар ќисми хулосавии њукм оиди ќарори дахлдор
ќабул намудан дар бораи бо баъзе моддањо гунањгор эътироф
намудан ва бо дигар моддањо сафед карданро дарљ намоянд.
Дар сурате, агар судшаванда дар содир намудани љинояте,
ки аз якчанд лањзањо иборат асту як моддаи ќонуни љиноятї
онњоро дар бар мегирад, айбдор карда шуда бошад (масалан,
якчанд дуздї ѐ якчанд лањзањои љинояти давомнок) ва
айбдоркунї дар содир намудани баъзеи онњо тасдиќи худро
наѐфтаасту ба тағйир ѐфтани бандубасти кирдор оварда
намерасонад, суд, судя танњо дар ќисми баѐнию асосноккунии
њукм асосњои дахлдор оварда, хулосаи худро оид ба беасос
донистани айбдоркунї инъикос менамоянд.
Дар мавриде, ки судшаванда як љиноятро содир намуда,
кирдори ў сањван бо якчанд моддањои ќонуни љиноятї
бандубаст карда шуда бошад, суд, судя дар ин њолат низ танњо
дар ќисми баѐнию асосноккунии њукм дар бораи хориљ
намудани моддаи ќонуни љиноятии сањван ба судшаванда айб
эълонгардида бо дарљи асосњои дахлдор ќайд менамоянд.
Ба судшаванда аз рўи якчанд моддањои ќонуни љиноятї
айб эълон карда шуда бошад ва суд, судя дар рафти муњокимаи
судї ба хулосаи дар хусуси аз рўи баъзеи онњо ќатъ намудани
парванда оянд, дар ин бора ќарори асоснок на дар њукм, балки
дар таъиноти судї, ки дар як ваќт бо њукм бароварда мешавад,
ќайд мегардад. Дар ин њолат дар ќисми баѐнию асосноккунии
њукм бояд ќайд карда шавад, ки пешбурди парванда бо
айбдоркунии судшаванда дар содир намудани дигар љиноятњо
дар асоси таъиноти алоњида бо дастрасии моддаи 27-и КМЉ
ќатъ карда мешаванд.
12. Ваќте ки суд, судя ба хулоса дар бораи зарурати таѓйир
додани айбдоркунии ќаблан ба судшаванда эълоншуда ба
моддаи дигари ќонуни љиноятие, ки парванда аз рўи онњо танҳо
бо аризаи љабрдида (моддањои 112, 116, 135, 136, 156 ќисмњои 1,
2-и КЉ) оѓоз карда мешавад, оянд, дар сурати дар парвандаи
мазкур мављуд будани аризаи љабрдида ѐ арзи шифоњии ў, ки

дар мурофиаи судї дар бораи ба љавобгарии љиноятї кашидани
судшаванда пурсидааст, њаракатњои судшавандаро бо моддањои
зикргардидаи ќонуни љиноятї бандубаст мекунанд.
Њангоми дар парванда мављуд набудани аризаи љабрдида
суд, судя дар мурофиаи судї фикри ўро дар хусуси ба
љавобгарии љиноятї кашидани судшаванда муайян мекунанд.
Дар сурати пешнињод шудани аризаи љабрдида дар бораи ба
љавобгарии љиноятї накашидани судшаванда ѐ агар аризааш
дар парванда мављуд бошаду љабрдида дар бораи оштишавї бо
судшаванда изњор намояд, суд, судя бо таъиноти (ќарори) худ
пешбурди парвандаро дар асоси қисми 2 моддаи 24-и КМЉ ќатъ
мекунанд. Тибќи ќонун дар парванда иштирок намудани
прокуроре, ки айбдоркуниро дастгирї кардааст, барои ќатъ
намудани пешбурди парванда бо сабаби оштї шудани љабрдида
бо судшаванда монеа намешавад (ба истиснои њолатњои бо
ќисми 4 моддаи 24-и КМЉ пешбинишуда).
Бояд ба инобат гирифт, ки мутобиќи ќисми 3 моддаи 24-и
КМЉ парвандањо оид ба љиноятњои дар моддањои 113 - 115, 118
ќисми 1, 119, 120, 123 ќисмњои 1 ва 2, 124, 125 ќисми 1, 126 ќисми
1, 127 ќисми 1, 128 ќисми 1, 129 ќисми 1, 138 ќисми 1-и КЉ
пешбинишуда, парвандањои айбдоркунии хусусї-умумї эътироф
гардида, бо аризаи шахси аз љиноят љабрдида, намояндаи ќонунии
ў оѓоз карда мешавад. Дар сурати ошти шудани шахси аз љиноят
љабрдида бо айбдоршаванда ва барќарор намудани товони зарари
ба љабрдида расонидашуда, пешбурди парванда ќатъ карда
мешавад.
13. Бо назардошти он ки дар моддаи 310-и КМЉ тартиби
соддакардашудаи тафтиши судї пешбинї карда шудааст, суд,
судя њуќуќ доранд бо риояи талаботи моддаи зикршуда пас аз
мавриди муњокима ќарор додани дархости судшаванда бобати
бо тартиби соддакардашуда гузаронидани тафтиши судї, танњо
бо тањќиќи далелњое мањдуд шаванд, ки тарафњо онњоро зикр
кардаанд ѐ тафтиши судиро хатмшуда эълон карда, ба
музокирањои судї гузаранд. Дар сурати аз љониби суд, судя
ќонеъ намудани дархости судшаванда, дар хусуси бо тартиби
соддакардашуда гузаронидани тафтиши судї, далелњои
парванда ќисман мавриди тањќиќ ќарор мегиранд ѐ ин ки
умуман тањќиќ карда намешаванд. Дар ин њолат дар ќисми
баѐнию асосноккунии њукм кирдори љиноятие, ки судшаванда
оид ба он гунањгор буданашро эътироф кардааст, хулосаи суд,

судя доир ба риоя гардидани шартњои бе гузаронидани тафтиши
судї
баровардани
њукм,
њолатњои
сабуккунанда
ва
вазнинкунандаи љазо зикр мешаванд. Зеро бо асосњои
пешбининамудаи сархатњои якум ва дуюми моддаи 372-и КМЉ
оид ба яктарафа ѐ нопурра будани тафтиши судї ва ба њолатњои
воќеии парванда мувофиќат накардани хулосаи суд, судя, ки дар
ҳукм баѐн шудаанд, нисбат ба њукме, ки бо чунин тартиб ќабул
шудааст, шикоят кардан ва эътироз овардан мумкин нест.
14. Суд, судя набояд ба воќеияти ба гунањгор таъин
намудани љазое, ки бо андозаи худ чї аз љиҳати сабукї ва чї аз
љиҳати вазниниаш баръало беадолатона мебошанд, роњ дињанд.
Аз ин рў, дар њукм ќайд намудан зарур аст, ки кадом
њолатњо ба дараља ва хусусияти љавобгарии судшаванда таъсир
расондаанд, инчунин дигар њолатњое, ки шахсияти ўро муайян
менамоянд ва дар рафти баррасии парвандаи љиноятї мутобиқи
моддаи 85-и КМЉ исбот гардида, аз тарафи суд, судя мавриди
таъини љазо ба инобат гирифта шудаанд, нишон дода шаванд.
Ќайд намудан зарур аст, ки номгўи њолатњои
вазнинкунанда дар моддаи 62-и КЉ пурра дарљ гардидааст ва
суд, судя њуќуќ надоранд мавриди асоснок кардани таъини љазо
ба њолатњое, ки ќонун пешбинї накардааст, њамчун њолати
вазнинкунанда ишора намоянд.
Агар ин ѐ он њолат, ки дар ќонун њамчун њолати
вазнинкунандаи љазо (масалан, такроран содир шудани љиноят,
агар он ҳамчун аломати љиноят ба инобат гирифта шуда бошад)
ва дар моддаи ќонуни љиноятї ба сифати яке аз аломатњои
љиноят (масалан, оқибатҳои вазнин доштани љиноят њангоми
маҳкумкунии судшаванда дар содир намудани куштор) пешбинї
шуда бошад, он гоњ мавриди асосноккунии таъини љазо барои
љинояти мазкур он набояд иловатан њамчун њолати
вазнинкунандаи љазо эътироф карда шавад.
15. Суд, судя бояд дар назар дошта бошанд, ки тибќи
талаботи ќисми 5 моддаи 21-и КЉ дар њолати ретсидив содир
намудани љиноят дар асос ва њудуди пешбининамудаи њамин
Кодекс боиси љазои сахттар мегардад. Аз ин рў, дар сурати ба
судшаванда эълон гардидани айб дар содир намудани љиноят
дар њолати ретсидив, ретсидиви хавфнок ѐ махсусан хавфнок
бояд ба инобат гирифт, ки мафњуми ин аломатњо дар моддаи 21и Кодекси љиноятї муќаррар карда шудааст.

16. Мувофиќи муќаррароти моддаи 343-и КМЉ суд, судя
вазифадоранд дар њукм асосњои њалли њамаи масъалањоеро, ки
бо таъини љазои љиноятї, озод кардан аз љазо ѐ аз адои он,
татбиќи дигар чорањои таъсиррасонї алоқаманд мебошанд,
дарљ намоянд.
Аз љумла, дар ќисми баѐнию асосноккунии њукм бояд
асосњое, ки суд, судя дар хусуси таъин намудани љазои мањрум
сохтан аз озодї, дар сурате, ки раводиди ќонуни љиноятї дигар
намуди љазои ба мањрум сохтан аз озодї алоќаманднабударо
пешбинї намудааст: оид ба зарурияти нисбати судшаванда
шартан татбиќ накардани љазо; дар бораи аз њадди поѐнии дар
ќонуни љиноятї барои љинояти мазкур пешбинигардида камтар
таъин кардани љазо ѐ нисбат ба љазои дар ин модда
пешбинигардида љазои сабуктар таъин кардан; оид ба татбиќ
накардани љазои иловагї; оид ба мањрум кардан аз рутбаи
њарбї ѐ унвонњои махсус; оид ба мавќуф гузоштани адои љазо;
оид ба таъин кардани намуди колонияҳои ислоњї ѐ тарбиявї бо
гузашт кардан аз ќоидањои умумї, ба хулоса омадаанд, нишон
дода шаванд.
Бо назардошти он ки љазои якумра аз озодї мањрум сохтан
танҳо ҳамчун алтернативаи љазои қатл барои содир намудани
љиноятњои махсусан вазнин, ки Кодекси љиноятї пешбинї
намудааст, таъин карда мешавад, судњо ҳангоми таъини ин љазо
ҳатман бояд шахсияти гунаҳгор, тарзи ҳаѐт, муносибат нисбат
ба кирдор ва ангезаи љинояти содиркардаи ўро ба назар
гирифта, хулосаҳои худро оид ба чунин қарори қабулкардаашон
дар њукм асоснок намоянд.
17. Дар асоси ќонун љазо дар њукм дар њама њолатњо бояд
тавре дарљ гардад, ки мавриди иљроиш он ягон гуна шубња
нисбати намуд ва андозаи љазои таъиннамудаи суд ба миѐн
наояд.
Аз ин лињоз, суд, судя бояд дар назар дошта бошанд, ки дар
ќисми хулосавии њукми айбдоркунї њолатњое, ки дар моддаи
344-и КМЉ нишон дода шудааст, дарљ кунанд.
Дар қисми хулосавии ҳукм аввал он моддаҳое, ки
судшаванда бо онҳо сафед карда мешавад ва баъдан бо он
моддаҳое, ки ў гунаҳгор дониста мешавад, дарљ меѐбанд.
Њамчунин чї дар њукми сафедкунанда ва чї дар њукми
айбдоркунанда бояд ќайдњои зерин инъикос гарданд:
- қарори даъвои граждании арзшуда;

- ҳалли масъалаҳои далелҳои шайъї;
- қарори тақсими харољоти мурофиавї;
- фаҳмондани тартиб ва мўҳлати овардани шикоят ѐ
эътирози кассатсионї ба ҳукм.
Тартиби адо намудани љазои мањрум сохтан аз озодї (дар
мањбас ѐ дар муассисаи ислоҳии дорои низоми муайян) њангоми
таъини љазо бо маљмўи љиноятњо ѐ њукмњо танњо пас аз таъини
љазои нињої ќайд карда мешавад.
Дар сурати озод кардани судшаванда аз адои љазо ѐ
баровардани ҳукм бе таъини љазо дар ин бора дар њукми
айбдоркунанда он асоснок карда мешавад.
Мавриди таъини љазои камтар нисбат ба љазои
муќаррарнамудаи ќонун дар ќисми хулосавии њукм бояд ќайд
карда шавад, ки љазои мазкур мутобиќи талаботи моддаи
дахлдор (банди, ќисми модда) бо дастрасии моддаи 63-и КЉ
таъин гардидааст.
Дар бораи он ки љазо бо дастрасии моддаи 71-и КЉ таъин
карда мешавад, танњо пас аз таъини љазои нињої ќайд мегардад.
Њамзамон, бояд дар назар дошт, ки моддаи 71-и КЉ танњо
нисбати љазои асосї (корњои ислоњї, мањдудият дар хизмати
њарбї, мањдуд кардани озодї, нигоњ доштан дар ќисми
интизомии ҳарбї, мањрум сохтан аз озодї) татбиќ карда
мешавад.
Ќисми 1 моддаи 351-и КМЉ пешбинї намудааст, ки агар
шахси ба мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда фарзандони
ноболиѓ, дигар шахсони дар таъминоташ буда ѐ падару модари
пиронсол, ки бе нигоњбон мемонанд, дошта бошад, суд, судя
њамзамон бо баровардани њукми айбдоркунанда масъалаи ба
хешовандони наздик ѐ дигар шахсон супоридани онњоро ѐ
љињати љойгир намудани ин шахсон дар муассисањои кўдакона ѐ
њифзи иљтимої ќарор ѐ таъинот мебарорад. Агар мањкумшуда
молу мулк ѐ манзиле дошта бошад, ки бе нигоҳбон мемонанд,
суд, судя љињати муњофизати онњо низ чора меандешанд.
18. Агар мўњлати ба љавобгарии љиноятї кашидани
судшаванда гузашта бошаду ў тибќи талаботи сархати 3 ќисми 1
моддаи 27-и КМЉ барои ќатъ кардани пешбурди парванда розї
набошад ѐ судшаванда вафот карда, хешовандони ў гунањгор
набуданашро бањс намоянд, суд, судя дар сурати исботи
гуноњашон, тибќи талаботи ќисми 4 моддаи 339-и КМЉ нисбати
онњо њукми айбдоркунанда бе таъини љазо мебарорад.

Њангоми дар мурофиаи судї муќаррар гардидани њолатњое,
ки тибќи эзоњи моддањои дахлдори ќисми махсуси Кодекси
љиноятї (масалан, моддањои 195, 320-и КЉ) ба озод шудани шахс
аз љавобгарии љиноятї меоварад, пешбурди судии парванда дар
асоси эзоњи моддаи дахлдори ќонуни љиноятї ќатъ карда
мешавад.
19. Суд, судя бояд дар назар дошта бошанд, ки тибќи
талаботи моддаи 340-и КМЉ ҳукми сафедкунанда дар сурате
бароварда мешавад, ки:
- њодисаи љиноят вуљуд надошта бошад;
-дар кирдори судшаванда таркиби љиноят мављуд набошад;
- иштироки судшаванда дар содир кардани љиноят исбот
нашуда бошад.
Сафедкунї вобаста ба њар яке аз асосњои номбаршуда
маънои эътирофи бегуноњии судшавандаро дошта, боиси пурра
сафед кардани ў мегардад.
Зимни баровардани њукми сафедкунанда бинобар исбот
нашудани иштироки судшаванда дар содир намудани љиноят ва
шахсе, ки ин љиноятро содир кардааст, муайян нашуда бошад,
суд, судя баробари эътибори ќонунї пайдо кардани њукм
парвандаро ба прокурор барои андешидани чора љињати муайян
кардани шахсе, ки ба сифати айбдоршаванда бояд љалб гардад,
равон мекунанд.
Дар ваќти баровардани њукми сафедкунанда дар ќисми
баѐнию асосноккунии он инњо зикр мегарданд: моњияти айби
пешнињодшуда; њолатњои парванда, ки суд муайян кардааст;
далелњое, ки барои сафед кардани судшаванда асос шудаанд;
асосњое, ки мувофиќи онњо далелњои пешнињоднамудаи тарафи
айбдоркунї рад карда мешаванд ва асосњои ќарор нисбат ба
даъвои гражданї.
Ба ин ҳукм ворид намудани иборањое, ки бегуноњии шахси
сафедшударо зери шубҳа мегузоранд, мумкин нест.
Илова бар ин нисбати шахсе, ки дар содир кардани якчанд
љинояте, ки бо як ѐ якчанд моддањои ќонуни љиноятї бандубаст
карда шудааст, айбдор карда мешавад, суд, судя бояд дар ќисми
баѐнию асосноккунии њукми сафедкунанда хулосаи худро дар
бораи беасос донистани айб аз рўи њар як модда (банд, ќисми
модда, лањзаи айбдоркунї) бо дарљ намудани асосњои дахлдори
пешбининамудаи ќонун мухтасар ифода намояд.
20. Дар ќисми хулосавии њукми сафедкунанда бояд бо

кадом асосњои бо ќонун пешбинишуда судшаванда аз рўи њар як
моддаи (банд, ќисми моддаи) ќонуни љиноятї сафед карда
шудааст, нишон дода шавад.
Мавриди баровардани њукми сафедкунанда нисбати шахсе,
ки дар содир намудани љиноят бо як моддаи ( банди, ќисми
моддаи) ќонуни љиноятї айбдор карда шудааст (масалан, якчанд
дуздї ѐ лањзањои љинояти давомнок), дар сурате агар асосњои
сафедкунї аз рўи онњо гуногунанд, дар ќисми хулосавии њукм
бояд аниќ дарљ гардад, ки бо кадом асосњои бо ќонун
пешбинишуда ва дар содир намудани кадом љиноят судшаванда
сафед карда шудааст.
Дар ќисми хулосавии њукми сафедкунанда инҳо бояд зикр
гарданд:
-ќарори бегуноњ эътироф кардани судшаванда ва сафед кардани
ў;
- асосњои сафедкунї;
- ќарори бекор кардани чорањои пешгирї, ба шарте, ки он
татбиќ шуда бошад;
- ќарори бекор кардани таъмини мусодираи молу мулк, ба
шарте, ки чунин чорањо андешида шуда бошанд.
Мутобиќи муќаррароти моддањои 1086, 1115-и Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд КГ) (боби 47-и
Кодекси мурофиавии љиноятї) ба сафедкардашуда бояд
њуќуќњои ў рољеъ ба барќарор намудани зарари моддї ва
љуброни зарари маънавї, ки дар натиљаи ѓайриќонунї ба
љавобгарии љиноятї кашидан расонида шудааст, фаҳмонда
дода, дар ин бора дар протоколи маљлиси судї ќайд карда
шавад.
21. Ба суд, судя зарур аст, ки њангоми баровардани њукм
талаботи моддаи 335-и КМЉ-ро вобаста ба њалли даъвои
гражданї ќатъиян риоя намоянд. Бо назардошти талаботи
мазкур суд вазифадор аст дар њукм асосњои пурра ѐ ќисман
ќонеъ гардонидан ѐ ин ки рад намудани даъворо, бо нишон
додани ҳисоб ва андозаи он, ки метавонад талаби даъвогарро
ќаноат кунонад ва ќонуне, ки дар асоси он даъвои гражданї њал
ѐфтааст, дарљ намояд. Мавриди ќонеъ гардонидани даъвои
гражданї, ки нисбати якчанд судшавандагон пешнињод
шудааст, дар њукм бояд маблаѓи аниќ, ки аз онњо ба тариќи
муштарак ѐ њиссавї рўѐнида мешавад, дарљ ѐбад.
Дар сурати мавќуф нагузоштани муњокимаи парванда

имконпазир будани чунин ҳисоббарорї аз рўи даъво ва агар он
ба ќарори суд дар бораи бандубасти љиноят, андозаи љазо ва
дигар масъалањое, ки њангоми баровардани њукм ба миѐн
меоянд, таъсир нарасонад, суд метавонад њуќуќи даъвогари
гражданиро оид ба ќонеъ гардонидани даъвояш эътироф
намуда, ба ў фањмонад, ки оид ба масъалаи рољеъ ба андозаи он
метавонад ба тариќи пешбурди суди гражданї ба суд мурољиат
намояд.
Ҳангоми дар мурофиаи судї имконнопазир гардидани
муайянкунии зарари расонидашуда, ки ба бандубасти љиноят
таъсир мерасонад, парванда бояд ба тафтиши иловагї
баргардонида шавад.
22. Суд, судя њангоми баровардани њукми сафедкунанда
метавонад бо сабаби вуљуд надоштани ҳодисаи љиноят ѐ ин ки,
исбот нашудани иштироки судшаванда дар содир намудани
љиноят, даъворо рад кунад. Дар сурати баровардани њукми
сафедкунанда бо сабаби мављуд набудани таркиби љиноят дар
њаракатњои судшаванда даъво бе баррасї мононда мешавад.
Инчунин, даъвои гражданї мумкин аст бе баррасї мононда
шавад, агар даъвогари гражданї ѐ намояндаи ў ба мурофиаи
судї њозир нашуда, дар бораи дар ѓоибии ў баррасї намудани
даъво дархост пешнињод накарда бошад (ба истиснои њолатњои
бо ќисми 4 моддаи 283-и КМЉ пешбинишуда, агар даъворо
прокурор дастгирї кунад, ѐ ин ки суд инро зарур шуморад).
23. Суд, судя бояд дар назар дошта бошанд, ки шахси
нисбаташ бо љиноят зарари маънавї, љисмонї ѐ молумулкї
расонидашуда, њуќуќ дорад, даъвои гражданиро дар бораи
љуброни зарари маънавї пешнињод намояд, ки тибќи ќонун
новобаста аз зарари молумулкї дар намуди маблаѓи пулї
ситонида мешавад. Њангоми њалли њамин ќабил даъвоњо суд
бояд муќаррароти моддањои 171, 1115, 1116-и КГ-ро дастрас
намояд, ки тибќи он андозаи зарари маънавї вобаста ба
хусусиятњои хоси азобу уќубатњои љисмонию маънавие, ки ба
љабрдида
расонида шудааст, инчунин дараљаи гуноњи
судшаванда, њангоме ки гуноњ асоси љуброн мебошад, аз тарафи
суд муайян карда мешавад. Суд, судя бояд мавриди муайян
гардидани
хусусиятњои хоси азобу уќубатњои љисмонию
маънавї, њолатњои воќеие, ки бо он зарари маънавї расонида
шудааст, инчунин хусусиятњои хоси фардии љабрдида, андозаи
зарарро оќилонаю одилона ба инобат гирад.

24. Тибќи талаботи моддаи 347-и КМЉ дар ќисми
хулосавии њукми айбдоркунанда, ҳамчунин њукми сафедкунанда
њалли масъала оид ба далелњои шайъї нишон дода мешавад.
Дар њукм бояд номгўи далелњои шайъие, ки мусодира,
супурда, дар парванда нигоҳ дошта ѐ нобуд карда мешаванд,
аниқ дарљ гарданд.
Дар ваќти њалли масъала дар бораи мусодираи олоти
љиноят ѐ супурдани он ба муассисањои дахлдор ѐ ин ки нобуд
кардан суд, судя бояд ба инобат гиранд, ки ашѐњои ба
судшаванда тааллуќдошта, ки далели шайъї эътироф шудаанд,
танњо дар сурати ќасдан истифода бурдани онњо ба сифати
олоти љиноят аз љониби судшаванда ѐ њаммаслакони ў мусодира
карда мешаванд.
Ашѐњое, ки далели шайъї эътироф шудаанд ва барои
муомилот манъ мебошанд, бояд ба муассисаҳои дахлдор
супурда ѐ нобуд карда шаванд. Ба ашѐњое, ки муомилоти онњо
манъ карда шудааст (муомилоташон мањдуд карда шудааст)
инҳо дохил мешаванд: маводњои таркандаю радиоактивї, силоњ,
лавозимоти
љангї,
радиопередатчикњо,
маводњои
сахттаъсиркунанда, зањролуд ва нашъаовар, нигоњ доштани
онњо бе иљозати махсус ѐ бо вайрон кардани ќоидаҳои
нигоњдорї вобаста мебошад; алмос, тилло, нуќра, платина ва
металлњои гурўњи платинї дар шакли коркарднашуда, дигар
ашѐњое, ки нисбати онњо ќоидањои махсуси ба даст овардан ва
нигоњдорї муќаррар карда шудааст.
Пас аз баррасии парванда яроќ, тирњо, гилзањо, патронњо
бо изњои яроќ, лавозимоти љангї, ки далели шайъї эътироф
шудаанд, бояд ба маќомоти дахлдор фиристонида шаванд.
Мақомоти мазкур ќарорро дар бораи нобуд кардан ѐ фурўхтан,
ѐ ин ки ба тариќи дахлдор истифода бурдани онро ќабул намуда,
санади дахлдор тартиб дода, ба суд ирсол менамоянд.
Ашѐњое, ки далели шайъї эътироф шудаанду арзише
надоранд, бояд нобуд карда шаванд ва дар сурати аз тарафи
шахсони манфиатдор ѐ муассисањо пешнињод намудани дархост
метавонанд ба онњо супурда шаванд. Дар бораи супурдан, нобуд
кардани ашѐњои зикргардида санади дахлдор тартиб дода, ба
парванда замима мегардад.
Далелњои шайъї, пул ва дигар ашѐи ќимматноке, ки бо
роњи љинояткорї ба даст оварда шудаанд, ба фоидаи давлат
гузаронида, ашѐи дигар ба моликони ќонунии онњо

баргардонида мешавад. Дар сурате, ки соњибони онњо муайян
нашуда бошанд, ба моликияти давлат гузаронида мешавад. Ба
миѐн омадани бањс оид ба мансубияти ашѐ, бояд бо тартиби
пешбурди мурофиаи судии гражданї њал карда шавад.
Пулњои ќалбакї ва қоѓазњои ќимматнок, ки далели шайъии
исботи гуноҳи судшаванда (маҳкумшуда) мебошанд, то ба
итмом расидани мўњлати нигоњдории парванда дар қабати он
нигоҳ дошта мешаванд.
Пул ва дигар ашѐи ќимматноке, ки мавриди муњокимаи
судии парвандаи љиноятї муайян шудааст, ки онҳо бо роњи
љинояткорона ба даст оварда нашудаанд, ѐ ин ки объекти
њаракатњои љиноятї намебошанд, ба фоидаи давлат гузаронида
намешаванд.
Њуљљатњое, ки далели шайъї мебошанд, њамроњи парванда
нигоњ дошта, дар асоси дархост ба шахсони манфиатдор, ѐ ин ки
муассисањо супурда мешаванд. Дар бораи ба шахсони
манфиатдор ѐ муассиса супурда шудани њуљљатњо бояд санади
дахлдор тартиб дода, ба парвандаи љиноятї њамроњ карда
шавад.
Њуљљатњои шахсии мањкумшудагоне, ки нисбаташон љазои
мањрум сохтан аз озодї таъин гардидааст, њангоми эътибори
ќонунї пайдо намудани њукм бояд ба муассисањое, ки ин
њуљљатњоро додаанд, фиристонида, дар ин бора ба парвандаи
љиноятї њуљљати дахлдор (нусхаи мактуб) њамроњ карда
мешаванд.
25. Мутобиќи талаботи моддаи 341-и КМЉ њукм бояд бо
иборањои равшану возењ ва фањмо тањия карда шавад. Бо
назардошти ин, дар матни њукм истифода бурдани иборањои
носањењ, кўтоњкунии ѓайризарурии иборањо ва калимањое, ки
дар њуљљатњои расмї иљозат дода намешаванд, инчунин вазнин
(мураккаб) кардани њукм бо тафсири њолатњое, ки нисбати
парвандаи мазкур ањамияте надоранд, манъ карда шудааст. Дар
њукм иборањои техникию махсус, инчунин шевагї бояд тавзењ
дода шаванд. Њукм ба забоне, ки мурофиаи судї бурда шудааст,
тањия дода, онро раисикунанда ѐ судя эълон мекунад.
Азбаски њукм дар њама њолат ошкоро эълон мегардад, суд
њангоми тартиб додани он бояд аз истифодабарии иборањои
нозарур, нофањмо, муфассал тасвир додани тарзи содир
гардидани љинояти бо коркарди маводи нашъаовар, воситањои
тарканда ва ѓайра вобаста, инчунин сўиќасд ба дахлнопазирии

алоќаи љинсии шаҳрвандон ѐ маънавиѐти ноболиѓон
алоќамандбударо худдорї намояд. Њукм бояд дастнавис ѐ бо
воситањои техникї аз љониби яке аз судяњое, ки њангоми
баровардани он иштирок дорад, тартиб дода, аз љониби њамаи
судяњо имзо карда шавад.
Риоя намудани талаботи ќонун дар бораи эзоњ додани
ислоњоте, ки дар њукм ворид карда шудаанд ва он аз тарафи
њамаи судњо дар хонаи машваратї то эълон гардидани њукм
имзо карда мешавад, қатъї мебошад. Ислоњоти аз тарафи
судяњо эзоњ надода ва имзо нагардида нисбати моњияти њолати
парванда (масалан, банду басти љиноят, намуд ва андозаи љазо,
андозаи даъвои граждании ќонеъгардида, низоми муассисаи
ислоњї ѐ тарбиявї) асоси аз љониби суди марњилаи болої пурра
ѐ дар ќисмњои дахлдор бекор кардани њукм мегардад.
Њамчунин, суд, судя бояд дар назар дошта бошанд, ки дар
ќисми хулосавии њукм тартиб ва мўњлати овардани шикоят ва
эътироз ба он ва њуќуќи мањкумшуда ѐ сафедшуда дар бораи
пешнињод кардани дархост дар мавриди иштирок дар баррасии
парванда аз љониби суди марњилаи кассатсионї фањмонда дода
шавад.
26. Санаи баровардани њукм рўзи ба имзо расидани он аз
љониби њайати суд њисобида мешавад.
Тибќи талаботи моддаи 348-и КМЉ њукм бояд дар њаљми
пуррааш тартиб дода шуда, эълон гардад.
Дар сурати баррасї намудани парвандаи љиноятї дар
мурофиаи пўшида дар асоси таъиноти (ќарори) асосноки суд,
судя танњо ќисми муќаддимавї ва хулосавии њукмро метавонад
эълон намояд.
Гузаронидани муњокимаи судї дар мурофиаи пўшида
наметавонад асоси рад намудани шиносшавии судшаванда
(сафедкардашуда) ва дигар иштирокчиѐни мурофиа бо матни
пурраи њукм ѐ дигар ќароре, ки баррасии судиро хотима
медињад, гардад.
Њангоми эълон кардани ќисми муќаддимавї ва хулосавии
њукм раисикунанда ба иштирокчиёни мурофиаи судї тартиби бо
матни пурраи он шинос шуданро мефањмонад.
27. Диќќати раисикунандагони мурофиањои судї ба он љалб
карда шавад, ки њангоми баррасии дастаљамъонаи парванда
тибќи талаботи моддаи 337-и КМЉ онњо вазифадоранд риояи
тартиби муќаррарнамудаи ќонун рољеъ ба муњокимаи

масъалањое, ки бояд њангоми баровардани њукм њал шаванд,
инчунин тартиби машварати судяњоро таъмин намоянд. Дар
рафти машварат раисикунанда бояд ба иштирокчиѐни
мурофиаи судї (машваратчиѐн) барои озодона ва
пурра
мавриди музокира ќарор додан, фикру аќидаи худро баѐн
(пешнињод) кардан, шароити мусоид фароњам оварад.
Тибќи талаботи қонун, ба машварати судяњо аз љониби
раисикунанда масъалањое, ки дар моддаи 335-и КМЉ зикр
гардидаанд, пешнињод карда, дастаљамъона аз љониби њайати
суд озодона музокира кардани онњо ва ќабули ќарорро аз рўи
масъалањои мазкур пешбинї менамояд.
Бо назардошти он ки њама гуна масъалањо бо шумораи
бештари овозњо њал мегарданд, агар яке аз судяњо њангоми
овоздињї нисбати яке аз масъалањо дар шумораи камтарин
монад, дар ин сурат ў аз вазифаи дар муњокима ва овоздињї
нисбати масъалањои минбаъда озод намебошад. Судяе, ки дар
шумораи камтарин мебошад, њуќуќ дорад фикри худро нисбати
њукми ќабулгардида дар шакли хаттї пешнињод намояд ва он
дар лифофаи мўњргузошта ба њукми судї замима гардида, дар
толори судї эълон карда намешавад.
Диќќати суд, судя ба он љалб карда шавад, ки эълони њукм,
ки бо он баррасии парванда ба итмом мерасад, бояд дар њузури
иштирокчиѐни мурофиаи судї, аз љумла прокурор ва њимоятгар,
сурат гирад.
Дар толори маљлиси судї њузур надоштани иштирокчиѐни
мурофиаи судї барои эълон шудани њукм монеа намегардад.
28. Бояд ба инобат гирифт, ки агар њангоми баррасии
парвандаи љиноятї вайронкунии њуќуќу озодињои шањрвандон,
инчунин татбиќи нодурусти муќаррароти ќонун, ки дар рафти
тањќиќ, тафтиши пешакї ва пешбурди парванда
ошкор
гардидааст, суд, судя мутобиќи талаботи ќисми 2 моддаи 35-и
КМЉ метавонанд нисбати шахсони ба вайронкунї роњдода
таъиноти хусусї бароранд. Суд, судя њуќуќ доранд, таъиноти
хусусиро дар дигар њолатњо низ ќабул намоянд.
29. Судҳои марҳилаҳои кассатсионї ва назоратии Суди
Олї, ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе назорати дахлдорро
аз болои ќонунї ва асоснок будани њукмњое, ки судњои
марњилањои якум ќабул менамоянд, таъмин намоянд. Њангоми
баррасии парванда ба тариќи кассатсионї ѐ назоратї, судњои
зикргардида бояд мувофиќат кардани њукмро нисбат ба

талаботи ќонун санљида, чорањои заруриро барои ислоњ
намудани хатогињое, ки љой доранд бо роњи бекор ѐ таѓйир
додани њукми бо вайрон кардани ќонунгузории амалкунанда
бароварда шудаанд, бо тавзењоти муфассал дар таъиноту
ќарорњои худ оид ба бартараф намудани камбудию норасоињо
андешида бароянд. Дар њолатњои зарурї бояд таъиноти
(ќарори) хусусї бароварда шавад.
30. Бо ќабул гардидани ќарори мазкур ќарори Пленуми
Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 4 июни соли 1992 тањти №1
«Дар бораи њукми судї» аз эътибор соқит дониста шавад.
Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии
Љумњурии Тољикистон
Н.Абдуллоев
Котиби Пленум,
судяи Суди Олии
Љумњурии Тољикистон

М.Саидов

