
  Ќ А Р О Р И    
ПЛЕНУМИ  СУДИ  ОЛИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

№22  
аз  26 июни соли  2009   ш. Душанбе 

  
Дар бораи таљрибаи баррасии парвандаҳои  љиноятї 

 оид ба азонихудкунї ва исрофкорї 
  

 Натиљаи љамъбасти таљрибаи аз љониби судҳои Љумҳурии 
Тољикистон баррасї гардидани парвандаҳои љиноятии марбут ба 
азонихудкунї  ва исрофкориро муҳокима намуда, дар асоси моддаи 27-и 
Ќонуни конститутсионии Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи судҳои  
Љумҳурии Тољикистон», Пленуми Суди Олии Љумҳурии Тољикистон,- 

  
     Ќ А Р О Р    К А Р Д : 

  
  1. Бо назардошти хусусияту дараљаи хавфнокии баланди љамъиятии  

љиноятҳои марбут ба азонихудкунї ѐ исрофкорї  ба маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї зарур аст, ки  ҳангоми тафтишот ва баррасии 
парвандаҳои  категорияҳои мазкур таҳќиќи ҳарљонибаву пурра ва 
объективонаи ҳолатҳои  корро таъмин намуда, чораҳои бо ќонун 
муќарраргардидаро љињати муайян намудани сабабу шароитҳое, ки барои 
содиршавии ин љиноятҳо мусоидат намудаанд, андешанд. 

2. Љинояти дар моддаи 245-и  Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд КЉ)  нишондода, ду шакли тасарруфи  молу мулки 
ѓайрро  бо  аломатњои  азонихудкунї ѐ  исрофкорї, ки ба гунањгор  бовар  
карда супурда шудааст ѐ дар ихтиѐри ў  мебошад ва њар  кадомашон  
хусусияти  хоси худро доро мебошанд, пешбинї кардааст. Аз ин лињоз, 
њангоми гузаронидани тафтиши пешакї ва баррасии парвандањои  мансуб 
ба ин љиноятњо зарур аст, ки аломатњои таркибии азонихудкунї ѐ 
исрофкориро  муайян карда, ба онњо  бањои дурусти њуќуќї  дода шавад.   

  3. Таҳти мафҳуми азонихудкунї – аз љониби шахс  ѓайриќонунї, 
боѓараз, ройгон гирифтан  ва ба манфиати худ табдил додани молу мулки 
ѓайр, ки ба ў бовар карда супурда шудааст ѐ дар ихтиѐраш мебошад, 
фаҳмида мешавад. 

 Исрофкорї њамчун намуди мустаќили тасарруф - аз тарафи шахс дар 
њар шакл боѓараз, ройгон, бе бозгашт   ба фоидаи  худ ѐ  шахси дигар 
бегона кардан ѐ ин ки истифода намудани молу мулки ба ў бовар 
кардашуда ѐ дар ихтиѐраш бударо дар бар мегирад. 

Тањти мафњуми молу мулке, ки ба гунањгор бовар карда супурда 
шудааст -  молу мулке дониста мешавад, ки ба таври муваќќатї ѐ доимї 
дар нигањдошти  ќонунии ў ќарор дошта, барои  онњо бо њуќуќњои муайян 
дар хусуси ихтиѐрдорї кардан, идора намудан, нигоњ доштан,  бурда 
расонидан ва ѓайра дар асоси  ўњдадорињои мансабї, муносибатњои 
шартномавї, мењнатї, супоришњои соњибмулк ваколатдор карда шудааст.  

4. Субъекти ин љиноят ба ѓайр аз шахсони  масъули љавобгарии 



моддидошта, дигар шахсоне низ шуда метавонанд, ки молу мулк ба онњо 
бовар карда супурда шудааст  ѐ дар ихтиѐрашон мебошад.   

 5. Азонихудкунї аз лањзае, ки молу мулк ба нигањдошти 
ѓайриќонунии гунањгор гузашта, ў имкони  истифода бурдан ѐ ихтиѐрдорї 
кардани онро пайдо мекунад, љинояти хотимаѐфта  эътироф мешавад.   

Исрофкорї  дар њолате љинояти  хотимаѐфта  дониста мешавад, ки 
шахс воќеан молу мулкро  ихтиѐрдорї карда, љараѐни бегонакунии онро 
ба анљом расонида бошад. 

Азонихудкуние, ки аз якчанд лањзањо иборатанду бо ќасди ягона 
равона буда, маќсади умумии ба тасарруфи худ даровардани  молу мулки 
ѓайрро дошта бошад,  љинояти давомдор дониста мешавад. 

  6. Азонихудкунї ѐ исрофкорї дар њамон ваќт бо банди «а» ќисми 2-и  
моддаи 245 КЉ такроран дониста мешавад, ки агар шахс ќабл аз он як ѐ 
якчанд  љиноятњои дар  моддањои  244-251, 254  ва 257-и  КЉ,  њамчунин  
дар  моддањои 186, 194, 199, 202-и  њамин Кодекс пешбинишударо содир 
карда бошад. 

Азонихудкунї ва исрофкорї такроран эътироф намешавад, агар шахс 
барои љинояти ќаблан содирнамудааш тибќи талаботи моддањои 72-75-и  
КЉ аз љавобгарии љиноятї озод ѐ парвандаи љиноятї бо асосњои 
пешбининамудаи ќонун нисбаташ ќатъ гардида ѐ мутобиќи  моддаи  84-и  
њамин Кодекс доѓи судиаш барњам хўрда ѐ бардошта шуда бошад. 

7. Љинояти мазкур    дар сурате бо банди «б» ќисми 2-и  моддаи 245  
КЉ бо  аломати аз љониби  гурўҳи  шахсон бо маслињати пешакї банду 
баст карда мешавад, ки агар ҳангоми содир намудани он асосҳои дар 
ќисми 2-и моддаи 39 КЉ пешбинигардида љой дошта  бошанд. 

  8. Азонихудкунї ва исрофкорї бо аломатї аз љониби гурўҳи 
муташаккил дар њолате банду баст карда мешавад, ки агар ин љиноят аз 
љониби гурўњи  устувори шахсоне, ки пешакї барои содир кардани як ѐ 
якчанд љиноят муттањид шудаанд, содир шуда бошанд.   

9. Мувофиќи банди 2-и эзоњи моддаи 244 КЉ андозаи  зарари ба 
шањрванд расонидашуда аз рўи ањволи  моддии љабрдида бо назардошти 
вазъи молу мулкї,  манбањои даромади оилавї, вобаста ба шумораи  
шахсони  дар тарбияаш буда,  сарчашмањои даромад ва ѓайрањо муайян  
карда шавад.  

Њангоми банду басти   азонихудкунї  ѐ исрофкории молу мулки 
давлатї ѐ дастаљамъї бояд арзиши ашѐи тасарруфшуда, дар лањзаи содир 
гардидани кирдор  ба асос гирифта шавад. 

Бояд дар назар дошт, ки тибќи банди 4-и эзоњи дар боло зикргардида 
азонихудкунї ѐ исрофкории  молу мулки давлатї  ѐ дастаљамъї  дар 
њолате ба миѐн меояд, ки агар арзиши  молу мулки  тасарруфшуда  аз дањ 
андозаи маоши  њадди  аќал ѐ нишондињанда  барои  њисобњо  зиѐд бошад. 

10. Тањти мафњуми тасарруфи молу мулки  давлатї ѐ дастаљамъї  ба 
миќдори калон, ки ба гунањгор бовар  карда супурда шудааст ѐ дар 
ихтиѐри ў мебошад, (банди «а» ќисми 3-и  моддаи  245 КЉ)  арзиши молу 
мулке дар назар дошта шудааст, ки аз андозаи  маоши њадди аќал ѐ 
нишондињанда барои њисобњо як њазор маротиба зиѐдтар бошад. 



 Ба миќдори махсусан калон (банди «б» ќисми 4-и  моддаи  245 КЉ) 
бошад, арзиши молу мулке фањмида мешавад, ки аз андозаи  маоши њадди 
аќал ѐ нишондињанда барои њисобњо ду њазор маротиба зиѐдтар бошад. 

Бинобар њамин зарур аст, ки њангоми тафтишу баррасии ин  ќабил 
парвандањо вобаста ба њолатњои зикршуда андозаи зарар ба миќдори 
љиддї, калон ва ѐ махсусан калон  муайян карда шуда, кирдори шахс бо 
ќисмњои дахлдори моддаи 245 КЉ  банду баст карда шавад.  

11. Бояд ба инобат гирифт, ки мувофиќи моддаи 12-и  КЉ љиноят ва 
сазовори љазо будани кирдор бо ќонуни дар ваќти содир намудани он 
кирдор амалкунанда, муайян карда мешавад. Бинобар ин барои дуруст 
банду баст кардани кирдори шахсе, ки тасарруфи молу мулки ѓайри ба ў 
бовар карда супурдашуда ѐ дар ихтиѐраш  бударо содир намудааст, бояд 
муќаррар карда шавад, ки дар ваќти  содир намудани ин кирдор ќонун 
кадом андозаи маоши њадди аќал ва нишондињанда барои њисобњоро 
пешбинї намудааст.  

Дар ин маврид дар назар доштан зарур аст, ки дар Љумњурии 
Тољикистон  андозањои зерини маоши њадди аќал: аз 1 июли соли 1991 –
190 рубл, аз 1 январи соли 1992 – 340 рубл, аз 1 майи соли 1992 – 700 рубл, 
аз 1 ноябри соли 1992 – 1260 рубл, аз 1 январи соли 1993 – 2000 рубл, аз 1 
майи соли 1993 – 4000 рубл, аз 1 октябри соли 1993 – 8000 рубл, аз 1 майи 
соли 1995–144 руб, аз 1 марти соли 1996 – 230 руб, аз 1 июли соли 1996 – 
322 рубл, аз 1 январи соли 1998 – 1000 рубл, аз 1 майи соли 1998 – 1000 
рубл, аз 1 январи соли 1999 – 1 сомонї, аз 1 январи соли 2001 – 3 сомонї, 
аз 1 январи соли 2002 – 4 сомонї, аз 1 апрели соли 2003 – 5 сомонї, аз 1 
январи соли 2004 – 7 сомонї, аз 1 январи соли 2005 – 12 сомонї, аз 1 
апрели соли 2006 - 20 сомонї   муќаррар карда шудааст. 

Њамзамон, ба эътибор гирифтан лозим аст, ки дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  аз 05 январи соли 2008 тањти №350 «Дар бораи 
нишондињанда барои њисобњо» то мутобиќ намудани ќонунњо ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон  ба Ќонуни мазкур 
калимањои  «њаљми њадди аќали  музди мењнат», «музди мењнати њадди 
аќал», «њаљми њадди аќали моњонаи музди мењнат», «музди мењнати њадди 
аќали моњона», њамчун калимањои «нишондињанда барои њисобњо» 
дониста шудаанд.   

Нишондињанда барои њисобњо дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  дар 
бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли дахлдор  
муќаррар карда мешавад. 

Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 02 ноябри соли 2007 «Дар бораи 
Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2008» нишондињанда 
барои њисобњо аз 01 июли соли 2008 25 сомонї ва бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон  аз 19 ноябри соли 2008 «Дар бораи Буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон барои соли 2009» аз 01 июли соли 2009 
нишондињандањои зикргардида  35 сомонї муайян карда шудаанд. 

 12. Тањти мафњуми ваколатњои мансабдорї – маљмўи ваколатњое 
дониста мешавад, ки  хусусияту аломати таркибии онњо дар эзоњи 
моддањои 295 ва 314 КЉ  пешбинї гардидаанд. 



  Субъекти љинояти дар банди «г»  ќисми 2-и  моддаи 245  КЉ 
пешбинишуда,  шахсоне шуда метавонанд, ки нисбат ба молу мулки ба 
онњо бовар карда супурда шуда ѐ дар ихтиѐрашон буда њуќуќи 
идоракунии оперативї доранд. Бинобар ин,  агар шахс бо истифодаи  
ваколати  мансабдорї  молу мулки  ѓайри ба ў бовар карда супурдашуда ѐ 
дар ихтиѐраш бударо  ѓайриќонунї, боѓараз, ройгон ва бебозгашт аз худ 
карда, онро ба фоидаи худ ѐ дигарон табдил дињад, кирдори ў бояд бо 
банди «г»  ќисми 2-и  моддаи 245  КЉ банду баст карда шавад.   

Бояд ба эътибор гирифт, ки субъекти ин  љиноят на танњо шахсони 
мансабдори маќомоти њокимияти давлатї ва идорањои давлатї, инчунин, 
шахсоне дониста мешаванд, ки ваколатњои  фармонфармої  ѐ дигар 
ваколатњои идоравиро дар ташкилотњои  тиљоратї ва дигар ташкилотњо 
иљро мекунанд. 

Тасарруфи молу мулки ѓайр бо истифода аз ваколати мансабдорї  бо 
кирдорњои зерин: ба зердастони худ дар бораи  ба соњибияти каси дигар 
додани молу мулк ѐ онро аз њисоб баровардан, супориши ѓайриќонунї  
додан; ѓайриќонунї пардохти музди мењнат, нафаќа, ѐрдампулї бо роњи 
сохтани њуљљатњои ќалбакї, зиѐд нишон додани корњои иљрошуда ва 
ѓайрањо, ки вобаста ба он маблаѓњои пулии калон пардохта мешаванд, 
содир шуданашон мумкин аст.  

Аз таркиби љинояти азонихудкунї ѐ исрофкорї, чунин  сўиистифодаи 
мансаби хизматї, ки  гарчанде бо маќсади ѓаразнок содир шуда, ба 
моликияти давлат ѐ дигар корхона новобаста аз шакли моликияташон  
зарар расонида, вале  ба ќасди бе бозгашт ба манфиати худ ѐ шахси дигар 
табдил додани он алоќамандї надошта бошад, бояд фарќ карда шавад.  

13.  Агар шахс тасарруфи  якчанд  молу мулки  ѓайрро, ки ба ў бовар 
карда супурда шудааст ѐ дар ихтиѐраш  мебошад, дар маљмўъ бо як тарз 
ва бо ќасди ба миќдори калон ѐ махсусан калон  содир карда бошад, он 
гоњ кирдори ў мувофиќан бо банди «а»  ќисми 3-и  ѐ банди «б» ќисми 4 
моддаи 245  КЉ  банду баст карда  мешавад.   

14. Дар мавриди содир кардани тасарруфи молу мулки  ѓайр, ки ба 
гунањгор бовар карда супурда шудааст  ѐ дар ихтиѐраш  мебошад,  ќасд 
бевосита барои ба даст овардани молу мулки  ѓайр ба миќдори калон  ѐ 
махсусан  калон равона шуда, он бо сабабњои  аз гунањгор вобастанабуда,  
то ба охир расонида нашуда бошад, ин кирдор бояд њамчун сўиќасди 
тасарруфи молу мулки ѓайр ба миќдори калон ѐ махсусан калон њисобида 
шавад. 

15. Ҳангоми аз љониби шахс содир намудани тасарруфи молу мулки  
ѓайр, ки ба ў бовар карда супурда шудааст ѐ дар ихтиѐраш мебошад, бо 
роњи сохтакорї ѐ  ќасдан несту нобуд ѐ вайрон кардани молу мулк, ин 
кирдорњо аз рўи маљмўи љиноятњо бо моддањои дахлдори КЉ банду баст 
карда мешаванд. 

16. Агар  азонихудкунї ѐ исрофкорї аз љониби шахсоне,  ки дорои 
ваколати мансабї намебошанд,  бо роњи сохтакории њуљљатњо содир шуда 
бошад, он гоњ њаракатњои онњо  бояд барои маљмўи љиноятњо бо 
моддањои 245 ва 340-и КЉ банду баст карда шавад. Дар дигар њолатњо, 



агар ин љиноят дар шарикї бо шахси мансабдор содир шуда бошад, 
кирдорњо бояд њамчун њамиштирокчї дар сохтакории хизматї банду баст 
карда шавад. 

17. Ба моликияти худ табдил додани молу мулки ѓайр ѐ дигар ашѐњои 
арзишнок аз рўи созишномањои мењнатии ќалбакї ѐ дигар шартномањо 
дар намуди музди мењнат барои иљрои кор ѐ хизматрасонї, ки дар асл 
ќисман ѐ пурра иљро нашудаанд, аз рўи маслињати  пешакї  байни  шахси  
дорои  ваколати  мансабдорї ва дигар шахсон, ки чунин ањдро баста, дар 
гирифтани  маблаѓњо иштирок кардаанд, бояд њамчун тасарруф, ки барои 
он њам шахсони дорои ваколати мансабдорї ва њам шахсони воќеї, ки 
дар маслињати  пешакї иштирок намуда, ин молњоро соњиб шудаанд, 
љавобгар мебошанд, банду баст карда шавад. 

 Ба даст овардани маблаѓњои пулї аз љониби корманди соњаи 
хизматрасонии ањолї, ки  аз рўи нархномањо барои иљрои корњо бо 
истифода аз ашѐ ва молњои  корхона аз фармоишгар гирифтааст, бояд  
њамчун тасарруфи  молу мулки ѓайр дониста шавад. 

Дар сурате, ки њангоми содир намудани ин њаракатњо аз ашѐ ва 
молњои  корхона    истифода нашуда бошад,  ин  кирдор  бояд бо моддаи 
253-и  КЉ  њамчун расонидани зарари молу мулки  бо роњи фиреб  ѐ  
сўиистифодаи боварї банду баст карда шавад.  

18. Дар шароити иќтисоди бозоргонї њангоми муайян намудани нарх 
ва андозаи молу мулки тасарруфшуда, бояд муќаррар карда шавад, ки 
молу ашѐњо бо кадом нарх гирифта шудаанд. 

Њангоми муайян  кардани миќдори зарари расонидашуда ва банду 
басти љиноят зарур аст, ки арзиши  молу мулки тасарруфшуда бо 
назардошти харољотњои истењсолї, ба даст овардан, нигањдорї, интиќол 
ва коркарди ин мањсулот ва мол ба инобат гирифта шавад. Дар сурати 
мављуд набудани имкониятњои муайян намудани арзиши  молу мулки 
тасарруфшуда, нархи онњо  бояд дар асоси хулосаи  экспертон  дар ваќти 
содир кардани љиноят муайян карда шавад. 

Арзиши њар ашѐ, мањсулот ва молњои тасарруфшуда бояд аз љониби 
маќомоти тафтишоти пешакї аввал дар алоњидагї ва баъдан дар маљмўъ 
даќиќ муайян карда шавад. 

Ба маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї зарур аст муќаррар намоянд, 
ки  шахси гунањгор молу мулки тасарруфшударо ба куљо, ба кињо, бо 
кадом роњ ва ба кадом манбањо сарф намудааст. Даќиќ муайян накардани 
ин њолатњо, ки ба њал кардани масъалаи  исботи гуноњ таъсир расонида, 
дар мурофиаи судї бартараф намуданашон ѓайриимкон бошад, асос 
барои ба тафтишоти иловагї баргардонидани парванда шуда метавонад. 

19. Дар сурати  ошкор гардидани њолати аз љониби шахс анљом додани 
ањдњои молу мулкї ѐ  амалиѐтњои дигар бо маблаѓњои пулї ѐ молу мулкие, 
ки дар натиљаи содир намудани љинояти азонихудкунї ѐ исрофкорї ба 
даст оварда шудааст, ба маќомоти тафтишоти пешакї ва судњо  зарур аст, 
ки  масъалаи дар  кирдори гунањгор љой доштани  љинояти дар моддаи 
262-и КЉ  пешбинигардида, яъне ба расмият даровардани (ќонунї 
гардонидани) маблаѓњои пулї ѐ молу мулки дигари ѓайриќонунї ба даст 



овардашударо мавриди муњокима ќарор дода, дар ин хусус ќарори ќонунї 
ва асоснок ќабул намоянд. Дар ин маврид кирдори шахс аз рўи маљмўи 
љиноятњо бо  моддањои 245 ва 262-и  КЉ банду баст карда мешавад. 

20. Зарари аз љиноят расонидашуда, чун ќоида дар шакли аслї  
рўѐнида мешавад, вале дар сурати ѓайриимкон будан арзиши молу мулки 
тасарруфшуда  аз рўи нархњое, ки њангоми  баровардани њукм  амал  
мекунанд,муайян карда мешавад. Дар чунин њолат маблаѓи 
рўѐнидашаванда ба банду басти кирдор таъсир намерасонад. 

Бо назардошти беќурбшавї (инфиляция) ва азнавњисобкунии 
минбаъда (индексация) ќисми норўѐнидаи зарар бо тартиби мурофиаи 
гражданї рўѐнида мешавад. 

Дар сурати тасарруфи молу мулк ва дигар ашѐњои ќимматнок, ки ба 
онњо бо ќонунгузорї   тартиби  махсуси муайянкунии  андозаи зарар 
пешбинї гардидааст (металлњо, сангњои ќимматбањо ва ѓайра)  арзиши 
ашѐи тасарруфгардида бояд мувофиќи њамин тартиб  муќаррар  карда 
шавад.   

Зимни банду басти тасарруфи асъори хориљї, њуљљатњои 
маблаѓгузаронї, фондњои ќимматнок бо асъори хориљї, бояд арзиши 
яккарата аз  рўи ќурби муќаррарнамудаи Бонки миллии Тољикистон,  дар 
рўзи содиршавии  љиноят, ба асос гирифта шавад. 

21. Дар ваќти њалли масъалаи таъини љазо барои љиноятҳои  
азонихудкунї ѐ исрофкорї, мутобиќи талаботи ќонун бояд,  хусусият ва 
дараљаи хавфнокии љамъиятии љинояти содиршуда, шахсияти гунањгор, 
њолатњои сабуккунандаю вазнинкунандаи љазо, њамчунин таъсири љазои 
таъиншуда барои ислоњшавии мањкумшуда, пешгирии љиноятњои нав ва 
барќарор намудани адолати иљтимої ба инобат гирифта шавад. 

Љазои  камтар ѐ сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят 
пешбинї шудааст, ѐ шартан татбиќ накардани љазоро танњо дар сурати 
мављуд будани њолатњое, ки дар моддањои 63 ва 71-и  КЉ  пешбинї 
шудаанд, бо њатман дар њукм нишон додани асосњои ќарори ќабулшуда, 
таъин намудан мумкин аст.  

22. Судњо бояд талаботи ќонунро оид ба татбиќ намудани љазоњои 
иловагї дар намуди мусодираи молу мулк бо  мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан ба фаъолияти муайян, 
бемайлон  риоя намоянд. 

Дар санксияи ќисми 3-и  моддаи  245 КЉ дар баробари љазои асосї, 
љазои иловагии мусодираи молу мулк њамчун  интихобї  нишон дода 
шудааст. Дар чунин њолат судяњо  бояд масъалаи нисбати гунањгорон 
татбиќ кардан ѐ накардани ин љазои иловагиро дар њукм муњокима 
намоянд. Дар санксияи ќисми 4-и  моддаи  зикргардида бошад, љазои 
иловагии мусодираи молу мулк ба сифати њатмї пешбинї шудааст, аз ин 
рў судњо метавонанд онро танњо дар сурати љой доштани шартњои дар 
моддаи 63-и њамин Кодекс пешбинишуда, бо њатман дар ќисми 
асосноккунонии њукм нишон додани ќарори ќабулшуда, татбиќ накунанд. 

Њангоми татбиќ намудани љазоњои иловагї дар намуди мањрум 
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан ба 



фаъолияти муайян, судяњо бояд вобаста ба њолатњои мушаххаси кор дар 
ќисми асосноккунонии њукм онро муњокима намуда, дар ќисми хулосавии 
њукм ќайд намоянд, ки мањкумшудагон аз њуќуќи ишѓоли кадом мансабњо 
ѐ машѓул шудан ба кадом фаъолиятњо мањрум карда мешаванд. 

Маќомоти тафтишоти пешакиро зарур аст, ки њангоми тафтиши 
парванда љињати таъмини иљрои љазои иловагї, яъне мусодираи молу 
мулк ва рўѐнидани зарарњои дар натиљаи љиноят расонидашуда, 
мувофиќи ќонунњои амалкунанда чорањои ќатъї  андешанд. 

 Ба судњо фањмонида шавад, ки дар асоси Кодекси мурофиавии 
љиноятии  Љумњурии Тољикистон пул, мол, ашѐ ва дигар сарватњои ба 
гунањгорон  тааллуќдоштаро, ки дар натиљаи азонихудкунї ѐ исрофкорї 
ба даст овардаанд, ба фоидаи давлат гузаронида, таќдири дигар далелњои 
шайъиро ба таври ќонунї њал намоянд. 

Дар назар доштан зарур аст, ки бояд њама гуна воситањои наќлиѐт ва 
дигар ашѐи ба гунањгор тааллуќдошта, ки ба сифати олоти љиноят 
њангоми содир намудани азонихудкунї ѐ исрофкорї истифода шудаанд, 
ба фоидаи давлат мусодира карда шуда, иљроиши онро судяњо тањти 
назорат ќарор дињанд.   

23. Диќќати судњо ба зарурияти дар марњилаи ба суддињї  аз рўи 
маводи њар як парвандаи азонихудкунї ва исрофкорї ба он равона шуда, 
муайян карда шавад, ки чорањои андешидашуда, барои таъмини љуброни 
зарари моддии дар натиљаи тасарруф расонидашуда, то чї андоза 
самаранок ва кофї мебошанд. Дар њолатњои зарурї бояд њамин гуна 
чорањоро андешанд, дар сурати ѓайриимкон будани барќарор кардани 
камбудию норасоињо  парванда ба маќомоти тањќиќ  ва тафтишоти 
иловагї баргардонида шавад. 

24. Ба судњо лозим аст мавриди дида баромадани парвандањо оид ба 
азонихудкунї ва исрофкорї, дар сурати мављуд будани асосњо таъиноти 
(ќарорї) хусусї бароварда, диќќати маќомоти давлатї, ташкилотњои 
љамъиятї ѐ шахсони мансабдорро ба њолатњои  аз рўи кор ошкор 
кардашудаи вайронкунии ќонун, сабабу шароитњое, ки ба содир 
гардидани љиноятњои зикргардида, мусоидат кардаанду дидани чорањои 
дахлдорро талаб менамоянд, љалб кунанд. 

 Бо назардошти  хусусияту дараљаи хавфнокии љамъиятии  
љиноятњои марбут ба азонихудкунї ва исрофкорї бояд судњо таљрибаи 
баррасии парвандањои зикргардидаро мунтазам љамъбаст намуда, 
хатогињои дар ваќти пешбурди парвандањо  роњ додашударо  сариваќт 
ошкор  карда, оиди бартараф намудани онњо чорањои дахлдор андешанд.      

Њамчунин, бобати пешгирї ва бартараф намудани  сабаб ва омилњои 
содиршавии ин ќабил љиноятњо ва баланд бардоштани маърифати 
њуќуќии ањолї судњо бояд мурофиањои сайѐри судї  гузаронида, ба 
муњокимаи ќарорњои судї муваффаќ гарданд. 

25. Ба судҳои зинаҳои кассатсионї ва назоратї зарур аст, ки  љињати 
баррасии сариваќтї, ќабули ќарори ќонунї ва асоснок, иљроиши 
санадњои судї марбут ба љиноятњои  азонихудкунї ва исрофкорї, 
назоратро  пурзўр  намоянд. 



26. Бинобар  ќабул  гардидани  ќарори мазкур ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон №2 аз 11 июли соли 1994 «Дар бораи 
таљрибаи судї оид ба парвандањои дуздии моликияти давлатї ва 
љамъиятї» беэътибор дониста шавад. 
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