Ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон
№3
аз 14 июни соли 2013
ш. Душанбе
Дар бораи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунњое, ки
муносибатњоро оид ба ўњдадорињо вобаста ба расонидани
зарар ба њаѐт ѐ саломатии шањрванд ба танзим медароранд
Бо маќсади таъмини ягонагии таљрибаи судї ва ќонуният њангоми
татбиќи меъѐрњои Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон,
ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
инчунин санадњои њуќуќи байналмиллалие, ки Тољикистон онњоро
эътироф кардааст, ки муносибатњоро оид ба ўњдадорињо вобаста ба
расонидани зарар ба њаѐт ѐ саломатии шањрванд ба танзим медароранд,
бо дастрасии моддаи 27-и Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон» Пленуми Суди
Олї,Ќ а р о р к а р д:
1.Диќќати суд, судяњо ба он љалб карда шавад, ки мувофиќи
талаботи моддаи 1-и Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон,
Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам меорад.
Тибќи талаботи моддањои 18, 21, 32, 38 ва 39-и Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон давлат њифзи судї ва љуброни
зарарро барои љабрдида кафолат медињад. Товони зарари моддї ва
маънавие, ки шахс дар натиљаи амали ѓайриќонунии маќомоти давлатї,
иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиѐсї ва ѐ шахсони алоњида мебинад
мувофиќи ќонун аз њисоби онњо рўѐнида мешавад. Њар кас њаќќи
зиндагї, њуќуќи њифзи саломатї дорад ва њар шахс дар пиронсолї,
њангоми беморї, маъюбї, гум кардани ќобилияти кор, мањрум шудан аз
сарпараст ва мавридњои дигаре, ки ќонун муайян кардааст, кафолати
таъмини иљтимої дорад.
Меъѐрњои дар боло овардашуда, дар Эъломияи умумии њуќуќи
башар (соли 1948), Паймони байналхалќї доир ба њуќуќи иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї (соли 1966) ва дигар санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, эълон карда
шудаанд.
Муќаррароте, ки шарт, тартиб, андозаи љуброни зараре, ки ба њаѐт
ѐ саломатии шањрванд расонидашударо ба танзим медароранд, дар
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд КГ), Кодекси
мењнат (минбаъд КМ), Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон (минбаъд
КО), Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи иљтимоии
маъюбон дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи њаракат дар роњ»,

«Дар бораи њифзи мењнат», «Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї»,
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»,
«Ќоидањои њаракати роњ дар Љумњурии Тољикистон», ки бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 декабри соли 1997 тањти №565
тасдиќ шудааст, Ќоидањои љуброни зарар, ки корхона, муассиса,
ташкилот ба кормандон, дар натиљаи осеб, бемории касбї ва ѐ зарари
дигар ба саломатии ба
иљрои вазифањои мењнатї алоќаманд
расонидашуда, ки бо Ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон аз
20 марти соли 1994 тањти №134 дар тањрири Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 30 июни соли 2007 тањти №358 муќаррар карда шудааст,
дигар ќонунњо ва санадњои меъѐри њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки ба
њифзи саломатии шањрвандон ва љуброни зарар дар натиљаи осеб ѐ
дигар зарари ба саломатї равона карда шудааст, пешбинї гардидаанд.
2. Парвандањо оид ба бањсњои вобаста ба љуброни зарари ба њаѐт ѐ
саломатии шањрванд расонидашуда, аз љумла, љуброни зарари маънавї
њангоми расонидани зарар ба њаѐт ва саломатии шањрванд тањти
тобеияти суди юрисдиксияи умумї ќарор доранд. (банди 1 ќисми 1
моддаи 24-и Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон
(минбаъд КМГ).
3. Даъвоњо дар хусуси љуброни зарари дар натиљаи осеб ѐ зиѐни
дигари ба саломатї расонидашуда, инчунин вобаста ба фавти шањрванд,
аз љумла дар бораи љуброни зарари маънавї метавонанд њам ба суди
мањалли истиќомати љавобгар (мањалли љойгиршавии шахси њуќуќї),
њам ба суди мањалли истиќомати худ ѐ мањалле, ки дар он зарар расонида
шудааст низ пешнињод карда шаванд ( моддаи 30 ва ќисми 5 моддаи 31-и
КМГ).
Даъвогарон аз рўи даъвоњо оид ба љуброни зараре, ки њангоми
расонидани осеб ба саломатї ѐ дар натиљаи фавти шањрванд ба амал
омадааст, тибќи талаботи зербанди 4 ќисми 1 моддаи 5-и Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» аз пардохти бољи
давлатї озод карда мешаванд
Суд ба тарафе, ки ба манфиати он њалнома баровардааст, аз њисоби
тарафи дигар њамаи харољоти судиро мувофиќи муќаррароти дар
моддањои 100 ва 102-и КМГ пешбинишуда, љуброн менамояд.
4. Мутобиќи талаботи ќисми 3 моддаи 47-и КМГ прокурор дар
мурофиа вобаста ба бањсњои љуброни зарари ба њаѐт ѐ саломатї
расонидашуда иштирок намуда, хулоса медињад. Њозир нашудани
прокурор ба маљлиси судї, ки аз ваќту мањалли баррасии парванда огоњ
карда шудааст, ба муњокимаи парванда монеа шуда наметавонад.
5. Ба судњо тавзењ дода шавад, ки мутобиќи ќисми 3 моддаи 141-и
КГ, неъмат ва њуќуќњои шахсии ѓайри молу мулкиро бегона намудан ва
бо тарзњои дигар додан мумкин нест, ба истиснои њолатњое, ки
санадњои меъѐри њуќуќи муќаррар намудааст. Њуќуќ ба љуброни зарари
ба њаѐт ва саломатї расонидашудаи шањрванд ба таркиби мерос дохил
намешавад, бинобар ин баъди вафоти шањрванд ворисони ў њуќуќ

доранд бо даъвои мустаќилона ба суд мурољиат намоянд, ѐ ба мурофиа
бо тартиби ворисии њуќуќии мурофиавї (моддаи 46-и КМГ) фаќат аз рўи
талабот оид ба рўѐнидани маблаѓи воќеан ба њисоби љуброни зарар ба
љабрдида њисобкардашуда, вале дар давраи њаѐт ба ў пардохтнашуда
њамроњ шаванд.
6. Мутобиќи банди «в»-и моддаи 231-и КГ ба талабот дар мавриди
товони зиѐне, ки ба њаѐт ѐ саломатии шањрванд расонида шудааст,
муњлати даъво татбиќ намегардад. Аммо талаботе, ки бо гузашти се сол
аз лањзаи пайдо кардани њуќуќ ба товони чунин зиѐн арз шудааст, барои
муњлати гузашта, вале на бештар аз се соли аз рўзи арзи даъво ќонеъ
карда мешавад.
7. Суд, судяњо бояд ба инобат гиранд, ки мувофиќи талаботи банди
«б»-и моддаи 443-и КГ њангоми љуброни зиѐни ба њаѐт ѐ саломатї
расонидашуда бањисобгирї бо дигар талабот, аз љумла талаботи якхела
номумкин аст.
8. Аз рўи ќоидаи умумии муќарраркардаи ќисмњои 1 ва 2-и моддаи
1079-и КГ масъулият барои расонидани зарар ба зиммаи шахсе, ки зарар
расонидааст гузошта мешавад, агар ки ў бегуноњии худро исбот
нанамояд. Дар њолатњои пешбининамудаи ќонун, зарар сарфи назар аз
гуноњи зараррасон тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 1086, ќисми 2-и
моддаи 1094, моддаи 1111, ќисми 2 моддаи 1115-и КГ, рўѐнида мешавад.
Масъулият барои рўѐнидани зарар метавонад ба зиммаи шахсоне, ки
зараррасон намебошанд, гузошта шавад (моддањои 1084, 1086, 1088,
1089, 1094 ва 1111-и КГ).
Эњтимолияти гуноњи зараррасон, ки дар моддаи 1079-и КГ муќаррар
карда шудааст, дар назар дорад, ки далели мављуд набудани гуноњро
бояд худи љавобгар пешнињод намояд. Љабрдида далели њолати
бардоштани осеб ѐ дигар зарар ба саломатиро (масалан, њолати
расонидани зарар дар натиљаи њодисаи садамаи наќлиѐтї бо иштироки
љавобгар, њодисаи нохуш дар истењсолот), андозаи љуброни зарар,
инчунин далеле, ки љавобгар шахси зарарасон буда ѐ шахсе, ки тибќи
ќонун ўњдадор аст зарарро љуброн намояд, пешнињод мекунад.
9. Њангоми расонидани зарар дар њолати мудофиаи зарурї (моддаи
1081-и КГ) зарар бо асосњои умумии масъулият барои расонидани зарар
(моддаи 1079-и КГ) танњо дар њолати аз њадди мудофиа баромадан сурат
гирифта бошад, љуброн карда мешавад.
Бояд дар назар дошт, ки мудофиаи зарурї - ин њимояи шахсият ва
њуќуќњои мудофиакунанда ѐ шахси дигар, манфиатњои бо ќонун
њифзшавандаи љомеа ѐ давлат аз таљовузи барои љамъият хавфнок бо
роњи расонидани зарар ба таљовузкунанда содир шудааст, агар ин
таљовуз бо зўроварї барои њаѐти мудофиакунанда ѐ шахси дигар
хавфнок бошад, ѐ ин ки бо тањдиди бевоситаи истифодаи чунин
зўроварї алоќаманд аст, мебошад.
Расонидани зарар дар њолати аз њадди мудофиаи зарурї баромадан,
амали зиддињуќуќї мебошад. Њаракати ќасдонае, ки баръало ба

хусусияту дараљаи хавфнокии таљовуз мувофиќ нест, баромадан аз њадди
мудофиаи зарурї эътироф карда мешавад.
Суд, судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки дар чунин маврид,
њаљми љуброн вобаста аз дараљаи гуноњи њам зараррасон ва њам
љабрдида, ки њаракати ў ба расонидани зарар сабаб гардидааст, муайян
карда мешавад. Њамзамон, суд њуќуќ дорад вазъи молумулкии
зараррасон-шањрвандро ба инобат гирад (моддаи 1099-и КГ).
10. Зарари дар њолати зарурати нињої, яъне рафъи хатари ба худи
зараррасон ѐ дигар шахс тањдидкунанда расонидашуда, агар рафъи ин
тањдид дар њамин њолат бо усули дигар имконнопазир бошад, бояд аз
љониби шахси зараррасон љуброн карда шавад (моддаи 1082-и КГ) .
Бо назардошти њолате, ки вобаста ба он чунин зарар расонида
шудааст, суд метавонад ўњдадории љуброни зарарро ба зиммаи шахси
сеюм, ки ба манфиати он зараррасон амал кардааст, гузорад ѐ њам
зараррасон ва њам шахси сеюмро пурра ѐ ќисман аз љуброни зарар озод
кунад.
11. Љавобгарии шахси њуќуќї ѐ шањрванд, ки дар моддаи 1083-и КГ
пешбинї гардидааст, барои зараре, ки корманди он њангоми иљрои
ўњдадорињои мењнатї (хизматї, вазифавї)-и худ расонидааст, ба вуљуд
меояд.
Ба суд, судяњо тавзењ дода шавад, ки зери мафњуми аз љониби
корманд иљрои ўњдадорињои мењнатї, (хизматї, вазифавї) бояд њам
фаъолияте, ки бо шартномаи мењнатї пешбинї шудааст ва њам
фаъолияте, ки берун аз доираи шартнома мебошад, агар онро корфармо
(шахси њуќуќї ѐ шањрванд) вобаста ба зарурияти истењсолї ѐ дигар
зарурияти ба љараѐни кор алоќаманд супориш дода бошад, фањмида
шавад.
Ўњдадорињо оид ба љуброни зарар мумкин аст ба зиммаи
шањрвандоне, ки корњоро дар асоси шартномаи њуќуќи гражданї иљро
мекунад, ба шарте ки ин шахсон тибќи супориш ѐ тањти назорати шахси
дахлдори њуќуќї ѐ шањрванди масъули пешбурди бехатарии корњо амал
кардаанд ѐ мебоист амал кунанд, вогузор карда шуданаш мумкин аст.
Ширкатњои хољагидорї ва кооперативњои истењсолї зарареро, ки
иштирокчиѐн (аъзо)-и он њангоми аз љониби охирин анљом додани
фаъолияти соњибкорї, истењсолї ѐ навъи дигари фаъолияти ширкат ѐ
кооператив расонидаанд, љуброн менамоянд.
Муассиса, корхона, ташкилот, (минбаъд корхона) новобаста аз шакли
моликият ва фаъолияти хољагидорї барои зарари ба саломатии
кормандон, хизматчиѐн ва шањрвандон, ки тибќи шартномањои њуќуќи
граждании пудрат ва супориш кор мекунанд, маъюбии мењнатї, ки бо
гуноњи корхона чї дар њудуди ин корхона ва берун аз он, инчунин дар
ваќти тавассути наќлиѐти пешкашкардаи корхона ба кор омадан ѐ
рафтан ба миѐн меояд, масуъулияти моддиро ба ўњда дорад (банди 2-и
Ќоидањо оид ба љуброни зарар).
Њамзамон, ба суд, судяњо тавзењот дода шавад, ки шахси њуќуќї
ѓайр аз муассисањое, ки аз љониби молик маблаѓгузорї мешаванд, аз рўи

ўњдадорињои худ бо тамоми молу мулкашон масъулият доранд.
Корхонаи
давлатї
ва
муассисаи
аз
љониби
молик
маблаѓгузоришаванда аз рўи ўњдадорињои худ мувофиќи тартиб ва дар
асоси шартњои пешбининамудаи ќисми 8 моддаи 125, моддањои 126 ва
127-и КГ масъулият доранд.
Муассиси (иштирокчии) шахси њуќуќї ѐ молики он, ба истиснои
њолатњои дар КГ ѐ њуљљатњои таъсиси шахси њуќуќї пешбинигардида аз
рўи ўњдадорињои шахси њуќуќї, шахси њуќуќї бошад, аз рўи
ўњдадорињои муассис (иштирокчї) ѐ молик масъулият надорад.
12. Барои зараре, ки ноболиѓони ба синни чордањсолагї нарасида
(хурдсолон) расонидаанд, падару модари онњо (фарзандхондагон) ѐ
васиѐн, агар исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноњи онњо расонида
нашудааст, љавобгар мебошанд.
Агар хурдсоли мўњтољи васоят дар муассисаи дахлдори тарбиявї,
муассисаи муолиљавї, муассисаи њифзи иљтимої ѐ дигар муассисаи
шабењ ќарор дошта бошад, ки бо њукми ќонун васии он ба њисоб
меравад, агар исбот карда натавонад, ки зарар бо гуноњи ў содир
нашудааст, ин муассиса вазифадор аст зарари расонидаи хурдсолро
љуброн намояд.
Зери гуноњи намояндагони ќонунї бояд нисбат ба ноболиѓон љорї
накардани назорати дахлдор, инчунин муносибати бемасъулиятона ба
тарбияи онњо ѐ ѓайриќонунї истифода кардани њуќуќњои худ нисбат ба
фарзандон, ки натиљаи рафтори нодурусти онњо боиси расонидани зарар
гардидааст, (беназоратї ѐ ќадр кардани амалњои нодурусти онњо,
набудани диќќат ба тарбияи онњо) фањмида шавад.
Дар њолати аз љониби хурдсоли тањти назорати муассисањои таълимї,
тарбиявї, муолиљавї ѐ дигар муассиса ќарордошта, ки он муассиса
вазифадор буд назорати ўро ба амал барорад, (мактабњои давлатї ѐ
хусусї, лагерњои солимгардонї, беморхонањо) инчунин шахсе, ки дар
асоси шартнома ўро назорат менамуд, зарар расонида шуда бошад, ин
муассиса ѐ шахс, агар исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноњи онњо
расонида нашудааст, барои ин зарар љавобгар мебошанд. Зери гуноњи ин
шахсон ба амал наовардани назорати дахлдор нисбат ба ноболиѓон дар
лањзаи расонидани зарар фањмида мешавад.
Њангоми исботи њолати расонидани зарар њам бо гуноњи намояндаи
ќонунї ва њам бо гуноњи шахсе, ки назорат менамуд, зарар аз рўи асоси
масъулияти њиссавї вобаста аз гуноњи њар кадоме љуброн карда
мешавад.
Агар дар ваќти баррасии парванда хурдсоли зараррасон ба синни
чордањсолагї расида бошад, масъулияти ў тибќи ќоидањои моддаи 1088и КГ ба вуљуд меояд, зеро дар ваќти расонидани зарар зараррасон
хурдсол буд.
Ўњдадории шахсони дар боло нишондодашуда оид ба љуброни
зарари расонидаи хурдсол бо пурра ќобили амал гардидани ў ќатъ
намегардад. Ин шахсон њуќуќ надоранд нисбат ба шахси зараррасон

талаботи мутаќобила (регрессї) пешнињод намоянд (ќисми 5 моддаи
1096-и КГ).
Дар баробари ин, бояд дар назар дошт, ки агар падару модари
(фарзандхондагон) ѐ васиѐн фавтида бошанд ѐ онњо, инчунин
шањрвандони дигаре, ки дар ќисми 3 моддаи 1088-и КГ зикр шудаанд,
барои љуброни зарари ба њаѐт ѐ саломатии љабрдида расонидашуда
маблаѓи кофї надошта бошанд ва худи зараррасон, ки пурра ќобили
амал гардидааст ва дорои чунин маблаѓ бошад, суд бо назардошти вазъи
молумулкии љабрдида ва зараррасон, инчунин дигар њолатњо њуќуќ
дорад дар бораи пурра ѐ ќисман аз њисоби худи зараррасон љуброн
намудани зарар ќарор ќабул кунад.
13. Њангоми њалли бањсњои вобаста ба љуброни зараре, ки аз љониби
ноболиѓи аз синни чордањсола то њаждањсола расонида шудааст, судњо
бояд онро ба назар гиранд, ки мувофиќи талаботи ќисми 1 моддаи
1089-и КГ зарар дар њаљми пурра бо асосњои умумї аз љониби худи
ноболиѓ љуброн карда мешавад (моддаи 1079-и КГ).
Агар ноболиѓе, ки масъулияти љуброни зарар ба зиммааш гузошта
шудааст, барои љуброни зарар амвол ѐ манбаи дигари даромади барои
љуброни зарар кофї надошта бошад, ўњдадории љуброни зарар пурра ѐ
дар ќисмати нокифояи ба падару модар (фарзандхондагон) ѐ парасторон,
инчунин ба зиммаи муассисаи дахлдори тарбиявї, муассисаи муолиљавї
ѐ муассисаи њифзи иљтимої ѐ дигар муассисаи шабење, ки бо њукми ќонун
парастори ў ба шумор мераванд, агар ин муассисањо исбот карда
натавонанд, ки зарар бо гуноњи онњо расонида нашудааст вогузор карда
мешавад.
Ўњдадории онњо оид ба љуброни зарар аз лањзаи ба балоѓат расидани
зараррасон, ѐ аз ваќте ки то ба балоѓат расидан соњиби молу мулк ѐ
дигар сарчашмаи даромад, ки барои љуброни зарар кофист, мегардад ѐ
ваќте ки то ба балоѓат расидан ў ќобили пурраи амал гардид, ќатъ
мегардад.
14. Суд, судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки ба зиммаи падар ѐ
модари аз њуќуќи падару модарї мањрумшуда, масъулияти љуброни
зарареро, ки фарзандони ноболиѓи онњо дар љараѐни се соли баъди аз
њуќуќи падару модарї мањрум гардидани онњо расонидаанд, агар
рафтори кўдаке, ки боиси расонидани зарар гардидааст, оќибати ба
таври муносиб анљом надодани ўњдадории тарбияи фарзанд аз љониби
падару модар бошад, мумкин аст гузорад (моддаи 1090-и КГ).
Зери мафњуми ба таври дахлдор иљро накардани ўњдадорињои падару
модар муносибати бемасъулиятона нисбат ба тарбияи кўдакони худ, ки
мумкин дар саркашї кардан аз ўњдадории таълим ва инкошофи
маънавии онњо, рафтори зиддиахлоќї ва зиддиљамъиятии падару модар,
ки ба фарзандон таъсири манфї мерасонад, тарзњои тарбияи нодуруст,
ки ба зўроварии љисмонї ва руњї ба кўдакон ва ѓайра ифода ѐбад,
фањмида мешавад.
15. Њангоми њалли бањсњо оид ба љуброни зарари ба њаѐт ѐ саломатї,
ки дар натиљаи ќасди љабрдида расонида шудааст, суд, судяњо бояд ба

инобат гиранд, ки тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 1099-и КГ, чунин
зарар љуброн карда намешавад.
Агар беэњтиѐтии даѓалии худи љабрдида боиси ба миѐн омадан ѐ
афзоиши зарар гардида бошад, пас вобаста ба дараљаи гуноњи ў андозаи
љуброн мутаносибан кам карда мешавад. Дар ин маврид бояд дар назар
дошт, ки њангоми расонидани зарар ба њаѐт ва саломатии шањрванд ба
рад кардани љуброн роњ дода намешавад.
Масъалаи он, ки оѐ ин беэњтиѐтии љабрдида даѓал мебошад, дар њар
њолат бояд бо дарназардошти њолатњои воќеии парванда (хусусияти
фаъолият, њолатњои расонидани зарар, хусусиятњои фардии љабрдида
вазъи ў ва дигар њолатњо) њал карда мешавад. Масалан, њолати мастии
љабрдида, ки боиси ба миѐн омадан ѐ афзоиши зарар гардидааст,
беэњтиѐтии даѓалона эътироф карда шуданаш мумкин аст.
Њангоми љуброни харољоти иловагї (ќисми 1 моддаи 1101-и КГ),
љуброни зарар вобаста ба фавти саробон (моддаи 1104-и КГ), инчунин
дар мавриди љуброни харољоти маросими дафн (моддаи 1110-и КГ),
гуноњи љабрдида ба инобат гирифта намешавад.
16. Суд, судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки зарари бо
фаъолияти барои атрофиѐн хатари калон бавуљудоранда (манбаи хатари
калон) расонидашуда, аз љониби моликони манбаи хатари калон
новобаста аз гуноњи онњо љуброн карда мешавад.
Мафњуми «манбаи хатари калон» дар ќисми 1 моддаи 1094-и КГ
оварда шудааст.
Бинобар он, ки меъѐри номбаршуда номгўи истисноии манбаи хатари
калондоштаро надорад, суд хусусиятњои хоси предмет, ашѐ ѐ дигар
объектњои дар љараѐни фаъолият истифодашавандаро ба назар гирифта,
њуќуќ дорад дигар фаъолиятњоро низ манбаи хатари калондошта
эътироф намояд. Ба манбаи хатари калон мансуб донистани фаъолияти
ин ва ѐ он объект аз хусусияти зарароварї ва ѓайриимкон будани
назорати пурраи он аз љониби инсон вобаста мебошад.
Масъалаи манбаи хатари калон эътироф намудани фаъолияти ин ѐ он
объектро суд дар асоси хулосаи экспертизаи дахлдор (техникї, кимиѐвї,
электротехникї ва ѓайра) њал мекунад.
Дар ин маврид, бояд ба назар гирифта шавад, ки зарар бо манбаи
хатари калон расонида шуда њисоб мешавад, агар манбаи хатари калон
натиљаи амал ѐ бавуљудоии хусусиятњои зарароварї он гардида бошад.
Дар дигар њолатњо зарар бо асосњои умумї тибќи ќоидањои моддаи 1079и КГ љуброн карда мешавад.
17. Суд, судяњо бояд ба инобат гиранд, ки мувофиќи талаботи ќисми
2 моддаи 1094-и КГ ўњдадории љуброни зарар ба зиммаи шахси њуќуќї ѐ
шањрванде гузошта мешавад, ки манбаи дорои хатарро дар асоси њуќуќи
моликият, њуќуќи пешбурди хољагидорї ѐ њуќуќи идораи оперативї ѐ
тибќи њама гуна асосњои дигари ќонунї (шартномаи кирояи амвол,
эътимоднома) барои идораи воситаи наќлиѐт, бо њукми фармоиши
маќомоти салоњиятдор оид ба интиќоли манбаъ ва ѓайра) соњибї
менамоянд.

Мувофиќи талаботи моддањои 1083 ва 1094-и КГ шахсе, ки манбаи
дорои хатари калонро њангоми иљрои ўњдадорињои мењнатї (хизматї,
вазифавї)-и худ дар асоси шартномаи мењнатї (ќарордод), инчунин дар
асоси шартномаи њуќуќи гражданї бо молик ѐ дигар соњиби манбаи
дорои хатари калон идора кунад, он гоњ ў барои љуброни зарари
расонидашудаи манбаи дорои хатари калон дар назди љабрдида љавобгў
намебошад.
Ба шахсе, ки ўњдадорињои мењнатии худро дар асоси шартномаи
мењнатї (ќарордод) иљро карда, бо истифода аз воситаи наќлиѐти ба
корфармо тааллуќдошта ба њаѐт ѐ саломатии шањрванд зарар
расонидааст, љуброни зарар ба ў ба шарте вогузор карда мешавад, ки
агар исбот карда шавад, ки ў воситаи наќлиѐтро зиддиќонунї тасарруф
намудааст (ќисми 4 моддаи 1094-и КГ).
18. Њангоми муайян кардани субъекти љавобгарї барои зараре, ки
ба њаѐт ѐ саломатии шахси сеюм тавассути иљораи воситаи наќлиѐтї,
механизмњо, таљњизот, дастгоњњои он ва ѓайра, ба ихтиѐрдорї ва
истифодаи муваќќатї аз рўи шартномаи иљораи воситаи наќлиѐт бо
экипаж ѐ бе экипаж бояд дар назар дошт, ки љавобгарї тибќи ќоидањои
боби 55-и Кодекси гражданї сурат мегирад (моддањои 653, 661, 663 ва
669-и КГ).
19. Соњибони манбаи дорои хатари калон, агар исбот кунанд, ки
зарар дар натиљаи ќувваи рафънопазир ѐ нияти бадќасдонаи љабрдида
рўх додааст, мумкин аст аз љавобгарї озод карда шаванд (ќисми 2
моддаи 1094-и КГ). Зери мафњуми ќувваи рафънопазир њолатњои
фавќулодда ѐ ногузир дар њамин шароити мављуда фањмида мешавад
(банди «а» ќисми 1 моддаи 226, ќисми 3 моддаи 432-и КГ).
Тањти мафњуми нияти бадќасдонаи љабрдида рафтори ѓайриќонунии
ў, ки љабрдида натанњо натиљаи зарарро пешбинї мекунад, балки
мехоњад ѐ бошуурона барои бавуљудоии оќибати он роњ медињад,
дониста мешавад.
20. Суд, судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки тибќи Ќоидањои
љуброни зарар, зарари манбаи хатари калон ба корманд њангоми иљрои
вазифањои мењнатии ў расонидашуда, аз љониби корхона (соњибони
манбаи хатари калон) пурра љуброн карда мешавад, агар исбот накунад,
ки зарар дар натиљаи ќуввањои рафънопазир ѐ ќасди љабрдида ба вуљуд
омадааст.
Агар ба саломатии корманд зарар бо манбаи хатари калондошта
расонида нашуда бошад, корхона аз љуброни зарар озод карда мешавад,
агар исбот намояд, ки зарар бо гуноњи ў расонида нашудааст (банди 3-и
Ќоидањо оид ба љуброни зарар).
Осеби мењнатї бо гуноњи корхона ба вуљудомада њисоб мешавад, агар
он дар натиљаи таъмин накардани шароитњои бехатарї ва солимии
мењнат (риоя накардан ќоидањои њифзи мењнат, бехатарии техникї,
тозагии истењсолотї) ва ѓайрањо ба миѐн омада бошад.
Далели масъулияти корхона барои зарари расонидашуда метавонад
инњо бошанд:

-њуљљатњо ва нишондоди шоњидон; санади дар бораи њодисаи нохуш,
њукм, њалномаи суд, ќарори прокурор, маќомоти тањќиќ ѐ тафтишоти
пешакї; хулосаи нозири техникии мењнат ѐ дигар шахси мансабдор
(маќомот), ки назоратро дар соњаи њолати њифзи мењнат ва риояи
ќонунгузории мењнат, оид ба сабабњои зарар ба саломатиро ба амал
мебароранд; хулосаи тиббї оид ба бемории касбї, ќарор дар бораи
таъини љазои маъмурї ѐ интизомї ба шахси мансабдор, ќарори
иттифоќи касаба дар бораи ба ташкилот љуброн намудани буљаи
суѓуртаи иљтимоии давлатї ба пардохти кумакпулї барои корношоямии
муваќќатии ба маъюбии мењнатї вобастабуда ва ѓайра (б.4-5 Ќоидањои
љуброни зарар).
21. Барои дуруст њал кардани парвандањои вобаста ба зарари ба
њаѐт ѐ саломатї расонидашуда, судя, судњо бояд дар назар дошта
бошанд, ки тибќи талаботи ќисми 3-и моддаи 1094-и КГ, соњибони
манбаъњои хатари калон аз рўи ќоидањои моддаи 1095-и КГ, барои
зарари дар натиљаи амали мутаќобилаи манбаъњо (бархўрди воситањои
наќлиѐт ва ѓайра) ба шахси сеюм расонидашуда тибќи асосњои
пешбининамудаи ќисми 1-и њамин модда масъулияти муштарак доранд
Ќарздори муштарак, ки зарари якљоя расонидаро љуброн намудааст,
њаќ дорад аз њар як зараррасони дигар њиссаи ба љабрдида
пардохтнамудаашро талаб намояд. Муайян намудани њисса оид ба
ўњдадорињои мутаќобила (регрессї) тибќи ќоидањои ќисми 2 моддаи
1096-и КГ, яъне дар њаљми мутаносибан ба гуноњи њар як ќарздор, ба
амал бароварда мешавад. Агар муайян кардани дараљаи гуноњ
ѓайриимкон бошад, њиссањо баробар эътироф карда мешаванд.
Зарари дар натиљаи амали мутаќобилаи манбаъњои хатари калон ба
соњибони он расонидашуда тибќи асосњои умумї љуброн карда мешавад.
Дар ин њолат:
-зарари бо гуноњи як тараф расонидашуда дар њаљми пурра аз
љониби њамин тараф љуброн карда мешавад;
- зарари бо гуноњи њарду тараф ѐ якчанд тараф расонидашуда
мутаносибан ба гуноњи њар кадоме аз онњо љуброн карда мешавад.
Њангоми имконнопазирии муќаррар намудани андозаи гуноњи њар
кадоме аз тарафњо масъулият байни онњо баробар таќсим карда
мешавад.
Дар сурати мављуд набудани гуноњи тарафњо дар зараррасонї њељ яке
аз онњо њуќуќ надоранд љуброни зарарро талаб намоянд. Њар яке аз
тарафњо дар чунин њолат таваккалии зарари расонидашударо ба ўњда
дорад.
22. Соњиби манбаи дорои хатари калон барои зараре, ки ин манбаъ
расонидааст, агар исбот карда тавонад, ки манбаъ дар натиљаи амали
ѓайриќонунии дигар шахс аз ихтиѐри ў баромадааст, љавобгар
намебошад. Дар чунин њолат, масъулият барои зарари расонидаи манбаи
дорои хатари калон ба зиммаи шахсоне вогузошта мешавад, ки манбаи
дорои хатари калонро ѓайриќонунї тасарруф намудаанд. Дар мавриди
мављуд будани гуноњи соњиби он дар ѓайриќонунї тасарруф намудани

манбаи дорои хатари калон (масалан бо тарзи дахлдор таъмин
накардани муњофизати манбаи дорои хатари калон) масъулият њам ба
зиммаи соњиби манбаъ ва њам ба зиммаи шахсони манбаъро
ѓайриќонунї тасарруфнамуда вогузошта мешавад.
23. Бо дарназардошти талаботи моддаи 32-и Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њаракат дар роњ» њамаи воситањои наќлиѐте, ки
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон дар њаракати роњ иштирок карда,
дар маќомоти Бозрасии давлатии автомобилї ба ќайд гирифта
мешаванд, бояд аз бобати масъулияти шањрвандї барои расонидани
зарар ба њаѐт ва саломатии шањрвандон ѐ расонидани зарари моддї дар
рафти истифодаи ин воситањои наќлиѐт, суѓурта карда мешаванд,
талабот оид ба љуброни зарари дар натиљаи садамаи наќлиѐтї ба њаѐт ва
ѐ саломатї расонидашуда, мумкин аст бевосита ба соњиби воситаи
наќлиѐт (суѓуртакунанда) пешнињод карда шавад. Дар ин маврид, судя
тибќи талаботи моддаи 153-и КМГ, масъалаи ба парванда љалб
намудани ташкилоти суѓуртаро (суѓуртакунанда), ки масъулияти
граждании соњиби воситаи наќлиѐтро суѓурта намудааст, љињати њал
намудани масъалаи рўѐнидани маблаѓи суѓуртавї њал намояд.
Агар барои пурра љуброн намудани зарар маблаѓи суѓурта нокифоя
бошад, фарќи байни маблаѓи суѓурта ва андозаи воќеии зарарро шахси
њуќуќї ѐ шањрванде, ки масъулияти худро тибќи тартиби суѓуртаи
ихтиѐрї ѐ суѓуртаи њатмї суѓурта кардааст, мепардозад.
24. Бояд дар назар дошт, ки тибќи талаботи моддањои 156-и КМ ва
1101-и КГ ба њаљми зарари љуброншаванда, ки ба осеб ѐ дигар зарари ба
саломатии шањрванд расонидашуда дохил мешаванд:
- музди мењнат (даромаде), ки ў дошт ѐ баръало гирифта метавонист.
Дар ин њолат бояд дарназар дошт, ки њангоми муайян кардани музди
мењнат (даромади) аздастрафта нафаќаи маъюбї, ки ба љабрдида вобаста
ба осеб ѐ зарари дигари ба саломатии ў расонидашуда таъин гардидааст,
њамчунин дигар навъи нафаќањо, кўмакпулињо ва навъи дигари пардохт,
ки то расонидани осеб ба саломатї ва њам баъди он аз њисоби љуброн
таъин гардидаанд, ба њисоб гирифта намешавад. Ба њисоби љуброни
зарар, инчунин музди мењнате, ки љабрдида баъди расонидани зарар ба
саломатї мегирад, дохил карда намешавад;
-харољоти вобаста ба осеб дидани саломатї (барои муолиља, хўроки
иловагї, истеъмоли доруворї, протезкунонї, нигоњубини шахси дигар,
муолиљаи санитарию курортї, ба даст овардани воситањои махсуси
наќлиѐт, омодагї ба омўхтани касби нав ва ѓайра), агар эътироф гардида
бошад, ки љабрдида ба чунин навъи кўмак ва нигоњубин мўњтољ аст ва
барои гирифтани кўмаки ройгон њуќуќ надорад, љуброн карда мешавад.
Суд, судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки њангоми њалли
масъалањо оид ба љуброни харољот, ки бинобар расонидани зарар ба
саломатї ба миѐн омадаанд, Ќоидањои љуброни зарарро ба роњбарї
гиранд. Эњтиѐљ доштан ба намудњои муайяни харољот дар асоси хулосаи
мутахассисони дахлдор њал карда мешавад.

25. Андозаи музди мењнат (даромади) дар натиљаи ба саломатї
расонидани зарари аздастрафта, тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 1102-и
КГ бо фоиз нисбат ба музди миѐнаи мењнат (даромад) то бардоштани
осеб ѐ зарари дигар ба саломатї ѐ то фарорасии гум кардани ќобилияти
мењнат, дараљаи дахлдории гум кардани ќобилияти кории касбї ва дар
сурати мављуд набудани он коршоямии умумї муайян карда мешавад.
Дараљаи гум кардани ќобилияти кории касбии љабрдида дар натиљаи
бардоштани осеби мењнатї аз љониби Хадамоти давлатии ташхиси
тиббию иљтимої бо фоиз мувофиќи тартиби ќонунгузории љории
Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад (банди 9-и Ќоидањои
љуброни зарар).
Музди мењнати (даромади) љабрдида, ки дар натиљаи ба саломатї
расонидани зарар аз даст рафтааст, тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи
1102-и КГ ва Ќоидањои љуброни зарар муайян карда мешавад.
Агар дар музди мењнати (даромади) љабрдида то ба саломатии ў
расонидани осеб ѐ зарари дигар таѓйироти устуворе рўх дода бошад, ки
вазъи молумулкии ўро бењ менамояд, (вобаста ба вазифаи хизматї музди
мењнат баланд шуда бошад, ба кори нисбатан музди мењнаташ баланд
гузаронида шуда бошад, баъди хатми муассисаи тањсилоти рўзона ба кор
ќабул гардида бошад) ва дар дигар њолатњо, ки устувории таѓйирот ѐ
эњтимолияти таѓйирѐбии музди мењнат исбот карда мешавад, њангоми
муайян намудани музди миѐнаи мењнат танњо музди мењнат (даромаде),
ки ў баъди таѓйиротњои дахлдор гирифтааст ѐ мебоист гирад, ба њисоб
гирифта мешавад. Пешнињод намудани коре, ки аз рўи дараљаи баланд
мунтазам музди мењнат зиѐд карда мешавад, метавонад оид ба устувории
баландшавии музди мењнат шањодат дињад.
26. Суд, судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки тибќи моддаи
1103-и КГ, дар сурати расонидани осеб ѐ ба таври дигар расонидани
зарар ба саломатии ноболиѓ, ки ба синни чордањсолагї нарасидааст ва
музди мењнат надорад, шахси барои расонидани зарар гунањкор
вазифадор аст харољоти вобаста ба зарар дидани саломатиро љуброн
намояд.
Бо дарназардошти он, ки ноболиѓи аз чордањ то њаждањсола њаќ
дорад, ќобилияти худро ба мењнат амалї намуда, музди мењнати худро
дошта бошад (моддаи 174-и КМ), њангоми расонидани зарар ба
љабрдидаи ноболиѓ, ѓайр аз харољоти вобаста ба зарари ба саломатї
расонидашуда, инчунин зарари вобаста ба гум кардани ќобилияти
мењнат ѐ кам гардидани он љуброн карда мешавад. Дар ин маврид,
љуброни зарар бо назардошти андозаи дањ нишондињанда барои
њисобњои муќаррарнамудаи ќонун њисоб карда мешавад.
Агар то лањзаи расонидани зарар ба саломатї љабрдида дорои музди
мењнат бошад, дар ин сурат зарар бо назардошти андозаи ин маблаѓ
љуброн карда мешавад. Ба сифати кафолати њуќуќи ноболиѓон, муайян
карда шудааст, ки музди мењнат, ки аз он љуброни зарар њисоб карда
мешавад, набояд аз андозаи дањ нишондињанда барои њисобњои
муќаррарнамудаи ќонун камтар бошад.

Баъди оѓози фаъолияти мењнатї љабрдида њуќуќ дорад бо
назардошти маоши гирифтааш, вале на камтар аз мукофотпулие, ки
тибќи мансаби ишѓолнамудааш муќаррар гардидааст ѐ музди мењнати
корманди дорои њамин дараљаи тахассусии љои кораш, афзоиши љуброни
зарарро талаб намояд.
27. Доираи шахсоне, ки вобаста ба марги шањрванд ба љуброни зарар
њуќуќ доранд дар ќисмњои 1-2 моддаи 1104-и КГ муќаррар шудааст.
Ба ин шахсон дохил мешаванд;
-шахсони ѓайри ќобили мењнати тањти таъмини шахси фавтида
ќарордошта ѐ то рўзи марги ў ба гирифтани таъминоти ў њуќуќдошта,
фарзанди фавтида, ки пас аз марги ў ба дунѐ омадааст, инчунин яке аз
падару модарон, њамсар ѐ дигар аъзои оила, сарфи назар аз ќобилияти
мењнатї, ки кор намекунад ва фарзандон, наберагон, бародарон ва
хоњарони шахси фавтидаро, ки ба синни чордањсолагї нарасидаанд ѐ
њарчанд ба синну соли зикршуда расида бошанд њам ва тибќи хулосаи
маќомоти тиббї вобаста ба саломатї мўњтољи нигоњубини дигаронанд,
нигоњубин менамоянд, ба љуброни зарар њуќуќ доранд, инчунин
шахсоне, ки тањти таъминоти шањрванди фавтида буда, дар тули панљ
соли баъди фавти ў ѓайри ќобили мењнат гардидаанд, доро мебошанд.
Диќќати суд, судяњо ба он љалб карда шавад, ки њуќуќи шахси
ѓайриќобили дар таъминот буда ба љуброни зарар дар њолати гум
кардани саробон ба он, ки онњо ба саробон дар кадом дараљаи
хешутаборї ќарор доранд, вобаста карда намешавад. Дар ин маврид,
љой доштани воќеияти тањти саробонї ва ѓайриќобили мењнат будани ў
ањамияти муњим дорад.
Шахсони тањти саробонї ќарор дошта, онњое эътироф карда
мешаванд, ки дар таъминоти пурраи фавтида буданд ѐ аз ў кумаке
мегирифтанд, ки барои онњо сарчашмаи асосї ва доимї барои
зиндагиашон ба њисоб мерафт. Тањти саробонї будани фарзандони ба
синни 18 солагї нарасида дар назар дошта шуда исботро талаб
намекунад.
Ноболиѓоне, ки ба синни 18 солагї нарасидаанд ѐ шањрвандоне, ки
аз ин синну сол калонанд, агар онњо то синни 18 солагї маъюб гардида
бошанд, мардони ба синни 60 солагї ва занони ба синни 55 солагї
расида ѐ бо тартиби муќарранамудаи ќонун маъюб эътироф карда
шудаанд, шахсони ѓайри ќобили мењнат ба њисоб мераванд.
Зарар чунин љуброн мегардад:
- ба ноболиѓон то расидан ба синни њаждањсолагї;
- ба хонандагони њаждањсола ва болотар аз он - то хатми тањсил дар
муассисањои таълимии рўзона, вале на бештар аз синни то бисту
сесолагї;
- ба занони аз синни панљоњу панљ боло ва мардони аз синни
шастсола боло умрбод;
- ба маъюбон -ба мўњлати маъюбї;
- ба яке аз падару модар, њамсар ѐ дигар аъзои оила, ки ба
нигоњубини фарзандон, наберагон, хоњару бародарони тањти таъминоти

шахси фавтида ќарордошта машѓул аст, то ба синни чордањсолагї
расидани онњо ѐ таѓйир ѐфтани вазъи саломатї.
28. Тибќи талаботи моддаи 1105-и КГ ба шахсоне, ки вобаста ба
марги шањрванд ба љуброни зарар њуќуќ доранд, зарар ба андозаи њамон
ќисми музди мењнат (даромад)-и фавтида љуброн карда мешавад, ки
мувофиќи ќоидањои моддаи 1102-и њамин Кодекс ба њисоб гирифта
шудааст ва онњо онро њангоми дар њаѐт будани ў барои таъминоти худ
мегирифтанд ѐ њуќуќи гирифтани онро доштанд.
Дар ин маврид, суд, судяњо бояд ба инобат гиранд, ки тартиби муайян
намудани њиссаи музди мењнати фавтида дар банди 27-и Ќоидањои
љуброни зарар оварда шудааст.
Ба таркиби даромади фавтида, дар баробари музди мењнат, инчунин
нафаќае, ки њангоми дар њаѐт будан мегирифт, таъмини умрбодї ва
дигар пардохтњои ба ин монанд масалан, алименте, ки суд таъин
намудааст, дохил карда мешавад.
Њангоми муайян кардани андозаи љуброни зарар, нафаќае, ки ба
шахс вобаста ба марги саробон таъин шудааст, инчунин навъњои дигари
нафаќањое, ки то фавти саробон ѐ пас аз фавти ў таъин карда шудааст,
инчунин музди мењнат, стипендия ба маблаѓи љуброн њисоб карда
намешавад.
Ќисми маблаѓи ба њар як шахси барои љуброни зарар њуќуќдошта аз
нав њисоб карда намешавад, ѓайр аз њолатњои баъди фавти саробон
таваллуд шудани тифл; таъин (ќатъ)-и пардохти љубронпулї бо шахсе, ки
ба нигоњубини фарзандон, наберагон, бародарон ва хоњарони саробони
фавтида машѓуланд. Њаљм ва андозаи љуброн мумкин аст бо ќонун ѐ
шартнома зиѐд карда шавад.
29. Мутобиќи талаботи ќисми 3 моддаи 213-и КМГ, агар баъди
эътибори ќонунї пайдо кардани њалнома, ки дар асоси он аз љавобгар
пардохтњои давравї ситонида мешавад, њолатњо тарзе таѓйир ѐбанд, ки
ба муайян намудани њаљми пардохт ѐ давомнокии он таъсир мерасонад,
њар яке аз тарафњо њуќуќ дорад бо роњи пешнињоди даъвои нав таѓйир
додани њаљм ва мўњлати пардохтро талаб намояд.
Мавриди баррасии бањсњо оид ба таѓйир додани њаљми љуброни
зарар, суд, судяњо бояд талаботи пешбининамудаи моддаи 1106-и КГро ба роњбарї гиранд.
Агар баъди ќабули њалнома механизми индексатсияи њармоњаи
љуброни зараре, ки дар њалнома муайян карда шудааст, бо тартиби
муќарраркардаи ќонун таѓйир дода шуда бошад, пас ин њолат барои
бекор кардани њалнома асос намешавад, зеро ба моњияти он таъсир
намерасонад. Дар чунин њолат суде, ки парвандаро баррасї намудааст,
дар асоси аризаи шахсони иштирокчии парванда њуќуќ дорад мувофиќи
моддаи 207-и КМГ тартиби иљрои ин њалномаро бо татбиќи механизми
нави индексатсия таѓйир дињад.
30. Њангоми њалли бањсњо оид ба андозаи љуброни зарар вобаста ба
боло рафтани арзиши рўзгузаронї ва афзудани нишондињанда барои
њисобњо суд, судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки мутобиќи

талаботи моддаи 1107-и КГ маблаѓи љуброни зараре, ки шањрванд
вобаста ба расонидани зарар ба саломатї ѐ марги љабрдида мепардозад,
бояд њангоми боло рафтани арзиши рўзгузаронї тибќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонун индексатсия карда шавад. Индексатсияи
маблаѓњо бо тартиби муќаррарнамудаи моддаи 212-и КМГ ба амал
бароварда мешавад.
Тибќи тартиби муќарарнамудаи ќонун баланд бардоштани
нишондињанда барои њисобњо, љуброни музди мењнати (даромади)
аздастдодашуда ва дигар пардохтњои вобаста ба расонидани зарар ба
саломатї ва марги љабрдида таъингардида мутаносибан ба баланд
шудани нишондињанда барои њисобњо меафзояд (моддаи 341-и КГ).
31. Суд, судяњо ба назар гиранд, ки дар њолати мављуд будани
асосњои мўътамад, бо назардошти имконияти зараррасон метавонанд бо
талаби шањрванди ба љуброни зарар њуќуќдошта, тартиби пардохти
маблаѓро, ки дар ќисми якуми моддаи 1108-и КГ муќаррар гардидааст,
таѓйир дода, дар хусуси якдафъаина анљом додани њамаи пардохтњо,
вале на барои бештар аз се сол, ќарор барорад.
Чунин тартиби рўѐнидан бо талаби љабрдида дар њолати мављуд
будани сабабњои узрнок (масалан, њангоми аз њудуди Љумњурии
Тољикистон барои истиќомати доимї баромада рафтан, ваќте ки
иљроиши њалномаи суд имконнопазир ѐ мушкил мегардад, инчунин
њангоми њолати вазнини молумулкии љабрдида, дар таъминоташ
доштани фарзандон ва ба гирифтани маблаѓи якваќта барои
пўшонидани харољотњои зарурї эњтиѐљ дорад) мумкин аст.
Љуброни харољоти иловагї барои замони оянда дар доираи
муњлатњои
пешбинигардидаи
хулосаи
экспертизаи
тиббї
муќарраргардида, инчунин њангоми зарурати пардохти пешакии арзиши
хизматрасонї ва амвол (масалан, ба даст овардани роњхати
истироњатгоњ, роњкиро, пардохти воситањои наќлиѐти махсус ва ѓайра)
метавонад сурат гирад.
Ѓайр аз он, ќонун ба љабрдида њуќуќ додааст, ки ќатъ ѐ фавран
иљрои ўњдадориро талаб намояд. Чунин талабот бо роњи ба сармоя
даровардан (капитализатсияи) пардохтњои ваќтбайъї ќонеъ карда
мешавад.
32. Зимни азнавташкилшавии шахси њуќуќї, ки тибќи тартиби
муќарраргардида барои зарари ба њаѐт ѐ саломатї расонидашуда масъул
эътироф шудааст, ўњдадории вобаста ба пардохтњои дахлдор ба зиммаи
њуќуќќабулкунандаи ў гузошта мешавад. Талабот оид ба љуброни зарар
низ ба ў пешнињод карда мешавад (моддаи 1109-и КГ).
Барњам додани шахси њуќуќї, боиси ќатъ гардидани он бе гузашти
њуќуќу ўњдадорињояш бо тартиби њуќуќќабулкунанда мегардад. Дар
давраи барњамдињии шахси њуќуќї, ки бо тартиби муќарраргардида
барои љуброни зарари ба њаѐт ѐ саломатї расонидашуда масъул эътироф
шудааст, бо маќсади он, ки ин маблаѓњо ба ташкилоте, ки ўњдадор аст
дар оянда љуброни зарарро пардохт намояд, ба сармоя даровардан
(капитализатсия) карда мешавад.

Дар њолате ки, агар ба сармоя даровардан (капитализатсия)-и
пардохт аз сабаби мављуд набудан ѐ нокифоя будани амволи шахси
њуќуќии
барњамдодашаванда
ѓайриимкон
бошад,
маблаѓњои
таъингардида аз љониби давлат тибќи ќоидањои пешбининамудаи ќонун
пардохта мешавад.
Суд, судяњо бояд ба инобат гиранд, ки њангоми аз љониби суд
муфлис эътироф шудани шахси њуќуќї, инчунин тибќи ќарори муштарак
бо кредиторон дар хусуси муфлисшавии худ эълон кардани шахси њуќуќї
боиси барњам додани ин шахси њуќуќї мегардад. Бинобар ин, масъалаи
љуброни зарари ба њаѐт ва саломатї расонидашуда њангоми
муфлисшавии шахси њуќуќї тибќи талаботи сархатњои 2-3 њамин банд
њал карда мешаванд.
33. Азбаски расонидани зарар ба њаѐт ѐ саломатии шањрванд
манфиати шахсии ѓайримоддии ўро халалдор сохта, азоби љисмонї ва
руњї мерасонад, љабрдида дар баробари љуброни зарари молумулкии
расонидашуда њуќуќ ба љуброни маънавї низ дорад.
Агар зарар ба њаѐт ѐ саломатии шањрванд аз манбаи дорои хатари
калон расида бошад, он гоњ зарари маънавї сарфи назар аз гуноњи
зараррасон љуброн карда мешавад (моддаи 1115-и КГ).
Диќќати суд, судяњо ба он равона карда шавад, ки бинобар ба
саломатии љабрдида расонидани зарар, дар њама њолат ў азоби љисмонї
ва рўњї мекашад, ки ин њолат њамчун ба вай расонидани зарари маънавї
фањмида мешавад. Дар чунин маврид танњо андозаи зарари маънавї
муайян карда мешавад.
Мавриди баррасии парвандањо оид ба љуброни зарари маънавї
вобаста ба фавти љабрдида шањрванд ба дигар шахсон, аз љумла ба
аъзоѐни оилаи ў, тањти таъминоти шањрванди фавтида будагон бояд
њолатњое, ки аз мушаххасоти ранљу азоби љисмонї ва рўњии ба ин
шахсон расонидашуда шањодат медињад ба назар гирифта шаванд.
Њолатњои мазкур, инчунин барои муайян кардани андозаи љуброни
зарар таъсир мерасонанд.
Муайян кардани андозаи љуброни зарар бо дарназардошти талаботи
оќилона ва одилона, инчунин судњо бояд дараљаи вазнинии љароњат,
дигар осеби саломатї, њолатњои дигаре, ки оид ба азобњои љисмонї ва
маънавии љабрдида шањодат медињанд ва бо дарназардошти вазъи молу
мулкии зараррасон, дараљаи гуноњи љабрдида ва дигар њолатњои
мушаххасро ба назар гиранд.
34. Коллегияи њарби, коллегияњои судї оид ба парвандањои
гражданї ва оилавии Суди Олии Љумњурии Тољикистон, судњои ВМКБ,
вилоятњо ва суди шањри Душанбе бо маќсади муайян кардани камбудињо
таљрибаи баррасии судї оид ба парвандањо вобаста ба љуброни зарари
ба њаѐт ѐ саломатии шањрванд расонидашударо мунтазам љамъбаст
намуда, барои бартараф намудани онњо чорањо андешанд.
35. Бо ќабули ќарори мазкур ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи баъзе масъалањо аз љониби судњои Љумњурии
Тољикистон татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба љуброни зарари ба

саломатї расонидашуда» аз 28 декабри соли 1989 тањти №8 бо
таѓйиротњое, ки бо ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз
29 майи соли 2003 тањти №7 «Дар бораи ворид намудани таѓйиротњо ба
ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон тањти №8 аз 28
декабри соли 1989 «Дар бораи баъзе масъалањо аз љониби судњои
Љумњурии Тољикистон татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба љуброни
зарари ба саломатї расонидашуда» аз эътибор соќит дониста шавад.
Раиси Пленум
Раиси Суди Олии
Љумњурии Тољикистон
Котиби Пленум
судяи Суди Олии
Љумњурии Тољикистон
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