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Нашрияи мазкур бо дастгирии Барномаи «Мусоидат ба 
давлатдории ҳуқуқӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ»-и GIZ (Ҷамъияти 
олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилалӣ) нашр шудааст. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH (Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилалӣ) барномаи 
мазкурро бо супориши Вазорати федералии ҳамкорӣ ва рушди Олмон 
(BMZ) иҷро менамояд. 

Хулосаҳо, ақидаҳо ва шарҳу тафсирҳо дар нашрияи мазкур 
зикргардида мавқеи муаллифон буда, бе ягон шарт мавқеи GIZ ё BMZ-

ро инъикос наменамоянд. 
Барои ройгон (бепул) паҳн намудан пешбинӣ шудааст. 

* * * 

Данное издание было опубликовано при поддержки 

Программы GIZ «Содействие правовой государственности в странах 

Центральной Азии». 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) 

GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству) 

осуществляет эту программу по заказу Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). 

Приводимые в настоящем издании данные, заключения, 

мнения и интерпретации являются позицией авторов и никак не могут 

рассматриваться как отражающие позицию GIZ или BMZ. 

Предназначено для бесплатного распространения. 
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

НИЗОМИ ОГОҲОНӢ ВА ПЕШГИРИИ 

ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ НОБОЛИҒОН 

 

Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста 

ба низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон танзим менамояд. 

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин 

истифода мешаванд: 

- низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон –маҷмӯи фаъолияти инфиродӣ ва 

дастаҷамъонаи субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, мақомоти дигари давлатӣ, 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти худфаъолияти 

ҷамъиятӣ, ки дар самти огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд;  

- субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон – мақомоти давлатӣ, 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти худфаъолияти 

ҷамъиятӣ, ки барои огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, ошкор намудан ва 

бартарафсозии сабабу шароитҳои ба он мусоидаткунанда 

тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатдор 

мебошанд; 

- кирдорҳои зиддиҷамъиятии (зиддиҳуқуқии) 

ноболиғ – кирдорҳое, ки дар машғул шудан ба оворагардӣ, 

талбандагӣ ё фоҳишагӣ, истеъмоли воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропӣ ва мадҳушкунанда, кашидани 

маҳсулоти тамоку, машруботи спиртӣ ва нӯшокиҳои дар 
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асоси он тайёркардашуда, инчунин кирдорҳои дигари 

поймолкунандаи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунии 

шахсони дигар ва давлат зоҳир мегарданд; 

- пешгирии инфиродӣ – фаъолияти доимии 

субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, ки таҳия ва татбиқи чораҳои 

махсусро оид ба огоҳонии намудҳои алоҳидаи 

ҳуқуқвайронкунӣ ва бартараф намудани сабабу шароитҳои 

ба он мусоидаткунанда, инчунин муайян ва таъсир 

расондан ба категорияҳои алоҳидаи ноболиғони 

содирнамудаи ин гуна ҳуқуқвайронкуниҳо пешбинӣ 

менамояд, ҳамчунин фаъолият оид ба сари вақт муайян 

намудани ноболиғон ва оилаҳое, ки дар вазъияти 

номусоиди иҷтимоӣ қарор доранд, пешгирии содир 

намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва кирдорҳои 

зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ) аз тарафи ноболиғон ва 

фаъолият оид ба барқарорсозии ҳолати минбаъдаи 

иҷтимоӣ-омӯзгории онҳо; 

- ноболиғи беназоратмонда – ноболиғе, ки рафтори ӯ 

дар натиҷаи иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро 

накардани уҳдадориҳо оид ба таълиму тарбия ва ё 

нигоҳубини ӯ аз ҷониби падару модар ё шахсони онҳоро 

ивазкунанда бе назорат мондааст; 

- бепарастор – ноболиғе, ки бинобар сабаби фавти 

падару модар ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда, аз ҳуқуқи 

падарию модарӣ маҳрум кардани падару модар, маҳдуд 

кардани ҳуқуқи падарию модарӣ, ғайриқобили амал 

эътироф шудани падару модар, беморӣ ва муддати тӯлонӣ 

ҳозир набудани падару модар, саркашии падару модар аз 

тарбияи фарзандон ё аз ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳо 

бесаробон мондааст;  

- душвортарбия – ноболиғе, ки мунтазам 

ҳуқуқвайронкунӣ ва кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ 

(зиддиҳуқуқӣ)-ро содир менамояд; 
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- шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд – васӣ, 

парастор, фарзандхондагон, шахсоне, ки дар асоси 

шартнома ноболиғро тарбия мекунанд, намояндагони 

дигари қонунии ӯ, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳое, ки 

ноболиғ дар таълиму тарбияи онҳо қарор дорад; 

- ноболиғ – шахсе, ки ба синни ҳаждаҳ нарасидааст; 

- ноболиғи дар вазъияти номусоиди иҷтимоӣ 

қарордошта – ноболиғе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ва 

саломатии ӯ хавфнок ё барои тарбия ва нигоҳубини ӯ 

ҷавобгӯнабуда қарор дорад, ки он ба монеъ шудан ба 

таҳсил ва инкишофи маънавии ӯ таъсир мерасонад; 

- оилае, ки дар ҳолати номусоиди иҷтимоӣ қарор 

дорад – оилае, ки дар он падару модар ё шахсони онҳоро 

ивазкунанда уҳдадориҳои худро ҷиҳати таълиму тарбия ва 

ё нигоҳубини ноболиғ иҷро намекунанд ё худ ба ӯ таъсири 

манфӣ расонда, муносибати бераҳмона доранд, инчунин 

ҷой доштани ҳолатҳои зӯроварӣ, ҳолати бади саломатии 

падару модар, мубтало будан ба бемориҳои рӯҳӣ, 

майзадагӣ ва нашъамандӣ ва содир намудани 

ҳуқуқвайронкунӣ ё кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ 

(зиддиҳуқуқӣ) аз ҷониби онҳо; 

- пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон – маҷмӯи 

чорабиниҳои дастаҷамъона ва инфиродии ҳуқуқӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ахлоқию равонӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва 

тиббӣ, ки аз ҷониби субъектҳои низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон бо мақсади ошкор 

ва бартараф намудани сабабу шароити ба содиршавии 

ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон мусоидаткунанда 

амалӣ карда мешаванд; 

- огоҳонӣ – фаъолияти тибқи талаботи Қонуни 

мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалишаванда оид ба татбиқи чораҳои умумӣ 

ва инфиродӣ ҷиҳати аз ҷониби ноболиғон содир накардани 

ҳуқуқвайронкуниҳою кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ 
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(зиддиҳуқуқӣ) ва пешгирӣ намудани сабабу шароитҳои ба 

содиршавии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон 

мусоидаткунанда. 

 

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос 

ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, 

иборат мебошад. 

 

Моддаи 3. Принсипҳои низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон 

Низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон ба принсипҳои зерин асос меёбад: 

- таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои 

қонунии ноболиғон; 

- эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои ноболиғон; 

- қонуният; 

- адолат; 

- инсондӯстӣ; 

- махфият; 

- муносибати инфиродӣ ба тарбияи ноболиғон, аз 

ҷумла ноболиғони дар вазъияти номусоиди иҷтимоӣ 

қарордошта; 

- дастгирӣ ва таъмини пойдории оила; 

- иштироки ҷомеа дар низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- ногузирии ҷавобгарӣ барои вайрон намудани 

ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои ноболиғон; 
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- афзалияти чораҳои огоҳонӣ нисбат ба чораҳои ба 

ҷавобгарӣ кашидан. 

 

БОБИ 2. СУБЪЕКТҲОИ НИЗОМИ ОГОҲОНӢ 

ВА ПЕШГИРИИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ 

НОБОЛИҒОН 

 

Моддаи 4. Субъектҳое, ки фаъолияти огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғонро амалӣ 

менамоянд 

1. Ба субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон дохил мешаванд: 

- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

- комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак; 

- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 

- мақомоти васоят ва парасторӣ; 

- мақомоти маориф ва илм;  

- мақомоти корҳои дохилӣ; 

- мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

- мақомоти кор бо занон ва оила; 

- мақомоти кор бо ҷавонон ва варзиш;  

- мақомоти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

- мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин; 

- мақомоти фарҳанг; 

- мақомоти прокуратура; 

- мақомоти амнияти миллӣ; 

- мақомоти назорати маводи нашъаовар; 

- Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак; 

- мақомоти дигари давлатӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, 

мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ. 

2. Ҳамоҳангсозии фаъолияти субъектҳои низоми 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби Комиссияи назди Ҳукумати 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак анҷом дода 

мешавад.  

3. Субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон дар доираи ваколатҳои худ 

барои таъмини риояи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои 

ноболиғон аз ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқвайронкунӣ, азобу 

шиканҷа, зӯроварии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ, муносибати 

бераҳмона, истисмори шаҳвонӣ, меҳнатӣ ва шаклҳои 

дигари истисмор, муайян намудани ноболиғони дар ҳолати 

номусоиди иҷтимоӣ қарордошта уҳдадоранд ва бояд ба 

мақомоти зерин хабар диҳанд: 

- ба мақомоти прокуратура – дар бораи риоя 

нагардидан ва вайронкунии ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои 

кӯдак;  

- ба мақомоти васояту парасторӣ ва комиссияҳо оид 

ба ҳуқуқи кӯдак – дар бораи фаъолияти номуносиби 

мақомот ва ташкилотҳое, ки фаъолиятро оид ба пешгирии 

ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон амалӣ менамоянд ва дар 

бораи кӯдакони ятим, бепарастор ва ноболиғоне, ки дар 

вазъияти ба ҳаёт ва саломатии онҳо хатардошта қарор 

доранд; 

- ба мақомоти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ – 

дар бораи ба касбомӯзӣ ҷалб кардани ноболиғони аз синни 

шонздаҳ боло дар муассисаҳои таълимии касбомӯзии 

соҳаи мақомоти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, 

инчунин ба меҳнат ҷалб намудан ва пешгирии меҳнати 

маҷбурии ноболиғон; 

- ба мақомоти корҳои дохилӣ – дар бораи 

ноболиғоне, ки ҳуқуқвайронкунӣ ё кирдорҳои дигари 

зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ) содир намудаанд, оид ба 

падару модар ва шахсони дигаре, ки ноболиғонро ба содир 

намудани ҳуқуқвайронкунӣ ё кирдорҳои дигари 

зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ) ҷалб менамоянд, ё ин ки 
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нисбати ноболиғон чунин кирдорҳоро содир менамоянд, 

инчунин оид ба зӯроварӣ дар оила нисбат ба ноболиғон; 

- ба мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ – 

дар бораи ноболиғоне, ки ба муоинаи тиббӣ ва табобат 

ниёз доранд; 

- ба мақомоти маориф ва илм – дар бораи 

ноболиғоне, ки худсарона муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 

махсус ва муассисаҳои дигари кӯдаконаро тарк намудаанд, 

ё ин ки мунтазам бе сабабҳои узрнок дар дарсҳо иштирок 

намекунанд; 

- ба мақомоти назорати маводи нашъаовар – дар 

бораи ноболиғоне, ки маводи нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва мадҳушкунанда истеъмол мекунанд, 

инчунин оид ба шахсони дигаре, ки ноболиғонро ба содир 

намудани чунин ҳуқуқвайронкунӣ ҷалб мекунанд; 

- ба мақомоти кор бо занон ва оила – оид ба ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳои ноболиғоне, ки оилаҳои онҳо дар 

ҳолати номусоиди иҷтимоӣ қарор доранд. 

 

Моддаи 5. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои салоҳияти 

зерин мебошад: 

- таъмини татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- тасдиқи барномаҳои миллӣ ва давлатӣ оид ба 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон бо 

пешниҳоди субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- назорати фаъолияти субъектҳои низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст. 
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Моддаи 6. Ваколатҳои комиссияҳо оид ба ҳуқуқи 

кӯдак 

1. Комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак аз Комиссияи 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи 

кӯдак ва комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, 

шаҳр ва ноҳияҳо (комиссияи маҳаллӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак) 

иборат мебошанд. 

2. Комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак дорои ваколатҳои 

зерин мебошанд: 

- андешидани чораҳо вобаста ба огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, таъмини ҳифзи ҳуқуқу 

озодӣ ва манфиатҳои қонунии онҳо; 

- ҳамоҳангсозии фаъолияти субъектҳои низоми 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- ташкили назорат ҷиҳати фароҳам овардани шароити 

муносиби нигоҳубин, тарбия, таълим, ҳифзи саломатӣ, 

таъминоти иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ ба 

кӯдаконе, ки дар ҳолати номусоиди иҷтимоӣ қарор доранд; 

- иштирок дар таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 

барномаҳои миллӣ ва давлатӣ оид ба огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, беҳтар намудани шароити 

зисташон, тарбия, таълим, меҳнат ва истироҳати онҳо, 

пешгирии кирдорҳои ноболиғони беназоратмонда, 

бепарастор ва назорати амалишавии онҳо, бо тартиби 

муқарраршуда ташкили чорабиниҳо дар вақти холигии 

ноболиғон; 

- пешниҳод намудани таклифҳо ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати такмили низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон;  

- пешниҳоди таклифҳо ба мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати андешидани тадбирҳо 

оид ба огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 
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- муайян намудан ва ба қайд гирифтани кӯдакони аз 

падару модар маҳрумгардида, ба муассисаҳои дахлдори 

таълиму тарбия супоридани чунин кӯдакон ва назорати 

шароити таълиму тарбия ва нигоҳубини онҳо; 

- мусоидат барои бо кор таъмин намудани 

ноболиғони аз синни шонздаҳ боло;  

- баррасии мавод нисбати ноболиғоне, ки то расидан 

ба синни ҷавобгарии ҳуқуқӣ кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ё 

рафтори хилофи меъёрҳои ахлоқ ва зиддиҷамъиятӣ содир 

кардаанд; 

- расонидани ёрии амалӣ ба мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигар, 

мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ, раисони маҳаллаҳо, 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар ташкили корҳои огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- андешидани тадбирҳои зарурӣ ва ба мақомоти 

дахлдор пешниҳод намудани маълумот ҷиҳати огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- таъмини иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд»; 

- қабул намудани қарор оид ба эътироф намудани 

ноболиғ ва оилаи дар вазъияти номусоиди иҷтимоӣ 

қарордошта дар асоси пешниҳоди субъектҳои низоми 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 7. Ваколатҳои мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

1. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

дар доираи ваколатҳои пешбининамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятро оид ба огоҳонӣ ва 
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пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон амалӣ 

менамоянд. 

2. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдакро таъсис дода, бо тартиби 

муқарраршуда ҳамкории субъектҳои низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғонро дар ҳудуди 

дахлдор таъмин мекунанд.  

 

Моддаи 8. Ваколатҳои мақомоти васоят ва 

парасторӣ 

Мақомоти васоят ва парасторӣ дорои ваколатҳои 

зерин мебошанд: 

- бо мақсади беназорат намондани ноболиғон ва 

пешгирии содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби 

онҳо, кӯдакони аз падару модар маҳрумгардидаро муайян 

ва ба қайд гирифта, бо дар назар доштани шароити 

мушаххаси маҳрум гардидани кӯдакон аз саробонии 

падару модар тарзи ҷойгиркунии кӯдаконро интихоб 

намуда, ба шароити нигоҳубин, тарбия ва таълими онҳо 

назорат мебаранд; 

- бо мақсади пешгирии истифодаи маблағҳо ҷиҳати 

хариди машруботи спиртӣ, воситаҳои нашъадор ва маводи 

дигари фурӯшашон барои ноболиғон манъгардида ба 

мақомоти судӣ оид ба маҳдуд ва ё маҳрум намудани 

ноболиғи аз синни чордаҳ то ҳаждаҳ аз ҳуқуқи 

мустақилона истифода бурдани маош, идрорпулӣ ва 

намуди дигари даромадҳо, ба истиснои ҳолатҳое, ки 

ноболиғ бо тартиби муқарраршуда мавриди қобили амал 

ҳисобида шудааст, муроҷиат мекунанд, агар ноболиғ 

маблағҳои гирифтаашро барои хариди маводи зикршуда 

истифода бурда бошад; 

- дар бораи аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум 

кардани падару модар ба суд муроҷиат менамоянд; 
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- дар мурофиаҳои судӣ оид ба баррасии парвандаҳо 

дар бораи аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум ё маҳдуд 

намудан ё барқарор кардани ҳуқуқи падарию модарӣ 

иштирок менамоянд; 

- барои аз ҳуқуқи васоят ва парасторӣ маҳрум 

намудан ҳангоми ба кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ 

(зиддиҳуқуқӣ) моил ё ҷалб намудани ноболиғон ва дар 

ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо меандешанд; 

- ноболиғони дар тарбияи васӣ ва парастор 

қарордоштаро ба қайд гирифта, бо мақсади пешгирии 

истифодаи ноболиғон ба кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ 

(зиддиҳуқуқӣ) шароити нигоҳубин, тарбия ва таълими 

онҳоро якҷоя бо намояндагони мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот, раисони маҳаллаҳо таҳти назорат 

мегиранд ва аз шароити нигоҳубини ҳар як кӯдаке, ки 

таҳти тарбияи васӣ ва ё парастор қарор дорад, тибқи 

тартиб ва муҳлати муқарраргардида ба Комиссия оид ба 

ҳуқуқи кӯдак ҳисобот пешниҳод менамоянд; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 9. Ваколатҳои мақомоти маориф ва илм 

1. Мақомоти маориф ва илм дорои ваколатҳои зерин 

мебошад: 

- амалӣ намудани тадбирҳо оид ба рушди 

муассисаҳои махсуси таълимию тарбиявӣ барои кӯдакони 

ятим ва кӯдакони бе парастории падару модар монда, 

инчунин муассисаҳои таълимие, ки ноболиғони маъюб ва 

бемор ба таҳсил фаро гирифта мешаванд; 

- ташкили ҷараёни таътили тобистона ва 

машғулиятҳои илмию адабӣ, варзишӣ ва фарҳангию 

фароғатӣ барои ноболиғон; 
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- ба қайд гирифтан ва ба субъектҳои дахлдори 

низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон пешниҳод намудани маълумот оид ба 

ноболиғони аз таҳсил саркашинамуда ва дурмонда, ба 

таври мунтазам аз машғулиятҳо беасос дермонда ва 

ноболиғоне, ки ба ҳуқуқвайронкунӣ ва кирдорҳои дигари 

зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ) майл доранд; 

- таъсиси комиссияҳои тиббӣ, омӯзгорӣ ва равонӣ 

якҷоя бо субъектҳои дигари низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон бо мақсади ошкор намудан 

ва расонидани кумакҳои тиббӣ, омӯзгорӣ ва равонӣ ба 

ноболиғон; 

- амалӣ намудани барномаҳои таълимӣ барои 

ноболиғони дорои имкониятҳои маҳдуд ё дорои рафтору 

ахлоқи ғайримуқаррарӣ ва ноболиғони дар таҳсил 

мушкилидошта; 

- муайян намудани оилаҳо ва ноболиғоне, ки дар 

ҳолати номусоиди иҷтимоӣ қарор доранд ва расонидани 

ёрӣ ба онҳо дар таълиму тарбияи фарзандон; 

- ҷалби ноболиғон ба маҳфилҳои забономӯзӣ, 

фарҳангӣ, варзишӣ, техникӣ ва намудҳои дигари таҳсилоти 

иловагӣ; 

- ҳимояи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунии 

тарбиягирандагони муассисаҳои таълимӣ ва амалӣ 

намудани тадбирҳои инфиродии пешгирикунанда; 

- таъмини дастрасии таҳсил ба ноболиғон; 

- таҳия ва татбиқи барномаи тарбиявӣ ва дастурҳои 

методӣ бо ҷалби субъектҳои дигари низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ ва равоншиносон; 

- таъмини шароити моддӣ, маънавӣ, нигоҳубин ва 

амнияти шахсии ноболиғон, муҳофизати онҳо аз таъсири 

омилҳои манфӣ, маҳдуд сохтани воридшавии озодонаи 
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шахсони бегона ба муассисаи дахлдор, ки ба рафтору 

ахлоқи кӯдакон таъсири манфӣ расонда метавонанд; 

- пешниҳоди маълумот ба мақомоти корҳои дохилӣ 

оид ба масъалаҳое, ки кӯдак аз ҷониби парастор таҳти 

шиканҷа қарор дода мешавад; 

- пешниҳоди маълумот ба мақомоти корҳои дохилии 

маҳали ҷойгиршавии муассиса дар бораи ҳодисаҳои 

худсарона аз ҳудуди муассисаи дахлдор баромада рафтани 

ноболиғон ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти корҳои дохилӣ 

андешидани тадбирҳо ҷиҳати ҷустуҷӯ, дарёфт ва 

баргардондани онҳо ба муассисаи дахлдор; 

- пешниҳоди маълумот ба комиссияи маҳаллӣ оид ба 

ҳуқуқи кӯдак дар бораи пеш аз муҳлат қатъ намудани 

муҳлати нигоҳ доштани ноболиғ ё ба муассисаи дигари 

махсуси таълимиву тарбиявии шакли пӯшида 

гузаронидани ӯ; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 10. Ваколатҳои мақомоти корҳои дохилӣ 

1. Мақомоти корҳои дохилӣ дар доираи ваколатҳои 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолиятро оид ба огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон амалӣ менамояд. Дар 

мақомоти корҳои дохилӣ хадамоти пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва қабулгоҳ-таҳвилгоҳи 

ноболиғон, ҳамчун воҳидҳои махсус вобаста ба пешгирии 

беназоратӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон фаъолият 

мекунанд. 

2. Хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон 

ва сохторҳои он дар раёсату шуъбаҳои Вазорати корҳои 

дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияҳо дорои ваколатҳои зерин мебошанд: 
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- амалӣ намудани корҳои умумӣ ва инфиродии 

пешгирикунанда; 

- андешидани чораҳо нисбат ба ноболиғоне, ки дар 

кофтуков ё дар ҳолати номусоиди иҷтимоӣ қарор доранд 

ва бо тартиби муқарраршуда фиристонидани онҳо ба 

субъектҳо ё муассисаҳои дигари низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон; 

- ирсол намудани пешниҳод ба ҷои кор ё таҳсил, 

маҳали зист ҷиҳати муҳокима ва андешидани чораҳои 

таъсиррасонии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбат ба шахсоне, ки ноболиғонро ба содир 

намудани ҳуқуқвайронкунӣ ё кирдорҳои дигари 

зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ) ҷалб мекунанд ва ё нисбати 

ноболиғон кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ)-ро 

раво мебинанд; 

- баррасии арзу шикоятҳои ноболиғон ва падару 

модар вобаста ба вайронкунии ҳуқуқу озодӣ ва 

манфиатҳои қонунии ноболиғон; 

- омода намудани ҳуҷҷатҳои дахлдор барои ҷойгир 

намудани ноболиғон дар муассисаҳои махсуси тарбиявӣ; 

- ба субъектҳои дахлдори низоми огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон пешниҳод 

намудани маълумот оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ё 

кирдорҳои дигари зиддиҷамъиятии (зиддиҳуқуқии) 

ноболиғон, инчунин сабаб ва омилҳое, ки ба содир 

намудани онҳо мусоидат мекунанд; 

- ба қайд гирифтани ноболиғони душвортарбия ва бо 

онҳо гузаронидани чораҳои инфиродии огоҳонӣ;  

- ҳамкорӣ бо мақомоти васоят ва парасторӣ ва 

комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак барои ҷойгир намудани 

кӯдакони ятим ва бепарастормонда дар муассисаҳои 

дахлдор; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст. 
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3. Қабулгоҳ-таҳвилгоҳи ноболиғон дорои ваколатҳои 

зерин мебошад: 

- амалӣ намудани фаъолият оид ба қабули 

шабонарӯзӣ ва нигоҳдошти муваққатии ноболиғони аз 

синни се то ҳаждаҳ бо мақсади ҳифзи ҳаёт ва саломатӣ, 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни онҳо; 

- гузаронидани чораҳои инфиродии пешгирикунанда 

бо ноболиғони овардашуда, муайян намудани сабаб ва 

шароите, ки ба ҳуқуқвайронкунӣ, беназоратӣ ва кирдорҳои 

дигари зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ) оварда мерасонанд 

ва пешниҳод намудани маълумот ба мақомоти дахлдор; 

- огоҳ намудани падару модари ноболиғон дар бораи 

овардан ва нигоҳ доштани онҳо дар қабулгоҳ-таҳвилгоҳи 

ноболиғон;  

- ҳамкорӣ бо мақомоти васоят ва парасторӣ ва 

комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак ҷиҳати дар муассисаҳои 

дахлдор ҷойгир кардани ноболиғони бепарастор;  

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

4. Ба қабулгоҳ-таҳвилгоҳи ноболиғон ба таври 

шабонарӯзӣ бо тартиби муқарраршуда ноболиғони зерин 

оварда ва қабул карда мешаванд: 

- ноболиғоне, ки бинобар сабаби марг ё маъюбшавӣ 

ва ё корношоямии муваққатии падару модар бе парастор 

мондаанд; 

- ноболиғоне, ки дар оилаҳои дар вазъияти 

номусоиди иҷтимоӣ қарордошта зиндагӣ мекунанд;  

- ноболиғоне, ки худсарона аз хона баромада 

рафтаанд ва ё муассисаҳои таълимии барои кӯдакони ятим 

ва бепарастормонда ё муассисаҳои дигари кӯдаконаро тарк 

кардаанд, ба истиснои кӯдаконе, ки муассисаҳои махсуси 

таълимию тарбиявии навъи пӯшидаро тарк кардаанд; 

- ноболиғоне, ки ҷойи муқимии зист ё ҷойи 

истиқомат ва воситаи рӯзгузаронӣ надоранд; 
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- ноболиғоне, ки ба вазъияти дигари душвори зиндагӣ 

дучор гардидаанд ва ба кумаки иҷтимоӣ ё барқарор 

сохтани шароити беҳтари зиндагӣ эҳтиёҷ доранд; 

- ноболиғоне, ки аз ҷониби падару модарон ё 

парасторони онҳо таҳти зӯроварӣ қарор гирифта, ба ҷойи 

зист баргаштан намехоҳанд; 

- ноболиғоне, ки то синни шонздаҳ ҳуқуқвайронкунӣ 

содир намуда, аз таҳти назорати падару модар 

баромадаанд; 

- ноболиғоне, ки ба шароити махсуси таълиму тарбия 

муҳтоҷанд ва бо ин сабаб ба муассисаҳои махсуси 

тарбиявӣ фиристонида мешаванд;  

- ноболиғоне, ки ба омӯзишгоҳҳои махсуси касбию 

техникӣ фиристода мешаванд; 

- ноболиғоне, ки ба муассисаҳои табобатию тарбиявӣ 

фиристода мешаванд; 

- ноболиғоне, ки шахсан барои кумак муроҷиат 

намудаанд ё аз ҷониби шаҳрвандон, кормандони мақомоти 

корҳои дохилӣ ва худи қабулгоҳ-таҳвилгоҳи ноболиғон, ки 

дар кӯча ва ҷойҳои дигар бе назорат мондаанд ё ба 

оворагардӣ машғуланд, оварда шудаанд; 

- ноболиғоне, ки бо қарори суд ба муассисаҳои 

махсуси таълимию тарбиявии навъи пӯшида фиристода 

мешаванд; 

- ноболиғоне, ки ба синни ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

нарасидаанд, вале кирдорҳои ба ҷамъият хавфнокро содир 

намудаанд, бо мақсади ҳифзи ҳаёт ва саломатии онҳо ё 

пешгирии содиркунии амалҳои такрории ба ҷамъият 

хавфнок, инчунин дар ҳолатҳое, ки шахсияти онҳо маълум 

нест. 

5. Тартиби ворид намудан ва муҳлати нигоҳдошт дар 

қабулгоҳ-таҳвилгоҳи ноболиғон аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. 
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Моддаи 11. Ваколатҳои мақомоти тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

Мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

дорои ваколатҳои зерин мебошад: 

- ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва баланд 

бардоштани донишҳои санитарию беҳдоштӣ дар байни 

ноболиғон ва падару модарон; 

- таъсис ва рушди муассисаҳое, ки ба кӯдакону 

наврасон кумаки наркологӣ ва равонӣ мерасонанд; 

- қабули шабонарӯзӣ ва дар муассисаҳои табобатию 

иҷтимоии махсусгардонидашудаи (хонаҳои кӯдакон) 

мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нигоҳ 

доштани кӯдакони бесоҳиб дарёфтшуда ё кӯдакони аз 

муҳити хатарнок гирифташуда, аз ҷумла ҷабрдидаи 

ҷиноят, зӯроварӣ ва кӯдакони дигари то синни се, ки бе 

парастории падару модар мондаанд; 

- пешниҳод намудани маълумот ба мақомоти 

назорати маводи нашъаовар дар бораи ноболиғоне, ки 

маводи нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

мадҳушкунанда истеъмол мекунанд, инчунин сабаб ва 

омилҳое, ки ба содир намудани онҳо мусоидат мекунанд; 

- муоинаи тиббии ноболиғони бе парастории падару 

модар монда ва бо дар назар доштани вазъи саломатии 

онҳо пешниҳод намудани тавсияҳо барои ҷойгир кардани 

чунин кӯдакон дар муассисаҳои махсуси таълимию 

тарбиявӣ;  

- қабули шабонарӯзии ноболиғони дар ҳолати мастӣ 

аз истеъмоли машруботи спиртӣ ва воситаҳои нашъадор 

қарордошта дар муассисаҳои мақомоти тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои расондани кумаки тиббӣ; 

- пешниҳод намудани хулоса дар бораи вазъи 

саломатии ноболиғони ҷиноятсодирнамуда ё амали дигари 

хавфноки ҷамъиятиро анҷомдода бо мақсади муайян 

намудани мавҷудияти бемориҳои хавфнок ҷиҳати 
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фиристодани ноболиғон ба муассисаҳои махсуси 

таълимию тарбиявии шакли пӯшида; 

- ошкор, бақайдгирӣ, муоина ва табобати ноболиғоне, 

ки машруботи спиртӣ, маводи нашъадор, моддаҳои 

психотропӣ ва мадҳушкунанда истеъмол кардаанд, 

инчунин андешидани тадбирҳо ҷиҳати пешгирӣ намудани 

чунин амалҳо; 

- мусоидат ба фаро гирифтани ноболиғони маъюб бо 

тавонбахшии тиббию иҷтимоӣ; 

- мусоидат ба фаро гирифтани ноболиғони дар 

вазъияти номусоиди иҷтимоӣ қарордошта бо 

хизматрасонии иҷтимоӣ дар маҳалли зист; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 12. Ваколатҳои мақомоти кор бо занон ва 

оила 

Мақомоти кор бо занон ва оила дорои ваколатҳои 

зерин мебошад: 

- тавассути воситаҳои ахбори омма ба роҳ мондани 

корҳои тарғиботӣ оид ба мавқеи занон дар оила ва тарбияи 

ноболиғон, ҳуқуқу имкониятҳои онҳо, асосҳои 

баробарҳуқуқии гендерӣ, тарзи ҳаёти солим; 

- дар ҳамкорӣ бо субъектҳои дигари низоми огоҳонӣ 

ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таҳия, ҳамоҳанг ва татбиқи 

барномаҳои соҳавӣ барои духтарони ноболиғи ятиммонда 

ва ноболиғоне, ки қурбонии зӯроварӣ ва муносибати 

бераҳмона гардидаанд; 

- андешидани тадбирҳо ҷиҳати таъмини фазои 

якдигарфаҳмӣ дар оила ва фаъолгардонии иштироки 

фарзанд дар ҳаёти оилавӣ; 

- таҳияи дастурҳои методӣ ва маводи тарғиботӣ оид 

ба одоби оиладорӣ, муносибати байни падару модар ва 
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фарзандон, эҳтироми падару модар, мушкилоти оилавӣ ва 

баланд бардоштани мақоми зан дар оила; 

- андешидани тадбирҳо ҷиҳати касбомӯзии 

духтарони ноболиғи аз таҳсил дурмонда, инчунин 

гирифтори зӯроварӣ ва зери хатар қарордошта; 

- дар ҳамкорӣ бо субъектҳои дигари низоми огоҳонӣ 

ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон андешидани 

чораҳо оид ба муайян намудани оилаҳое, ки дар ҳолати 

номусоиди иҷтимоӣ қарор доранд; 

- гирифтани маълумоти зарурӣ аз мақомоти дахлдор 

дар бораи ҳуқуқвайронкунии духтарони ноболиғ, инчунин 

оид ба ҳодисаҳои номатлуб (суиқасди худкушӣ, аз хона 

гурехтан ва дигар ҳолатҳо) ва гузаронидани корҳои 

тарбиявию фаҳмондадиҳӣ бо онҳо; 

- аз суд ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 

гирифтани маълумот оид ба бекоршавии ақди никоҳи 

оилаҳое, ки фарзандони ноболиғ доранд ва андешидани 

чораҳо ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои занон ва 

ноболиғон; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 13. Ваколатҳои мақомоти кор бо ҷавонон 

ва варзиш  

Мақомоти кор бо ҷавонон ва варзиш дорои 

ваколатҳои зерин мебошад: 

- иштирок ва ҳамкорӣ бо субъектҳои дигари низоми 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон дар 

таҳия ва татбиқи барномаҳои мақсаднок; 

- ҳамоҳанг сохтани фаъолияти муассисаю 

ташкилотҳои мақомоти кор бо ҷавонон ва варзиш ва ба роҳ 

мондани фаъолияти ташкилию методӣ бо онҳо дар огоҳонӣ 

ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 
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- дар доираи барномаҳои дахлдор аз ҷиҳати молиявӣ 

ва моддӣ дастгирӣ намудани иттиҳодияҳои ҷамъиятии 

кӯдакону ҷавонон, ки фаъолияти онҳо ба амалӣ сохтани 

тадбирҳо вобаста ба огоҳонӣ ва пешгирии 

хуқуқвайронкунии ноболиғон равона гардидааст; 

- гузаронидани чорабиниҳои иттилоотию маърифатӣ 

доир ба масъалаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон; 

- дар доираи барномаҳои дахлдор ба роҳ мондани 

хизматрасониҳои иҷтимоию ҳуқуқӣ ба ноболиғон; 

- таҳия ва ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ барои қабул пешниҳод намудани тартиби 

истифодабарии майдончаҳо ва толорҳои варзишӣ аз 

ҷониби ноболиғон ва ҷавонон; 

- дар ҳамкорӣ бо субъектҳои дигари низоми огоҳонӣ 

ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон таҳлил ва 

муайян намудани сабаб ва омилҳои ба ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон мусоидаткунанда; 

- манзур намудани пешниҳод ба субъектҳои низоми 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ҷиҳати 

андешидани тадбирҳо оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон; 

- мунтазам баргузор намудани мусобиқаҳои варзишӣ 

ва спартакиадаҳо дар байни ноболиғон; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 14. Ваколатҳои мақомоти меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ 

Мақомоти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дорои 

ваколатҳои зерин мебошанд: 

- иштирок дар таҳия ва татбиқи барномаҳои миллӣ ва 

давлатӣ оид ба низоми огоҳонӣ ва пешгирии 
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ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон дар ҳамкории мутақобила 

бо мақомоти дахлдор; 

- ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори 

давлатӣ оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон; 

- ҷорӣ намудани низоми омӯзиши касбии ноболиғон 

дар муассисаҳои таълимии мақомоти меҳнат, муҳоҷират ва 

шуғли аҳолӣ; 

- андешидани тадбирҳо якҷоя бо мақомоти дахлдори 

давлатӣ ҷиҳати аз байн бурдани меҳнати маҷбурии 

кӯдакон; 

- андешидани чораҳо ҷиҳати ҷойгир кардани 

ноболиғони душвортарбия дар муассисаҳои махсуси 

таълимию тарбиявӣ; 

- андешидани тадбирҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти 

дахлдор ҷиҳати пешгирӣ намудани савдои кӯдакон, 

инчунин ҷалб намудан ба меҳнати маҷбурии кӯдакон; 

- андешидани тадбирҳо дар доираи талаботи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати барҳам 

додани шаклҳои бадтарини меҳнати кӯдак ва истифодаи 

меҳнати маҷбурӣ; 

- ташкил намудани курсҳои касбомӯзӣ барои 

ноболиғони дар ҳолати номусоиди иҷтимоӣ қарордошта; 

- мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян намудани шаклҳои меҳнате, ки ноболиғон ба он 

метавонанд дар вақтҳои холӣ машғул шаванд; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 15. Ваколатҳои мақомоти ваколатдори 

давлатӣ оид ба дин 

Мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин дорои 

ваколатҳои зерин мебошад: 
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- иштирок дар амалигардонии барномаҳои 

субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- гузарондани чорабиниҳои иттилоотию таблиғотӣ 

ҷиҳати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон; 

- ошкор ва бақайдгирии ҳуқуқвайронкуниҳои 

ноболиғон дар самти озодии виҷдон ва фаъолияти 

иттиҳодияҳои динӣ; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 16. Ваколатҳои мақомоти фарҳанг 

Мақомоти фарҳанг дорои ваколатҳои зерин мебошад: 

- бо мақсади огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон истифодаи мероси фарҳангӣ дар тарбияи 

ахлоқии онҳо ва таъмини дастрасии ноболиғон ба 

муассисаҳои фарҳангӣ;  

- гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ бо мақсади 

огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 17. Ваколатҳои мақомоти прокуратура 

Мақомоти прокуратура дорои ваколатҳои зерин 

мебошад: 

- гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои 

низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон вобаста ба риоя ва иҷрои қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- муроҷиат намудан ба суд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу 

озодӣ ва манфиатҳои қонунии ноболиғон; 
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- дар як сол на кам аз як маротиба таҳлилу ҷамъбаст 

намудани вазъи ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунии дигари 

ноболиғон, сабабу омилҳои ба он мусоидаткунанда, 

ҳолатҳои дигари риоя ва иҷрои талаботи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ноболиғон ва вобаста ба 

натиҷаи онҳо андешидани чораҳо ва охири ҳар сол 

пешниҳод намудани маълумот ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба масъалаҳои зикргардида; 

- қабул намудани санадҳои эътиноии прокурорӣ 

ҷиҳати бекор намудан, тағйир додани санадҳои 

ғайриқонунӣ, пешгирии қонунвайронкунӣ, бартараф 

намудани қонунвайронкуниҳо ва сабабу шароитҳои ба 

онҳо мусоидаткунанда, инчунин бо дар назар доштани 

хусусияти қонунвайронкунӣ аз ҷониби шахси мансабдор ё 

шаҳрванд оид ба оғоз намудани истеҳсолот дар бораи ба 

ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашидан ё дар бораи оғози 

парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятӣ вобаста 

ба риоя ва иҷро накардани талаботи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ноболиғон; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 18. Ваколатҳои мақомоти амнияти миллӣ 

Мақомоти амнияти миллӣ дар доираи ваколатҳои 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷиҳати пешгирӣ намудани ҷалби ноболиғон ба фаъолияти 

террористиву экстремистӣ ва ҷиноятҳои дигар, ки 

пешбурди таҳқиқ ва тафтишоташон ба салоҳияти 

мақомоти амнияти миллӣ дохил мебошанд, инчунин аз 

байн бурдани сабабу шароити ба онҳо мусоидаткунанда 

тадбирҳои зарурӣ меандешад. 
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Моддаи 19. Ваколатҳои мақомоти назорати 

маводи нашъаовар  

Мақомоти назорати маводи нашъаовар дорои 

ваколатҳои зерин мебошад: 

- амалӣ намудани корҳои умумӣ ва пешгирии 

инфиродии нашъамандӣ дар байни ноболиғон; 

- бақайдгирии ноболиғони нашъаманд ва ирсол 

намудани пешниҳод ба мақомоти дахлдори давлатӣ ҷиҳати 

андешидани чораҳои таъсиррасонии муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба 

ноболиғони нашъаманд; 

- омода намудани ҳуҷҷатҳои дахлдор барои ҷойгир 

намудани ноболиғони нашъаманд дар муассисаҳои 

махсуси тиббӣ; 

- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 20. Ваколатҳои Ваколатдор оид ба ҳуқуқи 

кӯдак 

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар доираи 

ваколаташ: 

- муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, маълумоти 

дастрасшударо вобаста ба вайронкунии ҳуқуқу озодӣ ва 

манфиатҳои қонунии кӯдакон баррасӣ менамояд; 

- аз мақомоти давлатӣ, корхона, муассиса ва 

ташкилотҳои дигар, новобаста аз шакли ташкилию 

ҳуқуқиашон, бо мақсади баррасии масъалаҳои ба ҳуқуқу 

озодӣ ва манфиатҳои кӯдак алоқаманд маълумот ва 

ҳуҷҷатҳои заруриро талаб мекунад; 

- дар фаъолияти огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон бо тартиби 

муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ва қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат меварзад; 
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- амалӣ кардани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.  

 

Моддаи 21. Мақомоти дигари давлатӣ, шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ, 

ки дар фаъолият оид ба огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ширкат меварзанд  

Иштироки мақомоти дигари давлатӣ, шахсони воқеӣ 

ва ҳуқуқӣ, мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ дар фаъолият 

оид ба огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон 

бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон анҷом дода мешавад. 

 

Моддаи 22. Маблағгузории мақомот ва 

ташкилотҳое, ки дар фаъолият оид ба огоҳонӣ ва 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ширкат 

меварзанд 

Маблағгузории мақомот ва ташкилотҳое, ки дар 

фаъолият оид ба огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии 

ноболиғон ширкат меварзанд, дар доираи маблағҳои барои 

нигоҳдорӣ ва фаъолияти муассисаҳои дахлдори буҷетӣ 

пешбинишуда ва аз ҳисоби сарчашмаҳои дигари молиявӣ, 

ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, 

амалӣ мегардад. 

  

БОБИ 3. ПЕШГИРИИ УМУМӢ ВА ИНФИРОДӢ 

 

Моддаи 23. Пешгирии умумӣ 

1. Пешгирии умумӣ фаъолияти мақомоти давлатӣ ва 

ташкилотҳое мебошад, ки дар амалӣ намудани чорабиниҳо 

оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва 

бартарафсозии сабаб ва шароити мусоидаткунанда ба 

содиршавии онҳо иштирок менамоянд. 
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2. Ба шаклҳои асосии амалигардонии пешгирии 

умумӣ дохил мегарданд: 

- таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатӣ ва 

барномаҳои дигар оид ба огоҳонӣ ва пешгирии 

ҳуқуқвайронкуниҳои ноболиғон; 

- гузаронидани ташвиқот дар байни аҳолӣ ҷиҳати 

пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон; 

- муайян ва пешниҳод намудани таклифҳо оид ба 

бартараф намудани сабаб ва шароите, ки барои содир 

намудани ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон 

мусоидат мекунанд. 

3. Пешгирии умумӣ метавонад дар навбати худ 

чораҳои дигари дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишудаи дорои хусусияти иқтисодию иҷтимоӣ, 

ташкилию идоракунӣ, мафкуравӣ, техникӣ ва ҳуқуқиро дар 

бар гирад. 

 

Моддаи 24. Пешгирии инфиродӣ 

1. Пешгирии инфиродӣ нисбат ба ноболиғони зерин 

амалӣ карда мешавад: 

- беназоратмонда ё бепарастор; 

- ба оворагардӣ ё талбандагӣ машғулбуда; 

- дар вазъияти носолими иҷтимоӣ қарордошта; 

- онҳое, ки бе сабабҳои узрнок ба муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳозир намешаванд; 

- тарбиягирандагони марказҳои иҷтимоиву 

барқароркунии ноболиғон, мактаб-интернатҳо, хонаҳои 

кӯдакон, муассисаҳои махсуси таълимию тарбиявӣ ва 

муассисаҳои дигари барои ноболиғони ба кумаки иҷтимоӣ 

ва барқароршавӣ эҳтиёҷдошта; 

- истеъмолкунандагони воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропӣ ё моддаҳои дигари мадҳушкунанда; 
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- онҳое, ки то расидан ба синну соли ҷавобгарии 

маъмурӣ ва ё ҷиноятӣ кирдорҳои ба ҷамъият хавфнокро 

содир намудаанд; 

- айбдоршавандагон ё гумонбаршудагон, ки барои 

содир намудани ҷиноят нисбати онҳо чораи пешгирӣ дар 

намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ нагаштааст; 

- онҳое, ки аз иҷрои ҷазои ҷиноятӣ шартан пеш аз 

муҳлат ё бо сабаби қабули санади авф ё бахшиши ҷазо 

озод гардидаанд; 

- онҳое, ки аз муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 

баъди адои ҷазо озод гардидаанд, агар ба балоғат нарасида 

бошанд; 

- онҳое, ки барои содир намудани ҷиноятҳои 

категорияҳои начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна 

гунаҳгор дониста шудаанд ва бо ҳукми суд бо истифода аз 

чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тарбиявӣ аз адои ҷазо 

озод гардидаанд; 

- онҳое, ки нисбаташон ҷазо шартан татбиқ карда 

нашудааст, ба корҳои ҳатмӣ, ислоҳӣ ва ё ҷазоҳои дигари бо 

маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманднабуда маҳкум 

гардидаанд; 

- ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Пешгирии инфиродӣ, инчунин нисбат ба падару 

модари ноболиғоне, ки вазифаҳои худро оид ба таълим, 

тарбия ва нигоҳубини ноболиғ иҷро накарда, ба рафтори 

онҳо ба таври манфӣ таъсир расонида, бо онҳо муносибати 

бераҳмона доранд, гузаронида мешавад. 

 

Моддаи 25. Асосҳои гузаронидани пешгирии 

инфиродӣ нисбат ба ноболиғон 

1. Асосҳои гузаронидани пешгирии инфиродӣ нисбат 

ба ноболиғон афзоиши сатҳи содиркунии намудҳои 

алоҳидаи ҳуқуқвайронкуниҳо, таҳдидҳо ба амният ва 
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тартиботи ҷамъиятӣ, манфиатҳои давлат, ҷомеа ва 

шахсони алоҳида шуда метавонанд. 

2. Асосҳои бевосита барои гузаронидани пешгирии 

инфиродӣ нисбат ба ноболиғон инҳоянд: 

- аризаи ноболиғ, падару модар ё шахсони онҳоро 

ивазкунанда дар бораи расонидани кумак оид ба 

масъалаҳое, ки ба ваколати мақомоти давлатӣ дохил 

мешаванд; 

- санадҳои судӣ; 

- қарори комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак, прокурор, 

мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ; 

- маълумотнома ё мактуби муассисаи иҷрои ҷазои 

ҷиноятӣ нисбати ноболиғоне, ки аз ин муассиса озод 

гардидаанд; 

- хулосае, ки дар натиҷаи гузарондани санҷиши 

муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, аз ҷумла маълумоти 

аз васоити ахбори омма ва сомонаҳои интернетӣ 

бадастовардашуда аз тарафи субъектҳои низоми огоҳонӣ 

ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон тасдиқ 

шудааст.  

3. Пешгирии инфиродӣ нисбат ба ноболиғон, падару 

модар то лаҳзаи зарурӣ барои расонидани кумаки иҷтимоӣ 

ва кумаки дигар ба ноболиғон, бартарафкунии сабаб ва 

шароити мусоидаткунанда ба беназоратӣ, бепарасторӣ, 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ҷиноят, кирдорҳои 

зиддиҷамъиятии (зиддиҳуқуқии) ноболиғон ё то расидан 

ба синни ҳаждаҳ ва ё ҳолатҳои дигаре, ки дар 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, 

амалӣ карда мешаванд. 

 

Моддаи 26. Чораҳои инфиродии огоҳонӣ 

1. Ба чораҳои инфиродии огоҳонӣ дохил мешаванд: 

- суҳбати пешгирикунанда; 

- таҳти назорати пешгирикунанда қарор додан; 
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- ирсол намудани пешниҳод барои бартараф 

намудани сабаб ва шароити ба ҳуқуқвайронкунӣ 

мусоидаткунанда; 

- тавонбахшии тиббию иҷтимоӣ; 

- чораҳои таъсиррасонии тарбиявӣ; 

- амрномаи муҳофизатӣ; 

- чораҳои дорои хислати маҷбуркунӣ ва 

маҳдудсозанда (табобати маҷбурӣ, маҳрум ё маҳдуд 

кардани ҳуқуқи падару модарӣ, дастгирикунии маъмурӣ ва 

чораҳои дигари таъминкунандаи пешбурди парвандаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, таҳти парасторӣ супоридани 

ноболиғ ва чораҳои дигари пешгирии мурофиавии 

ҷиноятӣ, татбиқи чораҳои маҷбуркунии дорои хислати 

тарбиявӣ, ҷойгир кардан дар муассисаҳои махсуси 

тарбиявӣ ё табобатию тарбиявӣ).  

2. Чораҳои мушаххаси инфиродии огоҳонидан бо дар 

назар доштани дараҷаи ба ҷамъият хавфноки кирдор ва 

хусусиятҳои инфиродии шахс тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд. 

 

Моддаи 27. Ҳуқуқҳои шахсоне, ки нисбат ба онҳо 

пешгирии инфиродӣ гузаронида мешавад 

1. Шахсоне, ки нисбат ба онҳо пешгирии инфиродӣ 

гузаронида мешавад, метавонанд аз тамоми ҳуқуқу 

озодиҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода баранд. 

2. Шахсони манфиатдор метавонанд бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нисбат ба қарорҳо вобаста ба татбиқи чораҳои пешгирии 

инфиродӣ нисбати ноболиғ шикоят кунанд. 
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БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 

  

Моддаи 28. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани 

талаботи Қонуни мазкур 

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани 

талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида 

мешаванд. 

 

Моддаи 29. Тартиби мавриди амал қарор додани 

Қонуни мазкур 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал 

қарор дода шавад. 

  

Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон         Эмомалӣ РАҲМОН 

 

ш. Душанбе, 

2 январи соли 2020, 

№ 1658 
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИР БА КОДЕКСИ 

ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

(ҚИСМИ ЯКУМ) 

 

Моддаи 1. Қисми 4 моддаи 124 Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум), ки бо Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 1999 қабул 

шудааст (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 

1999, № 6, мод. 153, мод. 154; с. 2001, № 7, мод. 508; с. 

2002, № 4, қ. 1, мод. 170; с. 2005, № 3, мод. 125; с. 2006, № 

4, мод. 193; с. 2007, № 5, мод. 356; с. 2010, № 3, мод. 156, 

№ 12, қ. 1, мод. 802; с. 2012, № 7, мод.700, № 12, қ. 1, мод. 

1021; с.2013, № 7, мод. 504; с. 2015, № 3, мод. 200; с. 2016, 

№ 7, мод. 612; с. 2019, № 1, мод. 4), дар таҳрири зерин 

ифода карда шавад:  

«4. Мақомоти корхонаи давлатӣ инҳо мебошанд: 

- мақоми болоӣ – муассис; 

- мақоми идоракунӣ – шӯрои нозирони корхонаи 

давлатӣ; 

- мақоми иҷроия – роҳбари корхонаи давлатӣ.». 

 

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода шавад. 

  

Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон         Эмомалӣ РАҲМОН 

 

ш. Душанбе, 

2 январи соли 2020, 

№ 1656  
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРУ ИЛОВА БА 

КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН (ҚИСМИ ЯКУМ) 

 

Моддаи 1. Ба Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (қисми якум), ки бо Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 1999 қабул карда шудааст 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1999, № 

6, мод. 153, мод. 154; с. 2001, №7, мод. 508; с. 2002, № 4, қ. 

1, мод. 170; с. 2005, № 3, мод. 125; с. 2006, № 4, мод. 193; с. 

2007, № 5, мод. 356; с. 2010, № 3, мод. 156, № 12, қ. 1, мод. 

802; с. 2012, № 7, мод. 700, № 12, қ. 1, мод. 1021; с. 2013, 

№ 7, мод. 504; с. 2015, № 3, мод. 200; с. 2016, № 7, мод. 

612; с. 2019, № 1, мод. 4), тағйиру иловаи зерин ворид 

карда шаванд: 

1. Ба қисми 2 моддаи 242 банди чорум бо мазмуни 

зерин илова карда шавад:  

«Ҳуқуқи моликият ба молу мулке, ки ихтиёран (бо 

созиш) ё маҷбурӣ нисбати он рӯёниш татбиқ шудааст, бо 

риояи талаботи қонун ба даст оварда мешавад.». 

2. Қисми 2 моддаи 377 дар таҳрири зерин ифода 

карда шавад: 

«2. Агар роҳ додан ба вайронкунии ӯҳдадории бо 

гарав таъминшудаи қарздор хеле ночиз бошад ва андозаи 

талаботи гаравгир дар натиҷаи он ба арзиши молу мулки 

ба гарав гузошташуда тамоман номутаносиб гардад, 

талаби ситонидани молу мулки ба гарав гузошташуда 

метавонад рад карда шавад. Вайронкунии роҳдодаи 

қарздор хеле ночиз ва андозаи талаботи гаравгир ба 

арзиши молу мулки ба гарав гузошташуда тамоман 

номутаносиб дониста мешавад, агар андозаи талаботи 

гаравгир на зиёда аз 10 фоизи ӯҳдадориҳои бо гарав 

таъминшударо ташкил диҳад.».  
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Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода шавад. 

  

Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон         Эмомалӣ РАҲМОН 

 

ш. Душанбе, 

2 январи соли 2020, 

№ 1657 
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРУ ИЛОВАҲО БА 

КОДЕКСИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Моддаи 1. Ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008 қабул шудааст 
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2008, № 
12, қ. 1, мод. 989, мод. 990; с. 2009, № 5, мод. 321, № 9-10, 
мод. 543; с. 2010, № 1, мод. 2, мод. 5, № 3, мод. 153, № 7, 
мод. 547, № 12, қ. 1, мод. 812; с. 2011, № 6, мод. 430, мод. 
431, № 7-8, мод. 610, № 12, мод. 838; с. 2012, № 4, мод. 
256; № 7, мод. 685, мод. 693, № 8, мод. 814, № 12, қ. 1, мод. 
1004; с. 2013, № 3, мод. 181, № 7, мод. 508; с. 2014, № 3, 
мод. 143, мод. 144, № 7, қ. 1, мод. 389, мод. 390; с. 2015, № 
3, мод. 201, № 7-9, мод. 707, мод. 708, № 11, мод. 955, № 
12, қ. 1, мод. 1108; с. 2016, № 3, мод. 130, мод. 131, мод. 
132, № 5, мод. 359, мод. 361, № 7, мод. 613, мод. 614, № 11, 
мод. 877; с. 2017, № 1-2, мод. 5, мод. 6, № 5, қ. 1, мод. 275, 
№ 7-9, мод. 568, мод. 585; с. 2018, № 1, мод. 9, № 5, мод. 
268, мод. 269; с. 2019, № 1, мод. 8, № 6, мод. 312, мод. 313, 
№ 7, мод. 464), тағйиру иловаҳои зерин ворид карда 
шаванд: 

1. Дар моддаи 4744: 
- дар санксияи қисми 1 калимаҳои «аз сӣ то чил» ба 

калимаҳои «аз панҷоҳ то сад» иваз карда шаванд; 
- дар санксияи қисми 2 калимаҳои «аз панҷоҳ то сад» 

ба калимаҳои «аз дусад то сесад» иваз карда шаванд. 
2. Дар моддаи 476: 
- дар санксияи қисми 1 калимаҳои «аз чил то панҷоҳ» 

ва «аз чорсад то панҷсад» мувофиқан ба калимаҳои «аз 
панҷоҳ то сад» ва «аз ҳафтсад то як ҳазор» иваз карда 
шаванд; 
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- дар санксияи қисми 2 калимаҳои «аз даҳ то бист» ба 
калимаҳои «аз сад то дусад» иваз карда шаванд; 

- дар санксияи қисми 3 калимаҳои «аз чил то панҷоҳ» 
ва «аз чорсад то панҷсад» мувофиқан ба калимаҳои «аз сад 
то дусад» ва «аз ҳаштсад то як ҳазор» иваз карда шаванд. 

3. Дар моддаи 477: 
- дар санксияи қисми 1 калимаҳои «аз сӣ то панҷоҳ» 

ба калимаҳои «аз сад то дусад» иваз карда шаванд; 
- дар санксияи қисми 2 калимаҳои «аз се то ҳафт» ба 

калимаҳои «аз ҳафтод то сад» иваз карда шаванд; 
- дар санксияи қисми 3 калимаҳои «аз даҳ то бист», 

«аз чил то панҷоҳ» ва «аз дусад то сесад» мувофиқан ба 
калимаҳои «аз чил то панҷоҳ», «аз сад то дусад» ва «аз 
ҳаштсад то як ҳазор» иваз карда шаванд. 

4. Дар моддаи 478: 
- дар санксияи қисми 1 калимаҳои «аз понздаҳ то 

бист», «аз сӣ то чил» ва «аз дусад то сесад» мувофиқан ба 
калимаҳои «аз панҷоҳ то сад», «аз сесад то панҷсад» ва «аз 
ҳаштсад то як ҳазор» иваз карда шаванд; 

- дар санксияи қисми 2 калимаҳои «аз бист то сӣ» ва 
«аз сесад то чорсад» мувофиқан ба калимаҳои «аз дусад то 
сесад» ва «аз як ҳазор то як ҳазору панҷсад» иваз карда 
шаванд; 

- дар санксияи қисми 3 калимаҳои «аз чил то панҷоҳ» 
ва «аз чорсад то панҷсад» мувофиқан ба калимаҳои «аз 
сесад то панҷсад» ва «аз ду ҳазор то се ҳазор» иваз карда 
шаванд. 

5. Дар моддаи 5271: 
- дар ном ва матни модда калимаҳои «ва 

маблағгузории терроризм» ба калимаҳои «, маблағгузории 
терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» 
иваз карда шаванд; 

- дар санксия калимаҳои «аз панҷоҳ то сад», «аз сад 
то дусад» ва «аз дусад то панҷсад» мувофиқан ба 
калимаҳои «аз сад то дусад», «аз сесад то панҷсад» ва «аз 
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як ҳазор то ду ҳазор» иваз карда шуда, калимаҳои «бо 
мусодираи ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ» хориҷ карда 
шаванд.  

6. Дар моддаи 566: 
- дар санксияи қисми 1 калимаҳои «аз сӣ то панҷоҳ» 

ба калимаҳои «аз ҳафтод то сад» иваз карда шаванд;  
- дар санксияи қисми 2 калимаҳои «аз сӣ то чил» ба 

калимаҳои «аз панҷоҳ то сад» иваз карда шаванд.  
7. Қисми 4 моддаи 578 дар таҳрири зерин ифода 

карда шавад:  
«4. Барои аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

эъломия накардан ё носаҳеҳ эъломия кардани пули миллӣ, 
асъори хориҷӣ ё воситаҳои гардони манзуршавандаи аз 
сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшаванда, 
ки бояд ҳатман ва ба таври хаттӣ мавриди эъломиякунӣ 
қарор гирад, - 

ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз бист то сӣ, ба 
шахсони мансабдор аз чил то панҷоҳ ва ба шахсони ҳуқуқӣ 
аз дусад то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ва 
ҳангоме ки пули миллӣ, асъори хориҷӣ ё воситаҳои 
гардони манзуршавандаи эъломиянашуда ё носаҳеҳ 
эъломияшуда бо қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории 
терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом 
алоқаманд бошад ё дар натиҷаи содир намудани ҷиноятҳои 
асосӣ ба даст оварда шуда бошад, инчунин бо мусодираи 
ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷазо таъйин карда 
мешавад.  

Эзоҳ: Воситаҳои гардони манзуршаванда - коғазҳои 
қиматноки манзуршаванда (саҳмияҳо, вомбаргҳо, чекҳо, 
векселҳо, пардохтҳои пулӣ) ё коғазҳои қиматноки дигаре 
(чекҳо, уҳдадориҳо ва пардохтҳои пулии пур накарда), ки 
ҳуқуқ ба онҳоро бо пешниҳод намудан бе нишон додани 
номи гиранда медиҳад.». 

8. Дар моддаи 6031: 
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- дар санксияи қисми 1 калимаҳои «аз ду то се», «аз 
панҷ то даҳ», «аз даҳ то понздаҳ» ва «аз бист то сӣ» 
мувофиқан ба калимаҳои «аз панҷ то даҳ», «аз бист то сӣ», 
«аз сӣ то чил» ва «аз сад то дусад» иваз карда шаванд; 

- дар санксияи қисми 2 калимаҳои «аз панҷ то ҳафт», 
«аз даҳ то бист», «аз бист то сӣ» ва «аз чил то панҷоҳ» 
мувофиқан ба калимаҳои «аз даҳ то понздаҳ», «аз сӣ то 
панҷоҳ», «аз панҷоҳ то ҳафтод» ва «аз дусад то сесад» иваз 
карда шаванд; 

- дар санксияи қисми 3 калимаҳои «аз ҳафт то даҳ», 
«аз понздаҳ то бист», «аз сӣ то сию панҷ» ва «аз панҷоҳ то 
сад» мувофиқан ба калимаҳои «аз бист то сӣ», «аз панҷоҳ 
то ҳаштод», «аз сад то дусад» ва «аз чорсад то панҷсад» 
иваз карда шаванд; 

- дар санксияи қисми 4 калимаҳои «аз бист то сӣ» ва 
«аз чил то панҷоҳ» мувофиқан ба калимаҳои «аз панҷоҳ то 
сад» ва «аз сад то дусад» иваз карда шаванд. 

- қисми 5 бо мазмуни зерин илова карда шавад: 
«5. Барои ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатӣ пешниҳод накардан, сари вақт пешниҳод накардан 
ва ё пешниҳод кардани маълумоти носаҳеҳ дар бораи 
молик-бенефитсиари шахси ҳуқуқӣ, - 

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сад то дусад ва 
ба шахсони ҳуқуқӣ аз чорсад то панҷсад нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.». 

 
Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода шавад. 
  

Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон         Эмомалӣ РАҲМОН 
 

ш. Душанбе, 

2 январи соли 2020, 
№ 1659 
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРОТ БА КОДЕКСИ 

МУРОФИАИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Моддаи 1. Ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 22 июли соли 2013 қабул шудааст (Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2013, № 7, мод. 

502; с.2014, № 3, мод.145, № 7, қ.1, мод. 391, № 11, 

мод.644; с.2015, № 3, мод. 202, № 7-9, мод. 709, мод. 710, 

мод. 711, №11, мод. 956, № 12, қ.1, мод.1109; с.2016, № 3, 

мод. 133, № 7, мод. 615; с.2017, № 5, қ.1, мод. 276; с.2018, 

№ 1, мод. 8, № 5, мод. 270, мод. 271), тағйироти зерин 

ворид карда шаванд: 

1. Дар қисми 1 моддаи 93 рақамҳо ва калимаҳои «578 

қисмҳои 1 ва 2» ба рақамҳо ва калимаҳои «578 қисмҳои 1, 

2 ва 4» иваз карда шаванд. 

2. Дар қисми 1 моддаи 130 рақамҳо ва калимаҳои 

«578 қисмҳои 3 ва 4» ба рақамҳо ва калимаи «578 қисми 3» 

иваз карда шаванд. 

 

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода шавад. 

  

Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон         Эмомалӣ РАҲМОН 

 

ш. Душанбе, 

2 январи соли 2020, 

№ 1660 
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРОТ БА КОДЕКСИ 

ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Моддаи 1. Ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 

майи соли 1998 қабул шудааст (Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.1998, №9, мод.68, мод.69, №22, 

мод.306; с.1999, №12, мод.316; с.2001, №4, мод.149, 

мод.167; с.2002, №11, мод.675, мод.750; с.2003, №8, 

мод.456, мод.468; с.2004, №5, мод.346, №7, мод.452, 

мод.453; с.2005, №3, мод.126, №7, мод.399, №12, мод.640; 

с.2007, №7, мод.665; с.2008, №1, қ.1, мод.3, №6, мод.444, 

мод.447, №10, мод.803, №12, қ.1, мод.986, №12, қ.2, 

мод.992; с.2009, №3, мод.80, №7-8, мод.501; с.2010, №3, 

мод.155, №7, мод.550; с.2011, №3, мод.161, №7-8, мод.605; 

с.2012, №4, мод.258, №7, мод.694; с.2013, №6, мод.403, 

мод.404, №11, мод.785, №12, мод.881; с.2014, №3, мод.141, 

№7, қ.1, мод.385, мод.386; с.2015, №3, мод.198, мод.199, 

№11, мод.949, №12, қ.1, мод.1107; с.2016, №3, мод.127, 

№5, мод.355, мод.356, №7, мод.608, мод.609, №11, 

мод.874, мод.875; с.2017, №1-2, мод.2, мод.3, №7-9, 

мод.586; с.2018, №1, мод.4, мод.5, №5, мод.266, №7-8, 

мод.522; с.2019, №1, мод.1, мод.2, №6, мод.311), тағйироти 

зерин ворид карда шаванд: 

1. Дар номи боби 1, қисми 2) моддаи 2, дар ном ва 

матни моддаи 3, дар номи моддаҳои 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 10, 

қисми 3) моддаи 60 калимаҳои «ПРИНЦИПҲОИ», 

«принципҳои», «Принципҳои» «Принципи» ва 

«принципи» мувофиқан ба калимаҳои «ПРИНСИПҲОИ», 

«принсипҳои», «Принсипҳои» «Принсипи» ва «принсипи» 

иваз карда шаванд. 

2. Дар моддаи 1431: 
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- дар диспозитсияи қисми 1) калимаҳои «ки содир 

намудааст» ба калимаҳои «ки ӯ ё шахси сеюм содир 

намудааст» иваз карда шаванд; 

- санксияи қисми 1) дар таҳрири зерин ифода карда 

шавад: 

«бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то 

ҳашт сол бо маҳрум намудан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои 

муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати 

то панҷ сол ҷазо дода мешавад.»; 

- дар санксияи қисми 2) калимаҳои «панҷ то ҳашт» ва 

« то панҷ» мувофиқан ба калимаҳои «ҳашт то дувоздаҳ» ва 

«аз панҷ то даҳ» иваз карда шаванд; 

- дар санксияи қисми 3) калимаҳои «даҳ то понздаҳ» 

ва «то панҷ» мувофиқан ба калимаҳои «дувоздаҳ то 

понздаҳ» ва «аз даҳ то понздаҳ» иваз карда шаванд. 

 

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода шавад. 

  

Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон         Эмомалӣ РАҲМОН 

 

ш. Душанбе, 

2 январи соли 2020, 

№ 1661 
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРОТУ ИЛОВА БА 

КОДЕКСИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Моддаи 1. Ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 

майи соли 1998 қабул шудааст (Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1998, № 9, мод. 68, мод. 69, № 

22, мод.306; с.1999, №12, мод.316; с.2001, № 4, мод. 149, 

мод.167; с. 2002, № 11, мод. 675, мод. 750; с. 2003, № 8, 

мод. 456, мод.468; с.2004, №5, мод.346, №7, мод.452, мод. 

453; с. 2005, № 3, мод.126, № 7, мод. 399, № 12, мод. 640; с. 

2007, № 7, мод. 665; с. 2008, № 1, қ. 1, мод. 3, № 6, мод. 

444, мод. 447, № 10, мод. 803, № 12, қ. 1, мод. 986, № 12, қ. 

2, мод. 992; с. 2009, № 3, мод. 80, № 7-8, мод. 501; с. 2010, 

№ 3, мод. 155, № 7, мод. 550; с. 2011, № 3, мод. 161, № 7-8, 

мод. 605; с. 2012, № 4, мод. 258, № 7, мод. 694; с. 2013, № 

6, мод. 403, мод. 404, № 11, мод. 785, № 12, мод. 881; с. 

2014, № 3, мод. 141, № 7, қ. 1, мод. 385, мод. 386; с. 2015, 

№ 3, мод. 198, мод. 199, № 11, мод. 949, № 12, қ. 1, мод. 

1107; с. 2016, № 3, мод. 127, № 5, мод. 355, мод. 356, № 7, 

мод. 608, мод. 609, № 11, мод. 874, мод. 875; с. 2017, № 1-

2, мод. 2, мод. 3, № 7-9, мод. 586; с. 2018, № 1, мод. 4, мод. 

5, № 5, мод. 266, № 7-8, мод. 522; с. 2019, № 1, мод. 1, мод. 

2, № 6, мод. 311), тағйироту иловаи зерин ворид карда 

шаванд: 

1. Аз банди а) қисми 1) моддаи 57 калима ва 

рақамҳои «моддаи 1302,» ва «моддаи 132,» хориҷ карда 

шаванд. 

2. Дар моддаи 1421: 

- диспозитсияи қисми 2) дар таҳрири зерин ифода 

карда шавад: 
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«2) Ҳамин ҳаракат, агар нисбат ба шахси ноболиғ 

содир шуда бошад ё боиси ба касалии зӯҳравӣ гирифтор 

шудани ҷабрдида гардида бошад,-»; 

- қисми 3) бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

«3) Ҳаракатҳое, ки дар қисмҳои 1) ва 2) ҳамин модда 

пешбинӣ шудаанд, агар боиси ба вируси норасоии 

масунияти одам мубтало гардидани ҷабрдида шуда 

бошанд,- 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ҳашт то даҳ 

сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян 

ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ 

сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад.». 

 

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода шавад. 

  

Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон         Эмомалӣ РАҲМОН 

 

ш. Душанбе, 

2 январи соли 2020, 

№ 1662 
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Ҷ А М Ъ Б А С Т И 

амалияи судӣ оид ба баррасии парвандаҳои гражданӣ 

вобаста ба баҳсҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи 

истифодабарии замин бармеоянд 

 

Мувофиқи банди 16-и Нақшаи кории Суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2019 

ҷамъбастии баррасии парвандаҳои гражданӣ вобаста ба 

баҳсҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи истифодабарии замин 

бармеоянд гузаронида шуд.  

Барои гузаронидани ҷамъбастӣ парвандаҳои 

граждании категорияи мазкур, ки дар давраи соли 2018 

баррасӣ шудаанд таҳти омӯзиш қарор гирифтанд. 

Мақсад аз гузаронидани ҷамъбастии мазкур мавриди 

таҳлил ва санҷиш қарор додани таҷрибаи судӣ марбут ба 

парвандаҳои граждании зикргардида буда, масъалаи аз 

тарафи судҳо дуруст татбиқ гардидани қонунҳои моддӣ, 

мурофиавӣ ба шумор рафта, пешниҳоди тавсияҳои муфид 

баҳри татбиқи таҷрибаи ягонаи судӣ ва татбиқи дурусти 

қонунҳо мебошад.  

Тибқи талаботи моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва моддаи 2 Кодекси замини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти 

истисноии давлат буда, давлат истифодаи самараноки онро 

ба манфиати халқ кафолат медиҳад. 

Даъвои заминҳои авлодӣ дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътибор надорад. 

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

метавонанд ҳуқуқи истифодабарии қитъаи заминро бо 

асосҳо, шартҳо ва андозае, ки Кодекси мазкур ва 

қонунгузории гражданӣ муқаррар намудааст, бегона 

намоянд. 
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Ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ қитъаҳои замин 

бе ҳуқуқи бегона намудани ҳуқуқи истифодабарии ин 

қитъаҳои замин дода мешаванд. 

Мутобиқи муқаррароти моддаи 47 Кодекси замини 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳсҳо, ки аз муносибатҳои вобаста 

ба замин бармеоянд, аз ҷониби суд бо тартиби 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баррасӣ карда мешаванд.  

Омӯзиши парвандаҳо нишон дод, ки судяҳо дар баъзе 

мавридҳо ҳангоми қабули аризаи даъвогӣ ба он ҳолат, ки 

аз ҷониби даъвогар боҷи давлатӣ пардохта мешавад, 

аҳамият надода аризаи даъвогиро ба истеҳсолот қабул ва 

парвандаи гражданӣ оғоз менамоянд.  

Масалан, аз ҷониби судяи суди ноҳияи В. аризаи 

даъвогии Ч.С. нисбати Ч.Ж. дар бораи беэътибор 

донистани шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос, қарор, 

сертификати ҳуқуқи истифодаи замин ба истеҳсолоти суд 

қабул, парвандаи оилавӣ оғоз карда, парвандаро моҳиятан 

бараасӣ намуда, ҳалнома қабул қабул карда шудааст. Аммо 

аз маводҳои парванда ва санади судӣ дида мешавад, ки аз 

ҷониби судя ҳангоми қабули аризаи даъвогӣ ва бо 

ҳалномаи судӣ оиди рӯёнидани боҷи давлатӣ ва 

хароҷотҳои судӣ чораҳо андешида нашудааст.  

Тибқи талаботи қисмҳои 1, 2-и моддаи 150 КМГ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон судя баъди қабули ариза ҷиҳати 

омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ таъинот қабул 

мекунад ва амалеро, ки тарафҳо, шахсони дигари 

иштирокчии парванда бояд анҷом диҳанд, муҳлати иҷрои 

ин амалҳоро барои таъмини баррасии саривақтии парванда 

ва ҳалли дурусти он зикр менамояд. 

Омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ нисбат ба 

ҳар як парвандаи гражданӣ ҳатмӣ буда, аз ҷониби судя бо 

иштироки шахсони иштирокчии парванда ва намояндагони 

онҳо анҷом дода мешавад. 
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Гарчанде аз ҷониби судя вобаста ба аризаҳои даъвогӣ 

таъинотҳои омодасозӣ қабул карда шуда бошад ҳам, дар 

баъзе ҳолатҳо онҳо руякӣ таҳия дода шуда, омодасозии 

парванда тибқи қонуни мурофиаи гражданӣ дуруст ба роҳ 

монда нашудааст. 

Масалан, аз ҷониби суди ноҳияи Т. доир ба 

парвандаи гражданӣ аз рӯи даъвои Ш.Р. нисбати Қ.С. дар 

бораи бартараф намудани монеагӣ оид ба истифодаи 

қитъаи замин ва барқарор намудани зарар 10 августи соли 

2018 таъиноти омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ 

қабул гардидааст. Дар таъинот дарҷ карда шудааст, ки 

тарафҳо барои гузаронидани суҳбат 10 августи соли 2018 

ба суд даъват карда шаванд ва ба онҳо муҳлат дода 

шудааст, ки то 10 августи соли 2018 далелҳои иловагӣ, 

руйхати шоҳидон ва норозигиашонро ба суд пешниҳод 

намоянд. Вале омодасозии парванда ба итмом нарасида, аз 

ҷониби суд ҳамон рӯз яъне 10 августи соли 2018 таъиноти 

суд оид ба таъини парванда дар маҷлиси судӣ ба рӯзи 07 

сентябри соли 2018 қабул карда шудааст. Ҷой доштани ин 

ҳолат шаҳодати рӯякӣ будани омадасозӣ мебошад. 

Тибқи талаботи қисми 1-и моддаи 157 КМГ ҶТ 

парвандаҳои гражданӣ дар муҳлати то се моҳ аз рӯзи 

қабули ариза аз ҷониби суд баррасӣ ва ҳал карда 

мешаванд. 

Мутобиқи моддаи 233 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар ҷараёни ҳар як маҷлиси судии марҳилаи якум, инчунин 

ҳангоми ҳама гуна амали мурофиавӣ, ки берун аз маҷлиси 

судӣ гузаронида мешавад, протокол тартиб дода мешавад. 

Омӯзиши парвандаҳо нишон дод, ки аз ҷониби баъзе 

судяҳо ҳангоми баррасии парвандаҳо ба кашолкориҳо роҳ 

дода шуда, муҳлатҳои баррасии парвандаҳо вайрон карда 

шудааст. 

Мисол: Б.А. нисбати С.Ф. дар бораи беэътибор 

донистани қарори раиси шаҳри Ҳ. ба суд бо аризаи 
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даъвогӣ муроҷиат намуда, бо таъиноти судя аз 22 январи 

соли 2018 аризаи мазкур ба мурофиаи судӣ қабул гардида, 

29 январи соли 2018 таъиноти омодасозии парванда ба 

муҳокимаи судӣ қабул карда шудааст. Баъди омодасозӣ 

баррасии парванда ба рӯзи 10 майи соли 2018 таъин 

гардидааас, ки аллакай аз ҷониби судя муҳлати баррасии 

парванда вайрон карда шудааст.  

Бо таъиноти судя аз 10 майи соли 2018 оид ба 

парванда ташхиси судӣ-муҳандисӣ-заминсозӣ таъин 

гардида, баррасии парванда боздошта шудааст. 

Бо таъиноти суд аз 21 июни соли 2018 баррасии 

парванда аз нав оғоз гардида, ба рӯзи 12 июли соли 2018 

таъин карда шудааст. 

Инчунин аз ҷониби суд талаботи моддаи 233 КМГ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя нагардида, протоколи маҷлиси 

судӣ дар бораи аз нав оғоз намудани баррасии парванда, 

таҳия дода нашудааст. 

Айнан ҳамин гуна камбудиҳо дар фаъолияти суди 

ноҳияи Вахш оид ба парвандаи гражданӣ аз рӯи аризаи 

даъвогии Р.Н. нисбати Р.С. ва дигарон дар бораи 

беэътибор донистани қарори раиси ноҳияи В., 

шаҳодатномаи бақайдгирии манзили истиқоматӣ ва 

шартномаи хариду фурӯши манзили истиқоматӣ дида 

мешавад.  

Тибқи банди 5 моддаи 227 КМГ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон агар тарафҳо дар ғоибии онҳо баррасӣ 

намудани парвандаро хоҳиш накарда бошанд ва баъди 

дубора даъват намудан низ ба суд ҳозир нашуда бошанд, 

асос барои бе баррасӣ монондани ариза шуда метавонад. 

Татбиқи ин меъёри қонун танҳо дар сурати мавҷуд 

будани шартҳои дар боло зикргардида имконпазир 

мебошад. Онҳо бояд ҳаматарафа санҷида шуда, бо далелҳо 

тасдиқ карда шаванд.  
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Аммо ҳангоми баровардани таъинот дар бораи бе 

баррасӣ монондани аризаҳо ба вайрон кардани талаботи 

қонун роҳ дода шудааст. 

Бо таъиноти судяи суди ноҳияи В. аз 18 сентябри 

соли 2018 аризаи даъвогии Р.Н. нисбати Р.С. ва дигарон 

дар бораи беэътибор донистани қарори раиси ноҳияи В., 

шаҳодатномаи бақайдгирии манзили истиқоматӣ ва 

шартномаи хариду фурӯши манзили истиқоматӣ бе 

баррасӣ мононда шудааст. 

Омӯзиши парванда нишон дод, ки бо таъиноти судя 

аз 25 майи соли 2018 оид ба аризаи даъвогӣ парванда оғоз 

карда, 11 июни соли 2018 таъиноти омодасозии парванда 

ба муҳокимаи судӣ қабул гардида, то 31 июли соли 2018 

омодасозӣ гузаронида, 07 сентябри соли 2018 таънот дар 

бораи таъини парванда ба 13 сентябри соли 2018 қабул 

карда шудааст. Пас аз ин бо таъиноти маҷлиси судӣ аз 18 

сентябри соли 2018 бо сабаби ба маҷлиси судӣ бе сабабҳои 

узрнок ҳозир нашудани тарафҳо, аризаи даъвогӣ бе 

баррасӣ мононда шудааст. Дар қабати маводҳои парванда 

ба ғайр аз як маълумотномаи котиби маҷлиси судӣ Ҷ.Г. 

дигар ягон мавод оид ба он ки тарафҳо ба маҷлиси судӣ 

даъват карда шудаанд, мавҷуд нест. 

Тартиби аз даъво даст кашиданро моддаи 176 КМГ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, ки тибқи он дар 

хусуси даст кашидани даъвогар аз даъво, ба суд аризаи 

хаттӣ пешниҳод карда мешавад, ки он дар протоколи 

маҷлиси судӣ зикр мегардад.  

Суд ба даъвогар оқибатҳои даст кашидан аз даъворо 

тавзеҳ дода, аз онҳо дастхат мегирад, ки он ба маводи 

парванда замима карда мешавад. 

Ҳангоми аз даъво даст кашидани даъвогар ва аз 

ҷониби суд қабул кардани он суд таъинот қабул мекунад, 

ки дар асоси он баррасии парванда қатъ мегардад.  
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Аммо санҷиш нишон дод, ки талаботи ин меъёр дар 

баъзе ҳолатҳо ба иҷро расонида намешавад. 

Мисол: Бо таъиноти суди шаҳри Н. аз 16 июли соли 

2018 баррасии парвандаи гражданӣ аз рӯи даъвои М.И.С. 

нисбати Нозироти андоз, Кумитаи идораи замини шаҳри Н. 

ва дигарон бинобар аз даъво даст кашидани даъвогар қатъ 

карда шудааст. Аз маводҳои парванда бармеояд, ки бе 

огоҳии дигар иштирокчиёни мурофиа баррасии парванда 

бо сабаби аз даъво даст кашидани даъвогар қатъ карда, 

талаботи ин қонун ба назар гирифта нашудааст. Ҳамзамон, 

бояд қайд кард, ки судя ҳангоми қабули аризаи даъвогӣ ба 

тобеияти идоравии ин даъво диққат днадода, муддати 

зиёда аз ду моҳ парванда дар истеҳсолоти суд нигоҳ дошта 

шудааст.  

Тибқи талаботи моддаи 15 Кодекси замини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бақайдгирии давлатии ҳуқуқи истифодаи 

заминро мақоми давлатии заминсозии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо нисбат ба тамоми 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар истифодаашон қитъаҳои 

замин доранд, амалӣ менамоянд. 

Мутобиқи моддаи 17 Кодекси замини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи бемуҳлат, 

муҳлатнок ва якумраи меросии истифодаи замин, 

сертификати ҳуқуқи истифодаи замин муқаррар шудааст. 

Мувофиқи банди 7-и Қоидаҳои тартиби 

барасмиятдарорӣ, бақайдгирӣ, додан, иваз намудан ва аз 

эътибор соқит намудани сертификати ҳуқуқи истифодаи 

замин, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистои аз 

02.07.2009 сол тасдиқ шудааст - то супоридани 

сертификати ҳуқуқи истифодаи замин ҳуҷҷатҳои дар 

ихтиёри истифодабарандагони замин мавҷудбудаи ҳуқуқи 

истифодаи замин ба муҳлати муайян эътибор доранд. 

Омӯзиши парвандаҳо нишон дод, ки аз ҷониби 

кумитаҳои идораҳои замини шаҳру ноҳияҳо аризаҳои 



54 
 

шаҳрвандон оид ба ҷудо намудани қитъаи замин 

ҳаматрафа санҷида нашуда, ба таври рӯякӣ хулосаву 

пешниходҳо ирсол гардида, дар заминаи он аз ҷониби 

раисони шаҳру ноҳияҳо қарорҳои ғайриқонунӣ қабул 

карда шудааст, ки он боиси норозигии шаҳрвандон ва ба 

миён омадани баҳсҳо дар мақомоти судӣ оварда 

рсонидааст.  

Мисол: Ҳ.С.И. нисбати Ҷ.В.М., Р.Р.Э., Э.Н., Ҷамоати 

шаҳраки К. ноҳияи В., Кумитаи замини ноҳияи В. ва 

Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Б. дар бораи қисман 

беэътибор донистани қарори раиси Ҷамоати шаҳраки К., 

сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин, шаҳодатномаи 

бақайдгирӣ ва шартномаи хариду фурӯши манзили 

истиқоматӣ ба суд муроҷиат намудааст. 

Аз маводҳои парванда дида мешавад, ки бо қарори 

раиси ноҳияи В. аз 08.07.2013 сол, таҳти №399, ба Ҳ.С. аз 

ноҳияи В. Ҷамоати шаҳраки К., хоҷагии С.Т., деҳаи М. аз 

тарҳи №491 бо масоҳатӣ 0,10 га қитъаи замини 

наздиҳавлигӣ, бо ҳуқуқи истифодабарии якумраи меросӣ 

вобаста карда шудааст. 

Ба Ҳ.С. дар заминаи қарори мазкур таҳти №2724, 

дараҷаи А№0407332 сертификати ҳуқуқи истифодаи замин 

дода шудааст.  

Ҳангоми аз ҷониби Ҳ.С. барасмиятдарории 

ҳуҷҷатҳои қитъаи замин дар асоси пешниҳоди кумитаи 

заминсозии ноҳияи В. аз 05 марти соли 2014, бо сабаби он 

ки қитъаи замини зикргардида ба Ҷ.В. тааллуқ доштааст, 

бо қарори раиси ноҳияи В. Ю.Б. аз 17 марти соли 2014 

таҳти №159, қарори қаблан қабулгардида аз 08.07.2013 сол, 

таҳти №399 оиди ба Ҳ.С. аз ноҳияи В. Ҷамоати шаҳраки 

К., хоҷагии С.Т., деҳаи М. аз тарҳи №491 бо масоҳатӣ 0,10 

га ҷудо намудани қитъаи замини наздиҳавлиги бекор карда 

шудааст.  

Пас аз ин боз бо қарори раиси ноҳияи В. аз 25 
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феврали соли 2016 таҳти №94, қарори раиси ноҳия аз 17 

марти соли 2014, таҳти №159 бинобар бархилофи талаботи 

Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон буданаш бекор 

карда шудааст, ки аз ин шаҳрвандон Ҳ.С. ва Ҷ.В. норозигӣ 

намуда, боиси ба суд муроҷиат намудани онҳо гардидааст.  

Ё, бо ҳалномаи суди ноҳияи В. аз 01 феврали соли 

2018 даъвои С.М.М. нисбати Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи В. дар бораи бекор кардани 

қарори раиси ноҳияи В. қонеъ карда шудааст. 

Аз маводҳои парванда дида мешавад, ки дар асоси 

хулосаҳои мақомотҳои дахлдор ва санади ҷудо намудани 

қитъаи замин бо пешниҳоди Идораи кумитаи замини 

ноҳияи В., бо қарори раиси ноҳияи В. аз 23 сентябри соли 

2015 таҳти рақами 592 ба шаҳрванд С.М.М. аз суроғаи 

ноҳияи В., Ҷамоати шаҳраки В., кӯчаи Энергетик қитъаи 

замин барои сохтмони манзили истиқоматӣ ҷудо карда 

дода шудааст. 

Пас аз ин боз дар асоси хулосаҳои мақомоти дахлдор 

бо пешниҳоди Идораи кумитаи замини ноҳияи В. бо 

қарори раиси ноҳияи В. аз 10 августи соли 2016 таҳти 

рақами 454, қарори қаблан қабул гардида ғайриқонунӣ 

бекор карда шудааст, ки боиси вайрон гардидани ҳуқуқҳои 

С.М. ба манзили истиқоматӣ шудааст. 

Ҳолатҳои зикргардида далели он мебошанд, ки 

кормандони масъули кумитаи заминсозӣ, шӯъбаи меъморӣ 

ва шаҳрсозии ноҳияи В. бархилофи талаботи қонуни дар 

боло қайд шуда, ҳолатҳои воқеиро бо гузаронидани 

санҷишу азназаргузарони қитъаи замин муқаррар накарда, 

оид ба вазифаи ба зимаашон вогузошта беэътиноӣ зоҳир 

намудаанд.  

Ҳарчанд дар фаъолияти кормандони мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо 

қонунвайронкуниҳо ҷой дошта бошанд ҳам, ки ин боиси 

бекор кардани қарорҳои ин мақомотҳо шуда, ҳуқуқҳои 
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шаҳрвандон ба истифодаи қитъаи замин поймол гардида, 

боиси ба миён омадани баҳсҳои судӣ байни шаҳрвандон ва 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру 

ноҳияҳо гардидааст, лекин аз ҷониби судҳо чораҳои бо 

қонун пешбинигардида, аз қабили баровардани таъинотҳои 

хусусӣ андешида нашудааст. 

Бо ҳалномаи суди ноҳияи Ш. аз 7 августи соли 2018 

даъвои зикршуда рад карда шудааст.  

Аз маводи парвандаи мазкур дида мешавад, ки ба суд 

далелҳои хаттӣ дар шакли нусхаи ба таври дахлдор 

тасдиқнагардида пешниҳод карда шудааст ва ҳалномаи суд 

ба чунин далелҳо асоснок карда шудаанд. 

Дар чунин маврид, суди марҳилаи якум меъёри 

ҳуқуқи мурофиавӣ, яъне муқаррароти қисми 2 моддаи 74 

КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки тибқи он, далелҳои 

хаттӣ дар шакли асл ё дар шакли нусхаи ба таври дахлдор 

тасдиқгардида пешниҳод карда мешаванд, ба назар 

нагирифтааст.  

Бо парванда аз рӯи даъвои Р.М.О. ба ҷавобгарии 

Р.И.О. дар бораи бартараф намудани монеагӣ ва аризаи 

Р.М.О. оиди тағйир додани талаби даъво низ меъёри 

ҳуқуқи мурофиавӣ ба таври ҷиддӣ вайрон карда шудааст.  

Чунончӣ, Р.М.О. дар бораи бартараф намудани 

монеагӣ ба суд даъво пешниҳод карда дар он зикр 

намудааст, ки ӯ дар ҳамсоягии ҷавобгар зиндагӣ мекунад. 

Қитъаи замини наздиҳавлигии ӯ дар асоси шаҳодатномаи 

ҳуқуқ ба мерос аз рӯи васиятнома аз 28 сентябри 2016 ва 

шиносномаи техникии ҳавлидорӣ аз 30 ноябри соли 2017 

ба кайд гирифта шудааст. Ҷавобгар ба ӯ барои даромадан 

ва маҳкам кардани гирду атрофи қитъаи замин монеагӣ ба 

вуҷуд овардааст. Бинобар ин, аз суд хоҳиш намудааст, ки 

баҳси монеагии байни ӯ ва ҷавобгар Р.И.О. оиди муайян 

намудани масоҳати қитъаи замини наздиҳавлигии воқеъ 

дар ноҳияи Ш., Ҷамоати деҳоти А.Ҳ., деҳаи Ҳ. бартараф 
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карда шавад. Тавре аз аризаи даъвогӣ бармеояд, даъвогар 

ба таври мушаххас талаботашро дарҷ накардааст. Аммо ба 

ин ҳолат аҳамият дода нашуда, ин даъво ба мурофиаи суд 

қабул ва мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Дар маводи парванда аризаи даъвогар оиди тағйир 

додани талаби даъво мавҷуд аст, ки ӯ дар асоси моддаи 43 

КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон талаби даъвояшро иваз карда, 

аз суд хохиш намудааст, ки монеагии ҷавобгар Р.И.О. 

бобати сохтани девор дар ҳудуди замини наздиҳавлигиаш, 

ки бо ҷавобгар Р.И.О. ба масофаи 47,0 метр ҳамсарҳад аст, 

бартараф карда шавад. Ҷавобгар Р.И.О. уҳдадор карда 

шавад, ки барои сохтани девор ва маҳкам намудани ҳудуди 

қитъаи замини наздихавлигиаш, ки бо чавобгар Р.И.О. ба 

масофаи 47,0 метр хамсархад аст, ба вай монеагӣ накунад. 

Дар ин ариза санаи навиштани он ва санаи ба суд ворид 

шудани ариза мавҷуд нест.  

 Бояд қайд кард, ки тибқи талаботи қисмҳои 1 ва 3 

моддаи 43 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс даъвогар ҳуқуқ дорад асос 

ё мавзӯи даъворо тағйир диҳад, андозаи талаботи даъворо 

зиёд ё кам намояд ё аз даъво даст кашад, ҷавобгар ҳуқуқ 

дорад даъворо эътироф кунад, тарафҳо метавонанд 

парвандаро бо созиши оштӣ ҳал намоянд. 

Ҳангоми тағйирёбии асос ё мавзӯи даъво, зиёд ё кам 

шудани андозаи талаботи даъво ҷараёни муҳлати баррасии 

парванда, ки ҳамин Кодекс пешбинӣ намудааст, аз рӯзи 

иҷрои амали дахлдори мурофиавӣ оғоз мегардад. 

Аммо суди марҳилаи якум бархилофи талаботи 

моддаи мазкур аризаро баррасӣ намудааст. Ҳоло он ки 

бояд ин ариза ба тарафи дигар супурда мешуд ва дигар 

амалҳои мурофиавии вобаста ба омодасозии парванда 

гузаронида мешуд. Дар ин маврид талаботи моддаҳои 150-

153 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон дағалона вайрон карда 

шудааст.  
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Ғайр аз он тавре дида мешавад, намояндаи 

ваколатдори кумитаи заминсозии ноҳияи Ш. дар маҷлиси 

судӣ нишондод додааст, ки дар ҳақиқат даъвогар ва 

ҷавобгар бо ҳам дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунанд. Дар асоси 

накшаи китъаи замини даъвогар Р.М. бо чавобгар Р.И.О. 

масофаи 47,0 метрро ташкил медодааст. Замини 

наздиҳавлигии даъвогар Р.М. дар асоси конунхои 

амалкунанда ба даъвогар вобаста карда шуда будааст, ки 

масофаи китъаи замини наздихавлигии даъвогар Р.М. 450 

м.м., аз он масоҳати ҳавлӣ 100,0 м.м., масоҳати зери 

сохтмон 63,8 м.м. ва масоҳати боғ 268,2 м.м.-ро ташкил 

медодааст. Оиди масъалаи мазкур даъвогар ба онҳо 

муроҷиат намуда будааст.  

Суд ҳамин нишондодро ба асоси ҳалнома гузошта, 

ҳалнома қабул карда, талаботи қимси 1 моддаи 82 КМГ 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба иҷро нарасонидааст. Тибқи 

талаботи ин модда, ҷиҳати тавзеҳи масъалаҳои ҳангоми 

баррасии парванда бамиёномада, ки донишҳои махсусро 

дар соҳаи илм, санъат, техника ё касбҳои мухталиф тақозо 

мекунад, суд бо ташаббуси худ ё тибқи дархости тарафҳо ё 

дигар шахсони иштирокчии парванда экспертиза ва барои 

гузаронидани он коршиноси судиро таъин намуда, дар ин 

бора таъинот қабул мекунад. Гузаронидани экспертиза 

метавонад ба зиммаи як коршиноси судӣ, гурӯҳи 

коршиносони судӣ ё муассисаи судии экспертӣ гузошта 

шавад. 

Аммо суд бе муайн кардани ҳолатҳои барои ҳалли 

дурусти парванда аҳамиятдошта ҳалнома қабул кардааст.  

Бо ҳалномаи суди ноҳияи Ш. аз 6 марти соли 2018 

даъвои Г.О. оиди бартараф намудани монеагӣ ва оиди 

қисман беэътибор донистани шартномаи хариду фурӯши 

хонаи истиқоматӣ ва шиносномаи техникӣ қонеъ карда 

шуда, монеагии ҷавобгар Р.Т. оид ба истифодабарии 

моликият бартараф ва ҷавобгар уҳдадор карда шудааст, ки 
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сохтмони худсаронаашро, ки дар замини даъвогар Г.О. 

мебошад чаппа намояд ва оянда монеагӣ эҷод накунад.  

Суди марҳилаи якум муайян кардааст, ки соли 1996 

Г.О.С. дар асоси шартномаи хариду фурӯши манзили 

истиқоматӣ, аз Ш.С. манзилро харидорӣ мекунад. Сипас 

ҳангоми сохтмони манзили истиқоматӣ даъвогар дар 

қафои бинои манзили истиқоматиаш 2 метр заминро холӣ 

гузоштааст. Ҳудуди замини даъвогар Г.О.С. ва ҳамсояаш 

И.Р. бо ягон аломат сарҳадбандӣ накарда шудааст. 

Ҳамсояаш И.Р. манзилашро соли 2009 ба Р.Т.Р. ба тариқи 

шартномаи хариду фурӯши манзили истиқоматӣ 

фурухтааст. Ҳангоми хариду фурӯши манзили истиқоматӣ 

И.Р. Р.-ро огоҳ намуда будааст, ки 2 метри замини 

даъвогар Г.О. дар ҳудуди заминҳои вай дохил мешавад. 

Сипас ҷавобгар-даъвогар дар ҳудуди замини баҳсӣ 

иншоотҳои ёрирасон аз қабили оғилхона, ошхона ва 

ҳоҷатхона бунёд намудааст. Оиди замини даъвогар будани 

2 метр ва дар он иншоотҳои ёрирасонро сохтаи ҷавобгар, 

инчунин худи Г.О.С. Р.Т.-ро огоҳ менамояд. Вале Р.Т.Р. ба 

Г.О.С. иброз менамояд, ки ин сохтмонҳо муваққатӣ 

мебошад, ҳангоми зарурият вай онҳоро чаппа мекунад. 

Тақрибан соли 2015 Р.Т. ба Г.О. шарт мегузорад, ки агар 

Г.О.С. тиреза ва дудбарои ошхонаашро, ки тарафи хонаи 

вай мебошад маҳкам кунад, он гоҳ ӯ замини баҳсиро ба 

Г.О.С. медиҳад. Г.О. ба ин ҳам розӣ шуда, тиреза ва 

дудбарои хонаашро маҳкам мекунад, вале Р.Т. ихтиёран 

замини баҳсиро ба даъвогар барнагардонидааст.  

Ба суди ноҳияи В. шаҳрванд Ҷ.Ҳ. ба ҷавобгарии Р.С., 

ҳамҷавобгар Мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии 

ноҳияи В. дар бораи беэътибор донистани қарори раиси 

ноҳияи В. аз 10 октябри соли 2013 таҳти №690 дар хусуси 

вобаста намудани қитъаи замини наздиҳавлигӣ ба андозаи 

0,04 га воқеъ дар ноҳияи В. деҳаи Т. ба номи Р.С. муроҷиат 

намудааст.  
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Бо ҳалномаи суди ноҳияи В. аз 21 сентябри соли 2018 

даъвои Ҷ.Ҳ. қонеъ карда шуда, қарори раиси ноҳияи В. аз 

10 октябри соли 2013 таҳти №690 дар хусуси вобаста 

намудани қитъаи замини наздиҳавлигӣ ба андозаи 0,04 га 

воқеъ дар ноҳияи В. деҳаи Т. ба номи Р.С. беэътибор 

дониста шудааст. Аз маводи парвандаи мазкур дида 

мешавад, ки ба суд далелҳои хаттӣ дар шакли нусхаи ба 

таври дахлдор тасдиқнагардида пешниҳод карда шудааст 

ва ҳалномаи суд ба чунин далелҳо асоснок карда шудаанд. 

Аз таъиноти қабули аризаи даъвогӣ дида мешавад, ки 

талаботи даъво танҳо дар бораи беэътибор донистани 

қарори раиси ноҳияи В. аз 10 октябри соли 2013 таҳти 

№690 мебошад. Инчунин суд сертификати ҳуқуқи 

истифодаи заминро низ беэътибор донистааст.  

Бо ҳалномаи суди шаҳри В. аз 30 марти соли 2018 

даъвои хоҷагии зотпарварии «М.Р.»-и шаҳри В. И.Ш. ва 

дигарон дар бораи рӯёнидани маблағи зарар ва бартараф 

намудани монеагӣ вобаста ба ҳуқуқи истифодаи замин ва 

ғайра рад карда шудааст. Аз маводи парвандаи мазкур 

дида мешавад, ки ба суд далелҳои хаттӣ дар шакли нусхаи 

ба таври дахлдор тасдиқнагардида пешниҳод карда 

шудааст ва ҳалномаи суд ба чунин далелҳо асоснок карда 

шудаанд.  

Ё, бо ҳалномаи суди шаҳри В. аз 02 феврали соли 

2018 даъвои С.У. нисбати Ш.А. дар бораи беэътибор 

донистани Сертификати ҳуқуқи истифодаи замин ва 

бартараф намудани монеагӣ рад ва даъвои муқобили 

даъвои Ш.А. дар бораи қисман беэътибор донистани 

қарори Ҷамоати деҳоти Ч. шаҳри В. ва сертификати ҳуқуки 

истифодаи замин қонеъ карда шуда, қарор ва сертификати 

мазкур, ки аз ҷониби суд беэътибор дониста шудааст дар 

шакли нусхаи ба таври дахлдор тасдиқнагардида пешниҳод 

карда шудааст ва ҳалномаи суд ба чунин далелҳо асоснок 

карда шудаанд. 
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Бо қарори коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои 

граждании Суди Олӣ аз 19 октябри соли 2017 ҳалномаи 

суди ноҳияи В. аз 15 июни соли 2017 аз рӯи аризаи 

даъвогии Н.С. нисбати Ш.С. бо ҳамҷавобгарии Раиси 

Кумитаи идораи замини ноҳияи В. дар бораи бартараф 

кардани монеагии истифодабарии роҳ, бекор карда шуда 

парванда ба баррасии навӣ судӣ ба ҳамон суд аз ҷониби 

дигар судя ирсол карда шудааст. Санаи 28 ноябри соли 

2017 ба суди ноҳияи В. дохил шуда, 17 сентябри соли 2018 

ҳалномаи судӣ қабул карда шудааст, яъне баъд аз гузашти 

зиёда аз даҳ моҳ, ки ҳолати мазкур аз ба кашолкорӣ роҳ 

додани судя шаҳодат медиҳад.  

Аризаи даъвогии Ш.С. нисбати М.З. дар бораи 

бартараф кардани монеагӣ ва ҷуброни зарари маънавии 

расонидашуда ба суди ноҳияи В санаи 10 ноябри соли 2017 

ворид гардида, баъди гузашти зиёда аз 10 даҳ моҳ 

ҳалномаи судӣ қабул шудааст.  

Бо ҳалномаи суди шаҳри Т. аз 10 январи соли 2014 

шартномаи хариду фурӯши як қисми иморати фермаи 

хоҷагии КИ «Д.»-и шаҳри Т. воқеъ дар шаҳри Т., Ҷамоати 

деҳоти Қ, деҳаи А (собиқ К.) байни ӯ ва КИ «Д.»-и шаҳри 

Т. басташуда эътироф карда шудааст. 

Аз ҳалномаи суди шаҳри Т. аз 06 декабри соли 2013 

оиди басташуда эътироф кардани шартномаи хариду 

фурӯши фермаи комплексӣ воқеъ дар деҳаи А. шаҳри Т. 

байни Г.У.С. ва ХКИ «Д.» дида мешавад, ки фермаи 

мазкур дар асоси қарори ХКИ «Д.» таҳти №17 аз 30 

сентябри соли 2013 ба маблағи 172483 сомонӣ ба Г.У.С. 

фурӯхта шуда, қитъаи замини фермаи мазкур ба масоҳати 

21300,0 метри мураббаъ ба Г.У.С. бо қарори Раиси шаҳри 

Т. аз 31 декабри соли 2015 таҳти №762 вобаста карда шуда, 

санаи 04 майи соли 2016 ба вай Сертификати ҳуқуқи 

истифодабарии қитъаи замин дараҷаи А№0017892 дода 

шудааст . 
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Аз нақшаи қитъаи замини Г.У.С. (в.п.23) дида 

мешавад, ки аз А то Б замини ҳудуди деҳот (роҳ), аз Б то В 

иншооти хусусии Ё.М., аз В то Г замини ҳудуди деҳот 

(роҳ), аз Г то А заминҳои хоҷагии деҳқонии «Д.» ҷойгир 

мебошанд. Тавре дида мешавад нақшаи мазкур соли 2016 

таҳия шудааст, вале оиди қитъаи замини С.А.П. ягон 

ишорае нест. 

Аз гуфтаҳои боло дида мешавад, ки нақшаи қитъаи 

заминро мутахассисони кумитаи заминсозии шаҳри Т. 

таҳия карда, ба Раиси шаҳри Т. пешниҳод кардаанд ва дар 

асоси ин қитъаи замин ба Г.У.С. вобаста шудааст. Аммо 

дар хулосаи дигарашон мутахассисони кумитаи идораи 

замини шаҳри Т. хулосабарорӣ кардаанд, ки қитъаи замини 

С.А.П. аз тарафи Г.У.С. ғасб карда шудааст, ки байни 

маводи парванда ва хулосаҳои онҳо мухолифат ҷой 

доранд. 

Зиёда аз ин, гарчанде С.А.П. соли 2009 як қисми 

бинои кӯҳнаи фермаро харидорӣ карда бошад ҳам то имрӯз 

қитъаи замини онро ба қайд нагирифтааст, кормандони 

идораи замин бошанд ба ин ҳолат аҳамият надода, бе 

назардошти ҳолати аслии кор хулосабарорӣ кардаанд. 

Мутобиқи талаботи банди «в» моддаи 6-и КЗ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатии 

батанзимдарории муносибатҳои вобаста ба замин ваколат 

дорад назорати давлатии истифода ва ҳифзи замин, 

пешниҳод намудани талабот оид ба бартараф намудани 

вайронкуниҳои ошкоргаштаи қонунгузории заминро 

таъмин намояд. Аммо аз ҷониби мутассадиёни Кумитаи 

замин ба таври дахлдор назорат оиди истифодаи қитъаҳои 

замин таъмин нагардидааст.  

Ҳамин тавр, ҷамъбастии мазкур нишон дод, ки аз 

ҷониби судяҳо дар вақти баррасии парвандаҳои гражданӣ 

на ҳама вақт талаботҳои қонунҳо моддӣ ва мурофиавӣ 

риоя карда мешавад.  
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Бо мақсади рафъи камбудиҳои ҷойдошта,- 

 

П Е Ш Н И Ҳ О Д    К А Р Д А    М Е Ш А В А Д: 

 

Ҷамъбастии мазкур дар машғулияти семинарии 

судяҳо, бо иштироки судяҳо мавриди муҳокима қарор дода 

шавад. 

Ба судяҳо тавсия дода шавад, ки баррасии аризаҳоро 

вобаста ба риояи қатъии меъёрҳои ҳукуқи моддӣ ва 

мурофиавӣ амалӣ намоянд. 

Оид ба рафъи камбудиҳо ва пешгирии 

қонунвайронкуниҳо дар фаъолияти Кумитаҳои заминсозӣ 

ва Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру 

ноҳияҳои дахлдор барои андешидани чораҳои зарурӣ 

пешниҳодҳо ирсол кардан ба мақсад мувофиқ мебошад.  

  

Коллегияи судӣ оид ба 

парвандаҳои граждании Суди Олӣ 
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Ҷ А М Ъ Б А С Т И  

амалияи судии баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ 

вобаста ба ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта, 

муайян кардани сабабу омилҳои содиршавии ин гуна 

ҷиноятҳо ва ирсоли пешниҳодҳо ба мақомоти дахлдор 

ҷиҳати пешгирии амалҳои коррупсионӣ 

 

Бо мақсади иҷрои банди 14 Нақшаи кории Суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нимсолаи якуми соли 2019 

бобати гузаронидани ҷамъбасти амалияи судии баррасии 

парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба ҷиноятҳои хусусияти 

коррупсионидошта ва муайян кардани сабабу омилҳои 

содиршавии ин зумра ҷиноятҳо ва ирсоли пешниҳодҳо ба 

мақомоти дахлдор ҷиҳати пешгирии амалҳои коррупсионӣ 

таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба 

ҷиноятҳои мазкур (96 парванда дар 148 ҷилд), ки дар 

давоми соли 2018 дар судҳои ҷумҳурӣ баррасӣ гардидаанд, 

мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. 

Тавре аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, аз ҷониби 

судҳои ҷумҳурӣ дар соли 2017 дар умум 869 адад чунин 

парвандаҳо нисбати 1089 нафар баррасӣ гардидаанд, ки 

639 адади он нисбати 821 нафар бо баровардани ҳукми 

айбдоркунӣ, 200 адад нисбати 235 нафар бо қатъ кардани 

пешбурди парванда, 3 адад нисбати 4 нафар ба тафтиши 

иловагӣ баргардонида ва 27 адад нисбати 28 нафар ба 

тобеияти дигар суд ирсол шудааст. Нисбати 8 нафар 

кирдори судшавандаҳо бо дигар моддаҳо аз нав банд банду 

баст карда шудааст. 

Аз рӯи парвандаҳои баррасишуда ба маблағи умумии 

101.436.482, 47 сомонӣ, 465.265 доллари ИМА ва 1.681.795 

рубли русӣ зарари моддӣ муайян шуда, аз ин: 

- 8.322.153, 54 сомонӣ, 31.000 доллари ИМА то 

баррасии парванда дар суд барқарор шуда,  
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- 9.220.338, 41 сомонӣ, 50.296 доллари ИМА ва 

130.000 рубли русӣ ба таври ихтиёрӣ дар давраи баррасии 

парванда дар суд барқарор шуда, 

- 6.118.251, 66 сомонӣ бо ҳукми суд рӯёнида шудааст.  

Бо парвандаҳои баррасигардида 821 нафар маҳкум 

шудаанд, ки аз ин шумора; 

- 1 нафар ба ҷазои корҳои ҳатмӣ,  

- 542 нафар ба ҷазои ҷарима,  

- 1 нафар ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян,  

- 6 нафар ба корҳои ислоҳӣ,  

- 4 нафар маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ,  

- 267 нафар ба маҳрум сохтан аз озодӣ 24,5%-ро 

ташкил медиҳад, рост меояд.  

Дар робита ба ин: 

- ба 49 нафар ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои 

ин ҷиноятҳо пешбинишуда,  

- нисбати 27 нафар шартан татбиқ накардани ҷазо 

(моддаи 71 КҶ), 

- ба 438 нафар ҷазои иловагии маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян, 

- ба 4 нафар ҷазои иловагии ҷарима таъин гардидааст. 

Дар соли 2018 бошад судҳои ҷумҳурӣ 892 адад 

парвандаҳои мазкурро нисбати 1116 нафар баррасӣ 

намудаанд, ки назар ба соли 2017 мутаносибан 21 парванда 

ва 27 нафар кам мебошад. 

Аз шумораи умумии парвандаҳои баррасишуда: 

- 735 адади он бо баровардани ҳукми айбдоркунӣ 

нисбати 916 нафар ба итмом расонида шудааст, ки назар ба 

соли қаблӣ 96 парванда ва 95 нафар зиёд мебошад, 

- 131 парванда нисбати 172 нафар дар пешбурд қатъ 

карда шудааст, ки дар муқоиса 69 парванда нисбати 63 

нафар кам мебошад, 



66 
 

- дар ин давра ягон парванда ба тафтишоти иловагӣ 

баргардонида нашуда, 26 парванда нисбати 28 нафар ба 

тобеияти дигар суд ирсол гардидааст, ки 1 парванда зиёд 

буда, шумораи судшавандаҳо баробар аст, 

- нисбати 4 нафар кирдори судшавандаҳо бо дигар 

моддаҳо аз нав банд банду баст карда шудааст, ки назар ба 

соли қаблӣ 4 адад кам мебошад. 

Бо парвандаҳои баррасишуда ба маблағи умумии 

73.902.696, 54 сомонӣ, 558.597 доллари ИМА зарари моддӣ 

муайян шудааст, ки назар ба соли гузашта 27.533.785,93 

сомонӣ кам ва 93332 доллари ИМА зиёд аст, ки аз ин 

маблағ: 

- 13.224.709,15 сомонӣ, 153.599 доллари ИМА то 

баррасии парванда дар суд барқарор шудааст, ки 4.902.555, 

61 сомонӣ ва 122599 доллари ИМА зиёд мебошад, 

- 30.064.437 сомонӣ ва 404.998 доллари ИМА ба 

таври ихтиёрӣ дар давраи баррасии парванда дар суд 

барқарор шудааст, ки 20.844.098,59 сомонӣ ва 354.702 

доллари ИМА зиёд аст, 

- 2.966.377 сомонӣ бо ҳукми суд рӯёнида шудааст, ки 

3.151.874,66 сомонӣ кам мебошад, 

- 27.647.174 сомонӣ маблағи боқимондаи заррарро 

ташкил медиҳад, ки назар ба соли гузашта 50 128 564, 86 

сомонӣ кам мебошад. 

Тибқи маълумотҳои зикргардида рӯёниши зарарҳои 

моддӣ бо ҷиноятҳои мазкур чи дар рафти тафтишоти 

пешакӣ ва чи дар мурофиаҳои судӣ зиёдтар гардидааст. 

Бо парвандаҳои барасигардида 916 нафар маҳкум 

шудаанд, ки дар муқоиса ба соли гузашта 95 нафар зиёд 

аст ва аз ин: 

- 645 нафар ба ҷарима, ки назар ба соли пешин 103 

нафар зиёд мебошад, 
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- 19 нафар ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян, 

ки 18 нафар зиёд аст,  

- 12 нафар ба корҳои ислоҳӣ, ки 6 нафар зиёд 

мебошад,  

- 9 нафар маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ, ки 5 

нафар зиёд аст,  

- 231нафар ба маҳрум сохтан аз озодӣ, ки 21%-ро 

ташкил медиҳад, 36 нафар кам шудааст. 

Дар соли 2018 нисбати гунаҳгорон ҷазои ба маҳрум 

сохтан алоқамандӣ надошта бештар таъин шудааст. 

Ҳамзамон, нисбати судшавандаҳо бо чунин тартиб 

ҷазо таъин гардидааст: 

- ба 120 нафар ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазои барои 

ин ҷиноятҳо пешбинишуда, ки назар ба соли қаблӣ 71 

нафар зиёд мебошад,  

- нисбати 48 нафар шартан татбиқ накардани ҷазо 

(моддаи 71 КҶ), ки 21 адад зиёд мебошад, 

- ба 424 нафар ҷазои иловагии маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян, ки 14 нафар кам аст, 

- ба 14 нафар ҷазои иловагии ҷарима, ки 10 нафар 

зиёд аст,. 

Дар ин маврид низ ададҳои оморӣ нишон медиҳанд, 

ки ҷазоҳои сабуктар дар муқоиса ба соли гузашта нисбатан 

зиёд шудааст. 

Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки шумораи 

парвандаҳои ба суд бо чунин ҷиноятҳо дохилшуда кам 

шуда истода, агар дар соли 2017 ба судҳо 890 адад нисбати 

1106 нафар ворид шуда бошад, дар соли 2018 ин шумора 

883 адад нисбати 1118 нафарро ташкил дода, парвандаҳо 7 

адад кам буда, шумораи судшавандаҳо 12 нафар зиёд 

мбошанд. 
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Тавре, зимни омӯзиши парвандаҳо муқаррар гардид, 

мақомоти тафтишоти пешакӣ ва судҳо барои пурра ва 

ҳаматарафа тафтиш ва баррасӣ кардани парвандаҳои 

мазкур талаботи қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиаи 

ҷиноятӣ, инчунин тавзеҳоти қарорҳои Пленуми Суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин самт ба инобат гирифта, 

доир ба натиҷаи тафтиш ва баррасӣ қарорҳои асоснок 

қабул намудаанд. 

Ҳамзамон, зимни гузаронидани ҷамъбастӣ бо як 

қатор парвандаҳо ҳолатҳои нодуруст татбиқ шудани 

қонуни ҷиноятӣ ва мурофиаи ҷиноятӣ, яктарафагии 

тафтиши пешакӣ ва мурофиаи судӣ, риоя нашудани 

талаботи қонун дар вақти таҳияи санадҳои тафтишотиву 

судӣ ва протоколҳои маҷлиси судӣ, дар муҳлати 

муқарраргардида иҷро нагардидани қарорҳои қаблукардаи 

судӣ муайян карда шуданд. 

Масалан: 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати И.Ҳ.Х. бо моддаи 246 

қисми 3 банди «б» КҶ дар суди ноҳияи Ш. баррасӣ ва бо 

таъиноти маҷлиси судӣ аз 13 ноябри соли 2018 пешбурди 

парванда дар асоси банди 4 моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи авф» аз 24 августи соли 2016 таҳти 

№ 1355 қатъ ва судшаванда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод 

карда шудааст. 

Парвандаи мазкур 29 августи соли 2018 ба суд ворид 

шуда, судя пас аз гузаштани 6 рӯз, яъне 5 сентябри соли 

2018 бо гузориш аз раиси суд хоҳиш намудааст, ки 

бинобар мураккаб ва ҳаҷман калон будани парвндаи 

ҷиноятӣ муҳлати қабули қарори дахлдор то як моҳ дароз 

карда шавад ва бо қарори раиси суд аз ҳамин рӯз гузориш 

қонеъ шудааст.  

Вале тавре аз маводи парванда дида мешавад он аз як 

ҷилд иборат буда, ба И.Ҳ.Х. оиди як лаҳзаи тасарруфи 15 

ҳазор доллари ИМА, ки аз филиали ҶСК 



69 
 

«Тоҷиксодиротбонк» дар ноҳияи Ш. дар се маврид 

гирифтааст, айб эълон гардидааст.  

Дар баробари ин, судя пас аз 8 рӯзи ба суд дохил 

шудани парванда, яъне 7 сентябри соли 2018 қарор дар 

бораи таъин намудани маҷлиси судӣ ба 14 сентябри соли 

2018 бароварда, парвандаро 13 ноябри соли 2018 баррасӣ 

намудааст.  

Вобаста ба чунин будани ҳолати кор зарурати қабули 

якчанд санади судӣ ва ба муҳлати як моҳ дароз намудани 

муҳлати қарори дахлдор асоснок карда нашудааст. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати К.Р.М. бо моддаҳои 245 

қисми 2 бандҳои «а, г», 323, 320 қисми 1 КҶ 31 майи соли 

2018 аз ҷониби муовини прокурори ҳарбии гарнизони Х. 

Б.Ш.К. оғоз гардида, худи ҳамин рӯз протоколи 

азназаргузаронӣ тартиб дода, ба сифати шахсони холис 

Р.З.Б. ва Н.Н.А. ҷалб карда шудаанд, вале бархилофи 

сархати чоруми қисми 3 моддаи 172 КМҶ суроғаи шахсони 

холис дар проткол дарҷ наёфтааст. 

Зиёда аз ин, аз айби эълоншуда дида мешавад, ки 

К.Р.М. рӯзи 30 майи соли 2018 тахминан соати 10-30 

дақиқа ба ҳуҷраи кории Ч.М.Ҷ. ҳозир шуда, дар дохили 

лифофа ба охирин 1000 сомониро (50 адад купюраҳои 20 

сомона) ба сифати пора додааст. 

Лекин аз протоколи азназаргузаронӣ, ки зимни он 

маблағҳои зикгардида ёфта гирифта шудаанд, 

азназаргузаронӣ соати 10:13 дақиқа, яъне то додани 

маблағҳои пулӣ сар шуда, соати 10:45 дақиқа тамом 

шудааст. 

Ҳукми суди ҳарбии гарнизони Х. аз 17 августи соли 

2018 нисбати К.Р.М. низ бо ҳамин маълумотҳо қабул 

гардида, ба вақту соати аниқи додани пора ва тартиб 

додани протоколи азназаргузаронӣ баҳои ҳуқуқӣ 

нашудааст. 
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Мутобиқи қисми 1 моддаи 42 КМҶ ҷабрдида шахси 

ҳуқуқие низ эътироф шуда метавонад, ки дар натиҷаи 

содир гардидани ҷиноят ба ӯ зарари моддӣ ё маънавӣ 

расидааст. Дар ин сурат ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

ҷабридидаро намояндаи шахси ҳуқуқӣ татбиқ мекунад. 

Дар бораи ҷабрдида эътироф кардани шахси ҳуқуқӣ 

таҳқиқбаранда, муфаттиш ва прокурор баъди муқаррар 

кардани ҳодисаи ҷиноят ва воқеияти бар асари ҷиноят 

расидани зарар фавран қарор қабул карда, суд таъинот 

мебарорад.  

Аз айби эълоншуда ва ҳукми суд дида мешавад, ки 

К.Р.М. дар асоси фармони Вазири мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон № аз 23 сентябри соли 2016 муваққатан ва бо 

фармон аз 27 июни соли 2017 ба вазифаи комиссари 

ҳарбии ноҳияи И. таъин шуда, барои туйи домодиву 

арусиаш 100 литр бензинро ба маблағи 750 сомонию 50 

дирам аз ҳисоби комиссариати мазкур хароҷот карда, 

инчунин 1860 сомониро бо роҳи сохтакорӣ аз ҳисоби 

комиссариат гирифта, ба манфиати худаш сарф кардааст.  

Бо ин ҳаракатҳои худ К.Р.М. ба комиссаритаи ҳарбии 

ноҳияи И. зарари моддӣ расонидааст, вале дар рафти 

тафтишоти пешакӣ ва мурофиаи судӣ ба талаботи моддаи 

42 КМҶ оиди ҷабрдида эътироф намудани косиссариати 

ҳарбӣ баҳои ҳуқуқӣ дода нашудааст. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати Р.Х.Ҳ. бо моддаҳои 245 

қисми 4 банди «б» ва 340 қисми 1 КҶ санаи 13 апрели соли 

2018 ба суди ноҳияи Ш. дохил шуда, дар асоси гузориши 

судя бо қарори раиси суд аз 26 апрели соли 2018 муҳлати 

ба муҳокимаи судӣ таъин намудани парванда ба муҳлати 

як моҳ дароз карда шудааст. 

Минбаъд 21 майи соли 2018 маҷлиси судӣ оғоз 

гардида, бинобар ҳозир нашудани судшаванда ва ҷабрдида 

баррасии парванда то 29 майи соли 2018 мавқуф гузошта 

шудааст.  
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Дар ин маврид талаботи сархати якуми қисми 1 

моддаи 261 КМҶ мадди назар карда шуда, бе қабули қарор 

дар бораи таъин намудани маҷлиси судӣ, рӯзи 21 майи 

соли 2018 маҷлиси судӣ оғоз карда шудааст. 

 Бо ҳукми суди ноҳияи Ш. аз 14 феврали соли 2018 

О.Ш.Г. бо моддаҳои 257 қисми 2 ва 340 қисми 2 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста, ба ӯ бо ин 

моддаҳо ва бо дастрасии моддаи 67 қисми 3 КҶ бо роҳи 

кисман зам намудани ҷазоҳо, ҷазои ниҳоӣ ҷарима ба 

андозаи 465 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, баробар ба 

23250 сомонӣ таъин карда шудааст. 

Тавре аз маводи парванда бармеояд, мақомоти 

тафтишоти пешакӣ ба О.Ш.Г. бо моддаҳои 257 қисми 2 

банди «в» ва 340 қисми 2 банди «в» КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон айб эълон намуда, дар қисми асосноккунонии 

ҳукми суд низ кирдори ӯ бо ҳамин моддаҳо, қисмҳо ва 

бандҳо банду баст карда шудааст. Вале дар қисми 

хулосавии ҳукм бошад суд бе нишон додани ин бандҳо 

судшавандаро бо моддаҳои зикргардида гунаҳгор дониста, 

ҷазо таъин намудааст, ки ин ҳолат ба сархати сеюми қисми 

1 моддаи 344 КМҶ, ки мувофиқи он дар қисми хулосавии 

ҳукми айбдоркунанда бояд қисм ва бандҳои моддаи 

қонуни ҷиноятӣ, ки тибқи он судшаванда гунаҳгор 

эътироф шудааст нишон дода шавад, мувофиқат 

намекунад. 

Ба ғайр аз ин, мувофиқи талаботи моддаи 350 КМҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нусхаи ҳукми суд на дертар аз панҷ 

шабонарӯз баъд аз эълони ҳукми суд бояд ба маҳкумшуда 

ё сафедшуда супурда шавад, вале дар қабати маводи 

парванда далели иҷроиши ин қонун дида намешавад. 

Ҳукми суд 14 феврали соли 2018 бароварда шуда, дар 

маводи парванда то ба имрӯз оид ба иҷрои ҷазои ҷаримаи 

таъинкардаи суд маълумот ҷой надорад. 
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 Бо парвандаи ҷиноятӣ нисбати А.М.Қ. бо моддаи 

245 қисми 2 бандҳои «б, г» КҶ барои он айб эълон карда 

шудаст, ки дар асоси фармони сардори Кумитаи ҳифзи 

табиати В. таҳти № 29/1 аз 2 июли соли 2001 дар вазифаи 

сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Ш. кор карда 

истода, ҷиҳати гузаронидани чораҳои биотехникӣ дар 

моҳи декабри соли 2017 бо роҳи барзиёд нишон додани 

миқдор ва қоҳи сабз маблағи 14378,5 сомониро тасарруф 

намуда, ба эҳтиёҷоти шахсиаш сарф намудааст. Барои ин 

кирдораш ӯ бо моддаи зикргардида барои азонихудкунӣ ё 

исрофкорӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст, вале аз 

ҷониби айбдоршванда исрофкорӣ дар чи зоҳир мегардида, 

шарҳ дода нашудааст. 

Суди ноҳияи Ш. низ судшавандаро бо ҳамин моддаҳо 

маҳкум карда, ба ин ҳолат дар ҳукми суд баҳои ҳуқуқӣ 

дода нашудааст. 

 Бо ҳукми суди ноҳияи Д. аз 31 июли соли 2018 

С.Қ.М. ва дигарон ҷамъ 5 нафар бо моддаҳои 245 қисми 4 

банди «б», 340 қисми 2 бандҳои «а, б» КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гунаҳгор дониста маҳкум шудаанд.  

Ҳамзамон дар қисми хулосавии ҳукм масъалаи 

даъвои прокурор ҳал карда шуда, чунин қайд гардидааст: 

«Аризаи даъвогии прокурори ноҳияи Д. қонеъ карда 

шавад.» Лекин дар ҳукм нишон дода нашудааст, ки мавзӯи 

аризаи даъвогӣ аз чӣ иборат аст, он нисбати ки пешниҳод 

шудааст ва бо кадом тартиб иҷро карда шавад. 

Инчунин дар ҳукм дарҷ гардидааст, ки маблағҳои дар 

давраи тафтишоти пешакӣ ба суратҳисоби мақомоти 

прокуратура гузаронидашуда ба суратҳисоби Коопертиви 

истеҳсолии зоотправарии «С.» гузаронида шаванд. Дар ин 

маврид низ ҳаҷми маблағҳо ва дар кадом прокуратура 

нигоҳ дошта шудани онҳо мушаххасан зикр наёфтааст. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати С.М.К. бо моддаҳои 

245 қисми 4 банди «б», 340 қисми 2 бандҳои «а, б, в» КҶ 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суди ноҳияи Ҷ. баррасӣ ва 

номбурда бо моддаҳои зикргардида маҳкум шудааст. 

Мутобиқи моддаи 300 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

раисикунанда муайян мекунад, ки оё ба судшаванда нусхаи 

фикри айбдоркунӣ супурда шудааст ва кай ин кор анҷом 

дода шудааст. Муҳокимаи судиро дар муҳлати на пештар 

аз се шабонарӯз аз рӯзи супоридани фикри айбдоркунӣ сар 

кардан мумкин нест. 

Тавре аз маводи парвандаи ҷиноятӣ ва протоколи 

маҷлиси судӣ бармеояд, дар онҳо маълумот дар бораи ба 

судшаванда С.М.К. супоридани фикри айбдоркунӣ дида 

намешавад ва суд дар мурофиаи судӣ низ ин ҳолатро 

муайян накардааст, ки ин ҳолат ба талаботи моддаи 300 

КМҶ мувофиқат намекунад.  

Зиёда аз ин, суд С.М.К-ро барои он маҳкум 

намудааст, ки дар вазифаи нозир–хазинадори филиали 

№47 БДА ҶТ «Амонатбонк» дар ноҳияи Ҷ. фаъолият 

карда, бо истифода аз ваколатҳои худ ба номи шаҳрвандон 

шартномаҳо, дафтарчаҳои амонатиро сохтакорӣ намуда, 

2993446, 67 сомонӣ маблағҳои онҳоро гирифта, азонихуд 

намудааст. 

Ин кирдори номбуда, ба ғайр аз моддаи 245 қисми 4 

банди «б» инчунин бо моддаи 340 қисми 2 бандҳои «а, б, 

в» КҶ банду баст карда шудааст. 

Доир ба масъалаи мазкур дар тафсири Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки 

субъекти моддаи 340 КҶ умумӣ – шахси мукаллафи ба 

синни 16 солагӣ расида ба ҳисоб меравад. 

Ҷинояти дар моддаи 340 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишуда аз ҷинояти дар моддаи 323 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишондода (сохтакории хизматӣ) асосан 

тавассути субъекти ҷиноят фарқ мекунад. Бинобар он агар 

кирдорҳои номбурда аз ҷониби шахси мансабдор ё 

хизматчии давлатии дахлдор содир шавад, шахс аз рӯи 
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моддаи 323 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки субъекти ин 

ҷиноят на танҳо шахси мансабдор шуданаш мумкин аст, 

балки хизматчии давлатии мақомоти худидораи маҳаллӣ, 

ки шахси мансабдор намебошад (масалан, котибии шахсии 

мансабдор), ба ҷавобгари ҷиноятӣ кашида мешавад. 

Вале аз ҷониби суд ба талаботи қонунгузорӣ баҳои 

ҳуқуқӣ дода нашудааст, ҳол он, ки С.М.К. дар муассисаи 

давлатӣ, яъне БДА «Амонатбонк» фаъолият намуда, 

ҷиноятро бо истифодаи ваколатҳои мансабӣ содир 

намудааст. 

Дар муқоиса ба ин ҳукми суд, бо ҳукми суди В. аз 26 

феврали соли 2018 бошад, ҳаракатҳои М.О.Ҷ., ки дар 

вазифаи сармуҳосиби БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Амонатбонк» дар шаҳри Х. фаъолият мекард, барои 

азонихудкунии маблағҳо ва сохтакории ҳуҷҷатҳо бо 

моддаҳои 245 қисми 4 банди «б» ва 323 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон банд баст карда, бо ҳамин моддаҳо маҳкум 

шудааст. 

Аз ҳукмҳои дар боло нишондода бармеояд, ки барои 

кирдорҳои монанд, ҳангоми сохтакории ҳуҷҷатҳо бо 

истифодаи ваколати мансабӣ дар як маврид ҳаракатҳои 

гунаҳгор бо моддаи 340 ва дар ҳолати дигар бо моддаи 323 

КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон банду баст гардидааст.  

 Бо ҳукми суди ноҳияи Д. аз 13 июли соли 2018 

Н.А.Ҷ. бо моддаи 363 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор 

дониста шудааст. 

Тавре аз ҳукми суд дида мешавад, суд дар қисми 

асосноккунии ҳукм дарҷ намудааст, ки «Мақомоти 

тафтиши пешакӣ кирдори судшаванда Н.А.Ҷ.-ро дуруст бо 

моддаи 363 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон банду баст кардааст, 

аммо нисбати номбурда аломатҳои «қасдан иҷро 

накардани ҳалномаи эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд аз 

тарафи роҳбари ташкилоти тоҷоратӣ» айб эълон кардааст. 
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Дар муҳтавои диспозитсияи моддаи 363 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қасдан иҷро накардани ҳалномаи 

этибори қонунӣ пайдонамудаи суд аз тарафи хизматчии 

ташкилотҳои тиҷоратӣ қайд шуда, калимаи «роҳбар» - и 

ташкилоти тиҷоратӣ ҷой надорад. 

Аз ин рӯ суд ҳангоми банду басти кирдори 

судшаванда муҳтавои диспозитсияи моддаи 363 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба инобат гирифт.» 

Ҳамзамон, аз қисми асосноккунии ҳукми суд 

бармеояд, ки минбаъд суд ҳаракатҳои судшавандаро бо 

моддаи 363 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кадом кирдор 

банду баст кардааст, нишон дода нашудааст. 

Роҷеъ ба ин дар банди 9 қарори Пленуми Суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон № 33 аз 24 декабри соли 2010 «Дар 

бораи ҳукми судӣ» муқаррар шудааст, ки дар ҳукм бояд 

хулосаҳои суд, судя вобаста ба бундубасти кирдор бо ин ё 

он моддаи қонуни ҷиноятӣ, қисм ё банди он асоснок карда 

шаванд. Суд, судя судшавандаро дар содир намудани 

ҷиноят аз рӯи аломатҳое, ки ба категорияҳои баҳодиҳӣ 

(оқибати вазнин, миқдори калон, махсусан калон, 

масъулияти мансабии судшаванда ва ғайра) тааллуқ 

доранд, гунаҳгор эътироф намуда, набояд танҳо бо ишора 

ба аломати дахлдор маҳдуд гарданд, балки дар қисми 

баёнию асосноккунии ҳукм ҳолатҳоеро, ки асоси 

хулосабарорӣ дар бораи дар кирдори судшаванда мавҷуд 

будани аломати мазкур гардидааст, дарҷ намоянд. 

 Бо ҳукми суди ноҳияи Ш. аз 30 апрели соли 2018 

Д.Ш.Ш. бо моддаи 245 қисми 2 банди «г» КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гунаҳгор дониста, маҳкум шудааст. 

Мутобиқи талаботи моддаи 350 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нусхаи ҳукми суд на дертар аз панҷ шабонарӯз 

баъд аз эълони ҳукми суд бояд ба маҳкумшуда ё 

сафедшуда супурда шавад, вале тавре аз маводи парвандаи 
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ҷиноятӣ бармеояд, оиди ба маҳкумшуда супоридани 

нусхаи ҳукм маълумот дида намешавад. 

 Бо ҳукми суди ноҳияи Ш. аз 11 июни соли 2018 

Ш.Ш.М. бо моддаи 247 қисми 4 банди «б» КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гунаҳгор дониста, маҳкум шудааст, ки ба он 

маҳкумшуда ва ҳимоятгари ӯ шикояти кассатсионӣ 

пешниҳод намудаанд.  

Минбаъд, парвандаи мазкур бо мактуби ҳамин суд аз 

23 июли соли 2018 таҳти № 3329 ба суди шаҳри Д. ирсол 

гардида, дар мактуб раисикунандаи парванда–судя, котиби 

маҷлиси судӣ бо парванда ва раиси суд имзо гузоштаанд. 

Вобаста ба ин, дар банди 29.5 Дастурамал оид ба 

коргузорӣ дар судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо 

фармоиши Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 

декабри соли 2017 таҳти № 48 тасдиқ шудааст, қайд 

гардидааст, ки танҳо пас аз гузаштани муҳлати шикоят ё 

эътироз нисбат ба ҳукм, ҳалнома, таъинот ё қарор, 

парванда ё мавод бо мактуби роҳбаладӣ, ки раиси суд имзо 

намудааст, тавассути шуъбаи коргузорӣ ба суди марҳилаи 

кассатсионӣ ирсол мегардад. 

Дар мактуби дар боло номбурдаи суди ноҳияи Ш. 

бошад, се нафар имзо намудаанд, ки ҷавобгӯи талаботи 

Дастурамали зикргардида намебошад.  

 Бо ҳукми суди ноҳияи Ё. аз 3 июли соли 2018 ба 

Н.Қ.Ш. бо моддаҳои 247 қисми 3 банди «а», 314 қисми 2, 

319 қисми 4 банди «а» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

дастрасии моддаи 67 қисмҳои 1 ва 3 ҳамин Кодекс бо роҳи 

қисман зам намудани ҷазоҳои таъиншуда ҷазои ниҳоӣ дар 

намуди ҷарима ба андозаи 8000 нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо баробар ба 400000 сомонӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян дар мақомоти худидоракунии маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ба муҳлати 5 сол таъин карда шудааст. 
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Дар ин маврид аз тарафи суд ҳангоми таъин 

намудани ҷазои иловагӣ талаботи моддаи 50 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон риоя нашуда, мансаб ва фаъолиятеро барои 

ишғол ва машғул шудани онҳо маҳкумшуда маҳрум 

гардидааст, мушаххасан нишон дода нашудааст. 

Оид ба ин масъала дар банди 6 қарори Пленмуи Суди 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи аз 

ҷониби судҳо таъин намудани ҷазоҳои иловагӣ» аз 29 майи 

соли 2003 № 11 бо тағийру иловаҳо аз 23 июни соли 2010 

№ 20 ба судҳо тавзеҳ дода шудааст, ки мутобиқи моддаи 

50 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар ҳолати аз тарафи 

шахс содир шудани ҷинояти марбут ба иҷрои вазифаҳо аз 

рӯи мансаб ё машғул будан бо фаъолияти муайян, суд 

вазифадор аст, ки характери ҷинояти содиршударо ба 

назар гирифта, масъалаи маҳрум кардани судшаванда аз 

ҳуқуқи ишғоли вазифаҳои муайян ё машғул шудан бо 

фаъолияти муайянро муҳокима намояд. Ҳангоми таъин 

намудани ин намуди ҷазо дар қисми хулосавии ҳукм бояд 

вазифа ё намуди фаъолияте, ки ишғол намудани он ё 

машғул шудан ба он манъ карда мешавад, ба таври 

мушаххас нишон дода шавад. Аз ҷумла, судшавандаро аз 

ҳуқуқи фаъолият намудан дар ин ё он соҳаи хоҷагии халқ 

маҳрум кардан бе муайян намудани доираи вазифаҳое, ки ӯ 

ишғол намудани онҳоро ҳуқуқ надорад, мумкин нест.  

Парванда аз рӯи шикояти кассатсионии маҳкумшуда 

баррасӣ шуда, бо таъиноти коллегияи судӣ оид ба 

парвандаҳои ҷиноятии суди вилояти Х. аз 12 октябри соли 

2018 ҳукми суд бо моддаҳои 247 қисми 3 банди «а», 314 

қисми 2, 319 қисми 4 банди «а» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар қисми таъини ҷазои ҷарима тағйир дода шуда, ҷазои 

ҷарима нисбати маҳкум бо татбиқи моддаи 63 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 2000 нишондиҳанда 

барои ҳисобҳо баробар ба 100000 сомонӣ камтар карда 

шуда, маблағи он ба андозаи 6000 нишондиҳанда барои 
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ҳисобҳо баробар ба 300000 сомонӣ муқаррар ва ҳукм дар 

дигар қисмаш бтағйир мононда шудааст. 

Аз таъиноти коллегияи кассатсионӣ дида мешавад, ки 

хатогии суди марҳилаи якум бобати ҷазои иловагии 

таъиншуда ислоҳ карда нашудааст. 

Зиёда аз ин, суди марҳилаи кассатсионӣ худ ба 

иштибоҳ роҳ дода, ҷазои таъинкардаи суди марҳилаи 

якумро тағйир дода, бо дастрасии моддаи 63 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон андозаи ҷаримаро кам кардааст, лекин 

мушаххас қайд накардааст, ки ин ба кадом ҷинояти 

содиркардаи маҳкум мансуб мебошад. Зеро ба маҳкум бо 

моддаҳои зикргардида дар алоҳидагӣ ҷазои ҷарима таъин 

шуда, ҷазои ниҳоӣ низ ҷарима муқаррар гардидааст. 

Ба ғайр аз ин, ҳукми суд пас аз баррасии кассатсионӣ 

12 октябри соли 2018 эътибори қонунӣ пайдо карда, лекин 

бо сабабҳои номаълум барои иҷро бо мактуби суди ноҳияи 

Ё. аз 4 январи соли 2019 таҳти № 148 ба иҷрочии калони 

хадамоти иҷро дар ноҳияи Ё. варақаи иҷро равон карда 

шудааст. 

То ба имрӯз дар қабати маводи парванда оид ба иҷро 

расонидани ҳукм маълумот дида намешавад, гарчанде дар 

қисми 2 моддаи 30 Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ки аз лаҳзаи 

эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд маҳкумшуда 

бояд дар давоми сӣ рӯз ҷаримаро пардозад. 

 Ба ҳамин монанд ҳукми суди ноҳияи Ё. аз 23 майи 

соли 2018 нисбати Ш.С.Ф., ки бо моддаи 247 қисми 3 

банди «а» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯ ҷазои ҷарима ба 

андозаи 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 

50000 сомонӣ бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ ба муҳлати 2 

таъин карда шудааст ва аз ин маблағ, тибқи расид аз 4 

июни соли 2018 маҳкумшуда 5000 сомониашро супорида, 

бо мактуби суд аз 7 июни соли 2018 таҳти № 1711 ба 
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судиҷрочии калони ноҳияи Ё. варақаи иҷро барои 

рӯёнидани маблағи боқимондаи ҷарима ирсол гардидааст, 

лекин то ба имрӯз оид ба иҷрои ҳукм дар маводи парванда 

маълумот дида намешавад. 

Ҳол он ки мувофиқи қисми 9 моддаи 49 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати ашаддӣ саркашӣ 

намудан ва ё имконнопазирии пардохти ҷарима, ки бо 

тартиби пешбининамудаи қисмҳои 6, 7 ва (ё) 8 моддаи 

мазкур ба сифати ҷазои асосӣ таъин ё иваз карда шудааст, 

суд ҷазои ҷаримаро (ё қисми напардохтаи онро) ба ҷазои 

маҳрум сохтан аз озодӣ иваз менамояд. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати Ё.Ё.М.бо моддаҳои 245 

қисми 2 банди «г», 323 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 11 

апрели соли 2018 ба суди ноҳияи Р. ворид ва бо қарор аз 24 

апрели соли 2018 баррасии он ба рӯзи 18 майи соли 2018, 

яъне 24 рӯз пас аз баровардани қарор таъин карда шудааст. 

Дар ин маврид аз ҷониби суд талаботи моддаи 271 

КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя нагардидаст, ки 

мутобиқи он баррасии парвандаи ҷиноятӣ бояд дар 

муҳлати на дертар аз чордаҳ шабонарӯз аз лаҳзаи 

баровардани қарори судя дар бораи таъин намудани 

маҷлиси суд, дар ҳолатҳои истисноӣ бошад, дар муҳлати 

сӣ шабонарӯз дар маҷлиси суд оғоз карда шавад. 

Зиёда аз ин, бо ҳукми суди ноҳияи Р. аз 7 июни соли 

2018 ба Ё.Ё.М. бо моддаҳои зикргардида ҷазои ниҳоии 

ҷарима ба андозаи 370 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

баробар ба 18500 сомонӣ таъин шуда, 10 июли соли 2018 

бо № 178 ба иҷрочии суди ноҳияи Р. барои иҷро ирсол 

гардидиаст, вале то имрӯз оиди иҷрои ҷазо дар парванда 

маълумот ҷой надорад. Мувофиқи талаботи қисми 2 

моддаи 30 Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бошад, аз лаҳзаи эътибори қонунӣ пайдо 

кардани ҳукми суд маҳкумшуда бояд дар давоми сӣ рӯз 

ҷаримаро пардозад.  
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 Бо ҳукми суди ноҳияи Р. аз 24 октябри соли 2018 ба 

Б.Ш.Х. бо моддаи 245 қисми 2 бандҳои «а, г» КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии моддаи 63 ҳамин 

Кодекс ҷазои ҷарима ба андозаи 190 нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо баробар ба 9500 сомонӣ таъин шуда, 15 ноябри 

соли 2018 бо № 277 ба иҷрочии Хадамоти назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷро равон карда шудааст, 

вале дар хусуси ба иҷро расоиндани ҷазо дар парванда 

маълумот дида намешавад. Ҳоло он, ки тибқи талаботи 

қисми 2 моддаи 30 Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи эътибори қонунӣ пайдо 

кардани ҳукми суд маҳкумшуда бояд дар давоми сӣ рӯз 

ҷаримаро пардозад. 

 Бо ҳукми суди ноҳияи Х. аз 28 марти соли 2018 

Қ.Р.Ш. бо моддаҳои 247 қисми 4 банди «б», 36 қисми 4, 

340 қисми 2 банди «б» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор 

дониста шуда, ба ӯ бо ин моддаҳо ва бо дастрасии моддаи 

67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи қисман зам 

кардани ҷазоҳо ҷазои ниоҳии ҷарима ба андозаи 500 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ишғоли 

мансабҳои ҷавобгарии молу мулкӣ ва моддӣ дошта ба 

муҳлати як сол таъин карда шудааст. 

Минбаъд, бо таъиноти маҷлиси судии ҳамин суд аз 

13 сентябри соли 2018 бинобар аз пардохти ҷарима 

саркашӣ намудани маҳкумшуда Қ.Р.Ш. ҷазои ҷаримаи ба ӯ 

ба андозаи 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъиншуда 

ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 2 сол 9 моҳ 

иваз карда шудааст, бо адо кардани ҷазо дар колонияҳои 

ислоҳии дорои низоми умумӣ.  

Аммо суд дар таъиноташ таъин намудани чунин 

низоми адои ҷазоро асоснок накардааст, гарчанде 

раводиди қисми 4 моддаи 247 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷазоро дар намуди ҷарима ба андозаи аз як ҳазору чорсаду 

шаст то ду ҳазору яксаду навад нишондиҳанда барои 
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ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то 

дувоздаҳ сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян 

ба муҳлати то панҷ сол ё бидуни он пешбинӣ намуда, дар 

асоси қисми 4 моддаи 18 Кодекси мазкур, ки тибқи он 

кирдорҳои қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксари 

барои онҳо дар ҳамин Кодекс пешбинигардида аз дувоздаҳ 

соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест ҷиноятҳои вазнин 

эътироф мешаванд. 

Мутобиқи талаботи банди «в» қисми 5 моддаи 58 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, барои шахсоне, ки бори 

аввал бо маҳрум сохтан аз озодӣ барои қасдан содир 

намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шудаанд адои ҷазо дар 

колонияҳои ислоҳии дорои низоми пурзӯр таъин карда 

мешавад. 

 Бо ҳукми суди ноҳияи А. аз 17 августи соли 2018 

С.И.А. бо моддаи 247 қисми 3 банди «а» КҶ, Н.Ф.А. бо 

моддаҳои 36 қисми 5, 247 қисми 3 банди «а» КҶ, З.Н.Д. бо 

моддаи 347 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста, 

маҳкум шудаанд. 

Дар қисми асосноккунии ҳукм суд масъалаи банду 

басти айби эълоншударо муҳокима намуда, кирдори З.Н.Д-

ро бо моддаи 347 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

банду баст намуда, дар қисми хулосавии ҳукм ӯро бо 

ҳамин модда гунаҳгор дониста, қисми ин моддаро нишон 

надодааст.  

Вале тавре аз маводи парвандаи ҷиноятӣ дида 

мешавад, мақомоти тафтишоти пешакӣ ба номбурда бо 

қисми 1 моддаи 347 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон айб эълон карда, ӯ бо ҳамин қисми модда ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. 

Ҷазоро бошад, суд нисбати З.Н.Д. бо қисми 1 моддаи 

347 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин 

кардааст. 
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 Бо қарори судяи суди ноҳияи А. аз 23 январи соли 

2018 баррасии парвандаи ҷиноятӣ нисбати Ш.М.М. бо 

моддаи 247 қисми 3 банди «а» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба рӯзи 30 январи соли 2018 таъин гардида, тавре аз 

протоколи маҷлиси судӣ бармеояд, мурофиа 9 феврали 

соли 2018 оғоз шудааст, вале дар бораи бо кадом сабаб дар 

рӯзи таъингардида, яъне 30 январи соли 2018 баргузор 

нагардидани маҷлиси судӣ дар парванда маълумот ҷой 

надорад. 

Мувофиқи моддаҳои 300 ва 301 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пас аз муайян намудани шахсияти судшаванда 

ва сари вақт ба ӯ супоридани нусхаи фикри айбдоркунӣ, 

раисикунанда ҳайати суд ва дигар иштирокчиёни 

мурофиаиро эълон мекунад.  

Аз протоколи маҷлиси судӣ дида мешавад, ки ин 

тартиби муқарраркардаи қонун риоя нагардида, баъд аз 

муайян кардани шахсияти судшаванда, дарҳол шахсияти 

ҷабрдида муайян карда, пас ҳайати суд эълон ва ҳуқуқҳои 

тарафҳо фаҳмонда шудааст.  

Ҳоло он, ки тибқи талаботи моддаҳои 313 ва 314 

КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсияти ҷабрдида қабл аз 

пурсишаш муайян карда мешавад. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати М.О.Ҷ. бо моддаҳои 

245 қисми 4 банди «б», 32 қисми 3, 245 қисми 4 банди «б», 

323 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Н.Ғ.С. бо моддаи 245 қисми 

4 банди «б» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 сентябри соли 

2017 барои моҳиятан баррасӣ гардидан ба суди В. дохил 

шуда, бо қарори судяи ҳамин аз 16 октябри соли 2017 

баррасии он ба рӯзи 26 апрели соли 2017 таъин гардидааст. 

Тавре аз қарори номбурда бармеояд, он 21 рӯз паз аз 

ворид шудани парванда ба суд қабул гардида, санаи 

баррасии он низ хато, яъне 26 апрели соли 2017 нишон 

дода шудааст, ҳол он, ки павранда ба суд 25 сентябри соли 
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2017 дохил шудааст.Тибқи протоколи маҷлиси судӣ бошад 

баррасии он рӯзи 26 октябри соли 2017 оғоз гардидааст. 

Дар ин маврид талаботи қисми 3 моддаи 261 ва 

моддаи 271 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя нашудааст, 

ки мувофиқи онҳо қарор бояд дар муҳлати на дертар аз 

чордаҳ шабонарӯз аз лаҳзаи ба суд ворид шудани 

парвандаи ҷиноятӣ қабул карда шавад. Баррасии 

парвандаи ҷиноятӣ бояд дар муҳлати на дертар аз чордаҳ 

шабонарӯз аз лаҳзаи баровардани қарори судя дар бораи 

таъин намудани маҷлиси суд, дар ҳолатҳои истисноӣ 

бошад, дар муҳлати сӣ шабонарӯз дар маҷлиси суд оғоз 

карда шавад. 

Омӯзиши парандаҳои ҷиноятӣ собит сохт, ки то ҳол 

ҳастанд ҳолатҳое, ки дар баъзе мавридҳо судяҳо зимни 

баррасии парвандаҳо ба ҳуқуқи судшавандаҳо барои ба 

таври ҳатмӣ доштани ҳимоятгар бинобар надонистани 

забони пешбурди мурофиа, баҳои дурусти ҳуқуқӣ 

намедиҳанд. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати С.И.Ғ. бо моддаҳои 247 

қисми 4 бандӣ «б» ва 319 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз зумраи ин вайронкуниҳои қонуни 

мурофиавӣ мебошад. Аз маводҳои парвандаи ҷиноятӣ 

бармеояд, ки миллати маҳкумшуда узбек мебошад. Дар 

рафти тафтишоти пешакӣ аз сабаби дуруст сухан карда 

натавонистан, ӯ хоҳиш кардааст, ки бо забони узбекӣ 

нишондод диҳад ва ба номбаршуда тарҷумон ва ҳимоятгар 

таъмин карда, ҳамаи ҳаракатҳои мурофиавии нисбати ӯ 

гузаронидашуда бо иштироки тарҷумон ва ҳимоятгар 

гузаронида шудааст.  

Аммо раисикунанда дар рафти маҷлиси судӣ ба 

судшаванда тарҷумонро таъмин намуда, баррасии 

парвандаро бе иштироки тарҷумон ва ҳимоятгар ба роҳ 

монда, рӯзи 7 майи соли 2018 ҳукми айбдоркунӣ қабул 

намудааст.  
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Ҳол он ки дар асоси гузориши судя аз ҷониби 

иҷрокунандаи раиси суди вилояти С. муҳлати омӯзиши 

парвандаи мазкур як моҳ дароз карда шудааст. 

Мутобиқи сархати 4 қисми 3 моддаи 375 КМҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукм дар ҳар ҳолат бояд бекор 

карда шавад, ба шарте ки парванда бе иштироки ҳимоятгар 

баррасӣ шудааст, ҳангоме, ки иштироки ӯ тибқи қонун 

ҳатмӣ мебошад ё бо тарзи дигар ҳуқуқи айбдоршаванда 

барои доштани ҳимоятгар вайрон карда шуда бошад. 

Ҳамин тариқ, омӯзиши парвандаи ҷиноятии 

болозикршуда, нишон медиҳад, ки он хилофи талаботи 

моддаҳои 51-52 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 

судяи суди вилояти С. баррасӣ шудааст. 

Ба ғайр аз ин аз парвандаи ҷиноятии мазкур 

бармеояд, ки бо ҳукми суд нисбати маҳкумшуда ҷазои 

ниҳоӣ дар намуди ҷарима ба миқдори 23000 сомонӣ таъин 

карда шуда, ҳукм барои иҷро ба иҷрочиёни Хадамоти иҷро 

дар ноҳияи С. ирсол шуда, дар давоми тахминан як сол 

маблағи 2100 сомони иҷро шуда, боқимонда 20900 сомонӣ 

то ҳол иҷро нашудааст. 

Ҳол он ки нисбати чунин категорияҳои ҷиноят 

қонуни мурофиавии ҷиноятӣ муқаррароти махсусро дар 

сурати иҷро нашудани санади судӣ (моддаи 49 КҶ) 

пешбинӣ кардааст, ки он риоя нашудааст. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати Н.У.Г. бо моддаи 245 

қисми 2 бандҳои «а, г» ва 323 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

ҷониби суди ноҳияи Ш. баррасӣ гардида, бо ҳукми суд аз 

15 январи соли 2018 бо дастрасии моддаи 67 КҶ ҷазои 

ниҳоӣ дар намуди ҷарима ба андозаи 110 нишондиҳанда 

барои ҳисобҳо баробар ба 5500 сомонӣ таъин када 

шудааст. 

Аз қисми хулосавии ҳукми мазкур дида мешавад, ки 

ба Н.У.Г. бо моддаи 245 қисми 2 бандҳои «а, г» КҶ бо 

дастрасии моддаи 63 КҶ ҷазои ҷарима ба андозаи 100 
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нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5000 сомонӣ 

таъин карда шудааст. Бо моддаи 323 КҶ бошад ба Н.У.Г. 

бидуни дастрас кардани моддаи 63 КҶ ҷазои ҷарима ба 

андозаи 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5000 

сомонӣ таъин карда шудааст.  

Ҳол он ки санксияи моддаи 323 КҶ ҷазои ҷаримаро 

ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

пешбинӣ кардааст. Яъне судя ҳангоми таъини ҷазои 

ҷарима ба номбаршуда моддаи 63 КҶ-ро дастрас 

накардааст ва ҷазоро нодуруст берун аз санксияи моддаи 

323 Кодекси ҷиноятӣ камтар таъин кардааст. 

Инчунин суд зимни таъини ҷазо аз рӯи маҷмуи 

ҷиноятҳо қисми 2 моддаи 67 КҶ-ро дастрас карда нишон 

додааст, ки бо роҳи ҷазои сабуктарро дар бар гирифтани 

ҷазо вазнинтар, бо роҳи қисман зам кардани ҷазоҳои 

таъиншуда ба Н.У.Г. ҷазои ниҳоӣ дар намуди ҷарима ба 

андозаи 110 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5500 

сомонӣ бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли вазифаҳои 

вобаста ба пулӣ ва молӣ ба муҳлати 1 сол таъин карда 

шавад. 

Яъне суд ҳангоми таъини ҷазо агар муқаррароти 

ҷазои сабуктарро дар бар гирифтани ҷазои вазнинтарро 

нодуруст ва барзиёдати нишон дода бошад, пас зимни 

қисман зам кардани ҷазоҳо бархилофи муқаррароти 67 

қисми 2 КҶ амал карда, аз ҷазои бо моддаи 323 КҶ 

таъинкардашуда 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба ҷазои 

бо моддаи 245 қисми 2 КҶ таъиншуда зам кардааст. 

 Ҳамин тариқ, аз ҷониби суд роҳ додан ба чунин 

камбудиҳои зикргашта, қонунӣ ва асоснок будани санади 

судиро зери шубҳа мегузорад. 

Омӯзиши парвандаҳои ҷиноятии хусусияти 

коррупсионӣ дошта, аз ҷониби суди шаҳри К. 

баррасишуда, нишон дод, ки дар суди мазкур зимни 



86 
 

таъини ҷазо ба судшавандагон таҷрибаи ягона вуҷуд 

надорад.  

 Мисол, парвандаи ҷиноятӣ нисбати Ш.Ш.Т. бо 

моддаи 245 қисми 2 банди «г» КҶ аз ҷониби суди шаҳри К. 

баррасӣ гардида, нисбати номбурда бо моддаи 245 қисми 2 

банди «г» КҶ ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 365 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 18250 сомонӣ 

таъин карда шудааст. Аз ҳукми суд бармеояд, ки мудири 

китобхонаи муассисаи таълимии гимназияи №1 шаҳри К. 

бо истифодаи аз ваколтаҳои мансабдориаш ба маблағи 

12580,66 сомонӣ маблағи китобҳои дарсиро азони худ 

кардааст. 

 Айнан бо ҳамин парвандаи ҷиноятӣ монанд нисбати 

Х.Р.О. бо моддаи 245 қисми 2 банди «г» КҶ аз ҷониби суди 

шаҳри К. баррасӣ гардида, бо ҳукми суди мазкур ба 

маҳкумшуда Х.Р.О. бо моддаи 245 қисми 2 банди «г» КҶ 

бо дастрасии моддаи 63 КҶ ҷазо дар намуди ҷарима ба 

андозаи 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5000 

сомонӣ ба фоидаи давлат бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

ишғоли мансабҳои ҷавобгарии моддӣ дошта ба муҳлати 1 

сол таъин карда шудааст.  

Аз ҳукми суд бармеояд, ки маҳкумшуда ба ҳайси 

мутахассиси нозири андози Ҷамоати деҳоти Л. шаҳри К. 

фаъолият дошта, бо истифода аз мақоми хизматиаш 

маблағи 31558 сомониро ба буҷаи давлат насупорида, 

азонихуд карда, ба эҳтиёҷоти шахсиаш хароҷот намуда, ба 

давлат зарари моддӣ расонидааст. 

Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷиноятӣ (моддаи 9 КҶ) 

ҷазо бо мақсади барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, 

ислоҳи маҳкумшудаҳо, инчунин пешгирии содир 

гардидани ҷиноятҳои нав татбиқ карда мешавад.  

Ҳолатҳои дар боло қайдшуда собит менмаоянд, ки бо 

чунин татбиқи ҷазо ба мақсади ҷазо ва расидан ба 

ҳадафҳоро зери шубҳа мемонад. 
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 Бо ҳукми суди ноҳияи Ф. аз 31 июли соли 2018 

нисбати С.З.И. бо моддаи 247 қисми 3 банди «а» КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои ҷарима ба андозаи 912 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 45 600 сомонӣ 

таъин карда шуда, варақаи иҷро ба иҷрочиёни Хадамоти 

иҷрои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

В. 20 августи соли 2018 ирсол карда шудааст. Аз 

парвандаи мазкур дида мешавад, ки маҳкумшуда аз ҷарима 

ба ӯ таъиншуда боқимонда 15 720 сомониро пардохт 

накардааст ва дар соли 2019 дар хусуси натиҷаи иҷрои 

ҳукми суд ба суроғаи зикргардида ягон хотиррасонӣ ирсол 

карда нашуда, ҳукм бе иҷро мондааст. 

Дар ин ҳолат муқаррароти махсус, дар сурати иҷро 

нашудани санади судӣ, ки дар моддаи 49 КҶ пешбинӣ 

кардааст риоя нашудааст. 

 Бо ҳукми суди ноҳияи Д. аз 29 августи соли 2018 

нисбати Алиев Б.Ҷ. бо моддаи 247 қисми 3 банди «а» КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии моддаи 63 КҶ ҷазои 

ҷарима ба андозаи 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

баробар ба 5000 сомонӣ бидуни маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти 

муайян таъин карда шудааст. Варақаи иҷро ба иҷрочиёни 

Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар ноҳияи Данғара 18 декабри соли 2018 супорида шуда, 

дар парвандаи мазкур оиди натиҷаи иҷроиш ягон маълумот 

ҷой надорад. Аз ҷониби суд дар ин муддат ягон 

хотиррасонӣ ирсол карда нашудааст. 

 Парвандаи ҷиноятӣ нисбати Г.Р.Г. бо моддаҳои 246 

қисми 3 банди «б» ва 340 қисми 2 бандҳои «а, б, в» КҶ ба 

суди ноҳияи Ш. санаи 1 декабри соли 2017 ворид шуда, 

судя бо қарор дар бораи таъини парванда ба муҳокимаи 

суди аз 1 декабри соли 2017 баррасии парвандаро баъди 20 

шабонарӯз, яъне ба рӯзи 20 декабри соли 2017 таъин карда, 
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бо ин амал талаботи қисми 3 моддаи 261 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон риоя накардааст. 

Инчунин аз парвандаи мазкур бармеояд, ки бо ҳукми 

суд Г.Р.Г. бо моддаҳои зикргашта гунаҳгор дониста шуда, 

бинобар сабаби барқарор накардани зарари расонидашуда, 

нисбаташ ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 

8 солу 6 моҳ таъин карда шудааст.  

Аз ҳукми суд дида мешавад, мувофиқи санади 

санҷиши мутахассисон аз 26 августи соли 2017 ҷамъи 

қарзҳо, фоизҳо ва ҷаримаҳои нопардохташудаи мизоҷ 

Г.Р.Г. маблағи 285 866 доллари ИМА, ки аз ин 32000 қарзи 

асосӣ, фоизи пардохтнашуда 18640 ва ҷаримаҳо 235226 

доллари ИМА-ро ташкил додааст. Инчунин 17 766,06 

сомонӣ қарзи асосӣ ва ҷаримаҳо 5 644 сомониро ташкил 

додааст. 

Аммо суд зарари воқеан расонидашударо мавриди 

муҳокима қарор надода, аз ҳисоби маҳкумшуда 304 240 

сомонӣ маблағи қарз ва 294 240 сомонӣ ҳамчун фоизи қарз 

ҳисобида рӯёнидааст, ки ин маблағи рӯёнидашударо дар 

ҳукми мазкур шарҳ надодааст. Инчунин рӯёнидани 

маблағи қарз ва фоизи қарз бархилофи муқаррароти 

сархати 9-и Қарори Пленуми Суди Олӣ аз 26 июни соли 

2009 «Дар бораи таҷрибаи баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ 

оид ба азонихудкунӣ ва исрофкорӣ», ки тибқи он ҳангоми 

банду басти азонихудкуни ё исрофкории молу мулки 

давлатӣ ё дастаҷамъӣ бояд аризиши ашёи тасарруфшуда, 

дар лаҳзаи содир гардидани кирдор, ба асос гирифта 

мешавад, буда, суд онро мадди назар кардааст. 

 Бо парвандаи ҷиноятӣ нисбати Қ.М.Б. бо ҳукми 

суди ноҳияи Д. бо моддаи 245 қисми 3 банди «а» КҶ 

нисбати номбаршуда ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати 5 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои ҷавобгарии моддидошта ба муҳлати 2 сол бо 

адои ҷазо дар колонияи ислоҳии низомаш пурзӯр таъин 
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карда шудааст. Инчунин аз қисми хулосавии ҳуки мазкур 

дида мешавад, ки суд даъвои прокурори ноҳияи Д. ба 

манфиати шаҳрвандон М.А.Ш., С.А.К., С.Ш.Р. ва дигарон 

нисбати Қ.М.Б. дар бораи рӯёнидани зарарро қонеъ карда, 

аз ҳисоби маҳкумшуда зарари расонидашударо ба фоидаи 

ҷабрдидаҳо рӯёнидааст. Яъне суд зарари ба ҷабрдидаҳо 

расонидашударо бо қонеъкунонии даъвои прокурор 

руёнидааст, ки ин хилофи қисми 5-и моддаи 127 КМҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, зеро мувофиқи қонуни 

мазкур прокурор танҳо барои ҳифзи манфиати давлат 

ҳуқуқ дорад дар мурофиаи ҷиноятӣ даъвои гражданӣ 

пешниҳод намояд. 

 Бо ҳукми суди шаҳри Г. аз 8 июни соли 2018 А.Р.А. 

бо моддаҳои 245 қисми 3 банди «в», 247 қисми 4 банди «б» 

ва 153 КҶ гунаҳгор дониста шуда, бо дастрасии моддаи 67 

КҶ нисбаташ ҷазои ниҳоӣ ҷарима ба андозаи 1700 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 85000 сомонӣ ба 

фоидаи давлат таъин карда шудааст. Ҳукми суд 1 августи 

соли 2018 эътибори қонунӣ пайдо карда, 30 августи соли 

2018 барои иҷро ба Иҷрочии калони Хадамоти иҷро дар 

ноҳияи Б. ирсол карда шудааст. Аммо натиҷаи иҷроиш 

маълум набуда, хотиррасонӣ ирсол карда нашудааст. 

Маҳкумшуда аз ҷаримаи таъиншуда ягон маблағ 

насупоридааст. 

 Бо ҳукми суди шаҳри Г. аз 20 декабри соли 2017 

П.М. бо моддаҳои 245 қисми 3 банди «в», 247 қисми 4 

банди «б» ва 153 КҶ гунаҳгор дониста шуда, бо дастрасии 

моддаи 67 КҶ нисбаташ ҷазои ниҳоӣ ҷарима ба андозаи 

1600 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 64000 

сомонӣ ба фоидаи давлат бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

ишғоли мансабҳои роҳбарикунанда ба муҳлати 3 сол таъин 

карда шудааст. Аз ҷониби судя нусхаи ҳукм ба Сардори 

НКИ СРИҶҶ ВА Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти С. 20 

феврали соли 2018 барои иҷро дар қисми ҷазои иловагӣ 
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ирсол карда шудааст. Аммо санади судӣ барои иҷрои 

ҷаримаи таъиншуда ба иҷрочии суд ирсол карда нашуда, 

дар ин муҳлати тулони бе иҷро мондааст. Маҳкумшуда аз 

ҷаримаи нисбаташ таъиншуда ягон маблағ насупоридааст. 

Тибқи талаботи қисми 9 модаи 310 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар сурати бо тартиби соддакардашуда 

гузаронидани тафтиши судӣ нисбат ба ҳукме, ки мутобиқи 

талаботи ҳамин модда бароварда шудааст, бо асосоҳои 

яктарафа ё нопурра будани таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё 

судӣ, мувофиқат накардани хулосаи суд, ки дар ҳукм баён 

шудаанд, ба ҳолатҳои воқеии парванда шикоят кардан ва 

эътироз овардан мумкин нест, ки ин муқарароти моддаи 

мазкур дар қисми хулосавии аксари хукмҳои судии 

мавриди омузиш қарордодашуда нишон дода намешаванд. 

Мисол ҳукми суди шаҳри Г. нисбати Д.И.Р. аз 26 апрели 

соли 2018 бо моддаи 245 қисми 1 КҶ, ҳукми суди шаҳри 

Ҳисор нисбати Х.Қ.Г. аз 14 августи соли 2018 бо моддаи 

245 қисми 2 банди «в» КҶ. 

 Омӯзиши парвандаи ҷиноятӣ нисбати Д.И.Р. нишон 

дод, ки бо ҳукми суд аз 26 апрели 2018 нисбати ӯ ҷазои 

ҷарима ба андозаи 250 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

баробар ба 12500 сомонӣ таъин карда шудааст. Аммо суд 

ба хатогӣ роҳ дода, ҷазои маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ва ё машғул шудан бо фаъолияти 

муайян, ки ба сифати ҷазоҳои иловагии ҳатмӣ пешбинӣ 

шудааст нисбати маҳкумшуда татбиқ накардааст. Дар 

қисми асоснокунии ҳукми мазкур низ дар хусуси татбиқ 

карда нашудани ҷазои иловагӣ масъалагузорӣ карда 

нашудааст. Яъне суд пешбинӣ шудани ҷазои зикршударо 

мадди назар кардааст. 

Тибқи талаботи моддаи 359 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тарафҳо метавонанд аз ҳукми суд дар муҳлати 

10 шабонарӯз аз лаҳзаи эълони он, агар маҳкумшуда таҳти 

ҳабс қарор дошта бошад дар ҳамин муҳлат аз лаҳзаи ба ӯ 
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супорида шудани нусхаи ҳукм шикоят кунанд ё эътироз 

оваранд. 

 Аммо омӯзиши парвандаҳои мазкур нишон дод, ки 

ин талаботи қонун дар баъзан ҳолатҳо риоя карда 

намешавад. 

 Мисол: Аз ҳукми суд нисбати Д.А.Н. бо моддаи 247 

қисми 4 банди «б» КҶ дида мешавад, ки дар қисми 

хулосавии ҳукм судя муҳлати овардани шикояти 

кассатсионии маҳкумшударо аз рӯзи гирифтани нусхаи 

ҳукми суд нишон надода нашудааст. Ҳол он ки нисбати 

маҳкумшуда ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин шуда, дар 

ҳабс қарор дорад. 

 Ғайр аз ин, аз ҳукми суд нисбати Н.Ш.И. бо моддаи 

245 қисми 2 банди «в» КҶ дида мешавад, ки суд нисбати 

охирин ҷазои ҷарима таъин карда, муқаррароти қонуни 

зикргаштаро мадди назар карда, муҳлати овардани 

шикоятро аз ҷониби маҳкумшуда аз рӯзи гирифтани нусхаи 

ҳукм дар муҳлати даҳ шабонарӯз нишон додааст. 

 Бо ҳукми суд аз 10 апрели соли 2018 ба Қ.Д.М. бо 

моддаи 247 қисми 2 бандҳои «в,г» КҶ ҷазои ҷарима ба 

андозаи 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 18250 

сомонӣ таъин карда шудаааст. Маҳкумшуда аз ҷаримаи 

таъиншуда 11000 сомонӣ супоридааст. Санаи 7 майи соли 

2018 варақаи иҷро барои рӯёнидани боқимондаи ҷарима 

таъиншуда ба иҷрочии калони Хадамоти иҷро дар шаҳри Ҳ. 

ирсол карда шудааст. Натиҷаи иҷроиш маълум набуда, 

хотиррасонӣ низ ирсол карда нашудааст. 

 Бо ҳукми суд аз 8 майи соли 2018 ба А.Ш.Ҳ. бо 

моддаи 245 қисми 2 банди «в» КҶ ҷазои ҷарима ба андозаи 

400 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 20000 сомонӣ 

бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи соҳибкорӣ ба муҳлати як сол 

таъин карда шудааст. Ҳукми суд ба иҷрочии калони 

Хадамоти иҷро дар шаҳри Ҳ. санаи 23 майи соли 2018 ирсол 

карда шудааст. Аммо дар парванда оиди натиҷаи иҷрои 
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санади судӣ ягон маълумот ҷой надорад. Хотиррасонӣ карда 

нашудааст. Маҳкумшуда аз ҷаримаи таъиншуда ягон маблағ 

насупоридааст. 

 Бо ҳукми суд аз 7 июни соли 2018 Ф.А.У. бо моддаи 

245 қисми 2 бандҳои «а, в» КҶ гунаҳгор дониста шуда, 

нисбаташ 2 сол маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шуда, 

бо дастрасии моддаи 67 қисмҳои 3 ва 6-и КҶ аз рӯи маҷмӯи 

ҷиноятҳо бо роҳи ба ҷазои нав таъиншуда қисман зам 

кардани ҷазои аз рӯи ҳукми суди ноҳияи С. аз 29 сентябри 

соли 2016 сол ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати 11 сол бо адо кардани ҷазо дар колонияи ислоҳии 

низомаш пурзӯр бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои масъулияти моливу пулӣ дошта дар ташкилоту 

корхонаҳо новобаста аз шакли моликияташон ба муҳлати 6 

сол таъин карда шудааст. 

Аммо суд ҳолати пеш бо кадом намуди ҷазо ва бо 

кадом муҳлат маҳкум шудани Ф.А.У.-ро дар ҳукми мазкур 

нишон надодааст.  

Дар қисми муқадимавии ҳукм танҳо ибораҳои «пеш 

бо ҳукми суди н. С. бо моддаҳои 245 қисми 4 банди «б» ва 

247 қисми 4 банди «б» КҶ суд шудааст» дарҷ карда 

шудааст.  

Инчунин суд дар қисми асосноккунии ҳукм 

муқаррароти моддаи 67 қисмҳои 3 ва 6 КҶ- ро дастрас 

накарда, асоснок ва муҳокима накардааст.  

Ғайр аз ин суд талаботи қисми 2 моддаи 50 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки тибқи он маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо 

фаъолияти муайян ба сифати ҷазои иловагӣ барои қасдан ё 

аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят ба муҳлати аз як то 

панҷ сол пешбинӣ карда шудааст, риоя накарда, ҷазои 

иловагиро муҳлати ба 6 сол таъин кардааст. 

 Бо ҳукми суд аз 1 июни соли 2018 ба Ш.Ш.С. бо 

моддаи 340 қисми 2 бандҳои «б, в» КҶ ҷазои ҷарима ба 
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андозаи 370 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 

18500 сомонӣ таъин карда шудааст. Варақаи иҷро 29 июни 

соли 2018 ирсол карда шуда, натиҷааш маълум нест. 

Хотиррасонӣ ирсол карда нашудааст, маҳкумшуда ягон 

маблағ аз ҷаримаи таъиншуда насупоридааст. 

 Бо ҳукми суд аз 2 майи соли 2018 ба М.Д.Д. бо 

моддаи 247 қисми 4 банди «б» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷазои ҷарима ба андозаи 1460 нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо баробар ба 73000 сомонӣ таъин карда шудааст. 

Ҳукм 14 майи соли 2018 эътибори қонунӣ пайдо кардаааст. 

Варақаи иҷро бошад барои иҷроиш 28 сентябри соли 2018 

ирсол шудааст. Натиҷаи иҷроиш номаълум, хотиррасонӣ 

ирсол карда нашудааст. Маҳкумшуда аз ҷаримаи 

таъиншуда ягон маблағи пулӣ пардохт накардааст. 

 Бо ҳукми суд аз 12 октябри соли 2018 ба Г.Ш. бо 

моддаи 245 қисми 4 банди «б» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷазои ҷарима ба андозаи 1460 нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо баробар ба 73000 сомонӣ таъин карда шудааст. 

Варақаи иҷро бошад барои иҷроиш 22 ноябри соли 2018 

ирсол шудааст, ки натиҷаи иҷроиш дар парванда маълум 

нест. Хотиррасонӣ ирсол карда нашудааст. Маҳкумшуда аз 

ҷаримаи таъиншуда ягон маблағи пулӣ пардохт 

накардааст. 

 Бо ҳукми суд Ш.А.М. бо моддаи 340 қисми 2 

бандҳои «б, в» КҶ барои он маҳкум карда шудааст, ки ӯ 

моҳи августи соли 2015 зимни дар Россия қарор доштанаш 

аз шахси ба тафтишоти пешакӣ номаълум бо номи 

«Беҳруз» ба маблағи 15000 рубли русӣ шаҳодатномаи 

ронандагӣ ва талони қайди қоидавайронкунӣ харидорӣ 

намуда, ғайриқонунӣ истифода бурдааст, ки санаи 26 

феврали соли 2019 аз ҷониби кормандони РХР РБДА ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Д. боздошт карда 

шудааст. 
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Суд кирдори содиршударо бо моддаи 340 қисми 2 

бандҳои «б,в» КҶ дуруст банду баст карда бошад ҳам, вале 

ҳангоми банду баст аломатҳои бандубасткунандаро дақиқ 

нишон надода, кирдори Ш.А.М. барои сохтакории 

шаҳодатнома ё дигар ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда ё аз 

уҳдадорӣ озодкунанда бо мақсади истифода аз ҷониби 

худи сохтакор ё шахси дигар ё ба соҳибияти каси дигар 

додани чунин ҳуҷҷат, инчунин истифодаи ҳуҷҷатҳои 

бараъло қалбакӣ, бо маслиҳати пешакӣ, аз ҷониби гуруҳи 

шахсон бо истифодаи техники компютерӣ банду баст 

карда шудааст. 

Тибқи моддаи 127 қисми 5 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои ҳифзи манфиатҳои давлат прокурор 

ҳуқуқ дорад дар мурофиаи ҷиноятӣ даъвои гражданӣ 

пешниҳод намояд. 

Тавре аз парвандаи ҷиноятӣ нисбати Б.Ш.Ҳ. бо 

моддаи 246 қисми 3 банди «б» КҶ дида мешавад, прокурор 

ба манфиати ҶСП «Тоҷиксодиротбонк» нисбати Б.Ш.Ҳ. 

дар бораи рӯёнидани маблағи зарар бо даъво ба суд 

муроҷиат намудааст. Аз ҳукми мазкур бармеояд, ки Б.Ш.Ҳ. 

ба муҳлати 8 сол аз озодӣ маҳрум карда шуда, бо татбиқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авф» аз се як 

ҳиссаи муҳлати ҷазои адонагардидааш кам карда шудааст. 

Суд талаботи қонуни мурофиавии ҷиноятии дар боло 

зикргардидаро риоя накарда, даъвои прокурорро қонеъ 

кардааст. 

Ҳол он ки суд новобаста аз даъвои прокурор бояд 

зарари аз ҷинояти мазкур расонидашударо мавриди 

муҳокима қарор дода, аз ҳисоби маҳкумшуда рӯёнад.  

Инчунин омӯзиши парвандаи мазкур нишон дод, ки 

Б.Ш.Ҳ. барои он маҳкум шудааст, ки ӯ худро ҳамчун 

соҳибкори инфиродӣ нишон дода, бо шартномаи қарзӣ аз 

филиали ҶСК «Тоҷиксодиротбонк» дар шаҳри Ҳ. 150000 

сомонӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ба муҳлати 18 
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моҳ қарз гирифтааст. Маблағи гирифтаашро тибқи таъинот 

оид ба амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ истифода 

накарда, барои сохтмони манзили истиқоматиаш ва 

эҳтиёҷоти шахсиаш сарф карда ба бонки мазкур зарари 

моддии миқдораш махсусан калон расонидааст.  

Суд бошад ҳолату сабабҳои содиршавии ҷиноятро 

муҳокима накарда, дар вақти татбиқи ҷазои иловагӣ 

нодуруст ва ғайримақсаднок маҳкумшударо аз ҳуқуқи 

машғул шудан ба фаъолияти сохтмонӣ ба муҳлати 2 сол 

маҳрум кардааст. 

 Айнан бо камбудиҳои зикршуда монанд баррасӣ 

шудааст парвандаи ҷиноятӣ нисбати И.А.А., ки ба 

номбурда бо ҳукми суд бо моддаи 246 қисми 1 КҶ ҷазои 

ҷарима ба андозаи 250 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

баробар ба 12500 сомонӣ таъин карда шуда, даъвои 

прокурор ба манфиати филиали ҶСК «Агроинвестбонк» 

дар шаҳри Ҳ. дар бораи руёнидани зарар қонеъ карда 

шудааст. 

Таҳлил ва омӯзиши парвандаҳои ҷиноятӣ марбут ба 

ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта нишон дод, ки 

яке аз сабабу омилҳои содиршавии чунин кирдорҳо 

маърифати пасти ҳуқуқии шахсоне, ки маблағҳои пулӣ ба 

онҳо бовар карда супорида шудааст ё ин ки дар ихтиёри 

онҳо гузошта шудааст, мебошад. Инчунин ба таври 

дахлдор ба роҳ монда нашудани назорат аз болои 

фаъолияти шахсоне, ки субъекти муомилоти маблағҳои 

пулӣ мебошанд, аз қабили баъзе аз роҳбарони корхонаву 

муассисаҳо, сармуҳосиб, муҳосиб ё ин ки хазинадорҳо, 

кормандони ҷамоатҳо ва ғайраҳо, ки аҳолӣ бо масъалаҳои 

гуногун ба онҳо муроҷиат менамоянд ба ҳисоб мераванд, 

чунки шахсони номбурда аз вазъияти назорати нокифоя 

будани фаъолияти кории онҳо даст ба ҷиноятҳои 

коррупсионӣ мезананд.  
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Ба савганди касбӣ беэътиноӣ зоҳир намудан ва ҳис 

накардани масъулияти намояндаи мақомоти дахлдор 

будани шахсони гунаҳгор омили дигари содир гардидани 

кирдорҳои хусусияти коррупсионӣ дошта дониста 

мешавад.  

Ғайр аз ин, зимни амалӣ намудани вазифаҳои 

хизматӣ дар самти тафтиш ва баррасии парвандаҳои 

ҷиноятӣ ва мадди назар намудани талаботи қонунгузорӣ аз 

ҷониби баъзе аз намояндагои мақомоти тафишотиву судӣ 

боиси ба амал омадани камбудиҳои дар боло зикргардида 

шудаанд. 

Аз ин лиҳоз, ба мақсад мувофиқ дониста мешавад, ки 

натиҷаи ҷамъбастии мазкур ба самъи кормандони 

дастгоҳҳои судҳо ва судяҳои ҷумҳурӣ расонида шуда, 

норасоиҳои муайянгардида дар доираи талаботи 

қонунгузорӣ бартараф ва барои дар оянда пешгири 

намудани чунин омилҳо вазифаҳои хизматӣ бо масъулияти 

баланди касбӣ иҷро карда шавад. 

 

 

Коллегияи судӣ оид ба  

парвандаҳои ҷиноятии Суди Олӣ 
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