ЌАРОРИ
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон
№9
Дар бораи таљрибаи аз тарафи судяњо татбиќ намудани
ќонунгузорї марбут ба таъини муњокимаи
судї ва омодагї ба он
аз 23 декабри соли 2011

ш.Душанбе

Бинобар бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри
соли 2009 ќабул ва аз 1 апрели соли 2010 мавриди амал ќарор
додани Кодекси мурофиавии љиноятии Љумҳурии Тољикистон,
инчунин вобаста ба масъалањое, ки дар назди судњо њангоми
таъини муњокимаи судї ва омодагї ба он, тибќи боби 31
Кодекси мазкур муќарраршуда ба миѐн меоянд, бо дастрасии
моддаи 27 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», Пленуми Суди
Олии Љумњурии Тољикистон,Ќ А Р О Р К А Р Д:
1.Диќќати судяњо ба он љалб карда шавад, ки риояи даќиќи
меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї ҳангоми баррасии
масъалаҳои таъини муњокимаи судї ва омодагї ба он, яке аз
кафолатҳои ҳалли ҳамаљониба, пурра ва дурусти парвандаи
љиноятї мебошад.
2.Тибќи талаботи ќисми 1-и моддаи 261 КМЉ Љумњурии
Тољикистон (минбаъд КМЉ) судя оид ба парвандаи љиноятии
ба суд воридшуда яке аз ќарорњои зеринро ќабул мекунад:
-дар бораи таъин намудани маљлиси суд;
-дар бораи баргардонидани парванда ба тафтиши иловагї;
-дар бораи боздоштани пешбурди парванда;
-дар бораи тибќи тобеияти судї фиристодани парванда;
-дар бораи ќатъ кардани парванда.
Судяҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки њуќуќ надоранд
дар як ваќт ва бо як қарор парвандаро ба маљлиси судї таъин
намуда, пешбурди онро боздоранд ѐ ин ки парвандаро тибќи
тобеияти судї фиристонанд. Ќарори судя бояд дар мўњлати на
дертар аз чордањ шабонарўз, бо парвандаҳои ба тариқи

пешбурди суръатнок ба анљомрасонидашуда на дертар аз панљ
шабонарўз аз лањзаи ба суд ворид шудани парванда ќабул
карда шавад.
Барои парвандањои мураккаб ва њаљман калон мўњлат
мумкин аст бо ќарори раиси суд то як моњ дароз карда шавад.
Мўњлати мазкур барои ќабули ќарор аз рўи парвандаи
мураккаб нињої мебошад.
Бояд зикр намуд, ки парвандаи љиноятї дар сурате ба
муњокимаи судї таъин мегардад, агар он тобеияти суди мазкур
бошад ва њолатњои ќатъ кардан ѐ барои тафтиши иловагї
баргардонидани он вуљуд надошта, инчунин дигар масъалањои
дар моддаи 262 КМЉ номбурда муайян карда шуда бошанд.
Њангоми таъини муњокимаи судї ба далелњо танњо аз
нуќтаи назари барои баррасии парванда кофї буданашон бањо
дода мешаванд. Судя њуќуќ надорад масъалаи гунањгор будан ѐ
набудани айбдоршавандаро дар қарори таъин намудани
парванда ба маљлиси судї њаллу фасл намояд.
3. Бо маќсади дуруст њал намудани масъалањое, ки ба
таъини муњокимаи судї алоќаманданд, инчунин таъмини
пурраю њамаљониба ва холисонаи тањқиқи њолатҳои парванда
дар мурофиаи судї, фароњам овардани шароит барои
баровардани њукми ќонунї ва асоснок (њукми сафедкунанда,
айбдоркунанда), судяњо бояд сариваќт ва даќиќ маводи
парвандаро омўхта, ба машваратчиѐни халќї имконияти бо он
шинос шуданро муњайѐ сохта, баҳри моҳиятан дуруст ҳаллу
фасл намудани парванда омодасозии парвандаро дар асоси
талаботи қонун гузаронанд.
4. Бояд ба эътибор гирифт, ки дар парванда мављуд
набудани ќарор дар бораи таъини муњокимаи судї ба таври
љиддї вайронкунии ќонунгузории мурофиавии љиноятї дониста
шуда, тибқи талаботи қисми 1-и моддаи 375 КМЉ асос барои
бекор кардани санадњои ќабулнамудаи судї ва баргардонидани
парвандаи љиноятї ба баррасии нави судї аз марњилаи таъини
маљлиси судї мегардад.
5. Ба судяњо зарур аст, ки вақти таъини муњокимаи судї
муайян намоянд, ки њангоми оѓоз кардани парвандаи мазкур
талаботи моддаи 24 ва боби 17-и КМЉ, ки асос, сабаб ва
тартиби оѓоз намудани парвандаи љиноятиро муќаррар
мекунанд, риоя шудаанд ѐ не? Ҳамчунин бо маќсади сари ваќт
ошкор кардани вайронкунињои ќонунгузории мурофиавї ва

ислоњи онњо, муайян намоянд, ки оѐ қонунҳои пешбурди тањќиќ
ва тафтиши пешакиро ба танзимдароранда, дуруст татбиқ
шудаанд ѐ не?
Судя њангоми ошкор кардани вайронкунии љиддии ќонуни
мурофиавии љиноятї, инчунин дигар вайронкунињое, ки дар суд
бартараф кардани онњо имконнопазир аст, бояд бо ќарори худ
парвандаро ба тафтиши иловагї баргардонад. Аз љумла, риоя
нагардидани њуќуќи гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда ба ҳимоя,
тибќи моддањои 47-48 КМЉ риоя нагардидани забони
пешбурди таҳқиқ, тафтиши пешакї, дар сурате ки
гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда забони мурофиаро надониста
бо тарљумон таъмин нашудааст, аз љониби маќомоти тањќиќ ѐ
тафтиши пешакї оѓоз кардани парвандаи љиноятї аз рўи
айбдоркунии хусусї, гузаронидани тафтиши пешакї нисбати
шахс бе оѓози парвандаи љиноятї ва ѓайрањо ба таври љиддї
вайрон кардани қонунгузории мурофиавии љиноятї дониста
мешаванд.
6. Судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки масъалаи
тобеияти судии парвандањои љиноятї бо тартиби боби 30 КМЉ
пешбинишуда њал мегардад.
Агар судя њангоми њалли масъала љиҳати таъини
муњокимаи судї муайян намояд, ки парвандаи љиноятии
воридшуда тобеияти суди мазкур намебошад, бо ќарори худ
онро аз рўи тобеияти судї равон менамояд.
Бањсњо дар бораи тобеияти судї байни судњо нораво
мебошанд. Њама гуна парвандае, ки бо тартиби пешбиникардаи
моддањои 258 ва 259 КМЉ аз як суд ба суди дигар ирсол
гардидааст, бояд аз љониби суде, ки ба он равон карда шудааст,
бечунучаро барои пешбурд ќабул карда шавад.
7. Тибќи талаботи ќисми 1-и моддаи 268 КМЉ дар сурати
мављуд будани њолатњои дар сархатњои сеюм-нўњуми ќисми 1-и
моддаи 27 КМЉ пешбинишуда њангоми њаллу фасли масъалаи
таъини муњокимаи судї, ќарор дар бораи ќатъ кардани
пешбурди парванда бароварда мешавад. Судя ќарори мазкурро
ќабул намуда, дар он њамзамон масъаларо љињати андешидани
чорањои пешгирї, таъмини даъвои гражданї, бекор кардани
ќарор дар бораи њабси молу мулк ва тақдири далелњои шайъиро
мавриди баррасї ќарор дода, масъалаи рўѐнидани маблағи
зарарро тариқи даъвои гражданї ба љабрдида фаҳмонида
медињад.

Инчунин, судя метавонад бо дархости прокурор пешбурди
парвандаро дар сурати мављуд будани асосњои дар моддаи 28
КМЉ пешбинишуда оид ба рад ва ќатъ намудани пешбурди
парвандаи љиноятї бо озод кардани шахс аз љавобгарии
љиноятї ќатъ намояд.
Ҳамзамон, ба судяњо тавзењот дода шавад, ки ќатъ кардани
пешбурди парвандаи љиноятї бо асосњои дар ќисми 1-и моддаи
28 КМЉ пешбинигардида мумкин нест, ба шарте, ки
гумонбаршуда, айбдоршаванда бо он розї набошад. Дар чунин
њолат пешбурди парвандаи љиноятї идома меѐбад.
Судяњо масъалаи ќатъ кардани парвандаро бо сабаби
гузаштани мўњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан ѐ татбиќи
санади авф мавриди баррасї ќарор дода, бояд талаботи ќисми
3-и моддаи 27 КМЉ–ро иљро намоянд, зеро ки мутобиќи он
ќатъ кардани парванда бо асосњои дар моддаи мазкур
пешбинишуда иљозат дода намешавад, ба шарте, ки
айбдоршаванда дар ин бора норозигї баѐн кунад. Дар ин њолат
пешбурди парванда мувофиќи талаботи КМЉ идома ѐфта, суд,
судя њукми айбдоркунанда ѐ сафедкунанда бароварда, дар
сурати баровардани ҳукми айбдоркунанда шахс аз љазо озод
карда мешавад.
Бояд ба инобат гирифт, ки судя метавонад њангоми мављуд
набудани дархости прокурор низ айбдоршавандаро бо сабаби
пушаймонї аз кирдор (моддаи 72 КЉ), оштї шудан бо љабрдида
ва барќарор кардани товони зарари расонидашуда (моддаи 73
КЉ), таѓйир ѐфтани вазъият (моддаи 74 КЉ) ва гузаштани
мўњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан (моддаи 75 КЉ) аз
љавобгарии љиноятї озод намуда, пешбурди парвандаи
љиноятиро ќатъ намояд.
8.Агар њангоми баррасии парванда љиҳати таъини
муњокимаи судї муайян карда шавад, ки айбдоршаванда
пинњон шуда, мањалли будубоши ў маълум нест ѐ ин ки ба
бемории рўҳї ѐ бемории дигари вазнин дучор шудааст ва ин бо
њуљљати тасдиќнамудаи духтури муассисаи давлатии тиббї
исбот мегардад ѐ њангоми таъини экспертиза суд пешбурди
парвандаро нисбат ба ин айбдоршаванда то дарѐфт намудан,
шифо ѐфтани ў ѐ гирифтани хулосаи экспертиза бозмедорад ва
нисбати айбдоршавандагони дигар пешбурди парвандаро
идома медињад.

Дар сурате, ки муњокимаи ќисми парванда нисбати дигар
айбдоршавандагон њалли дурусти парвандаро мушкил
гардонад, пешбурди парванда пурра боздошта мешавад.
Кофтукови айбдоршавандаи пинњоншуда бо ќарори судя эълон
карда мешавад.
Ғайр аз ин, пешбурди парванда метавонад бо ќарори судя
дар њолати ирсоли пешнињод ба Суди конститутсионии
Љумњурии Тољикистон дар бораи конститутсионї будан ѐ
набудани ќонуне, ки оид ба парвандаи љиноятии мазкур татбиќ
шудааст, боздошта мешавад.
Агар пешбурди парванда бо сабаби кофтукови
айбдоршаванда боздошта шуда бошад, парвандаи мазкур бояд
ба прокурор барои ташкил кардани кофтукови айбдоршаванда
баргардонида шавад.
Пешбурди парванда дар сурате аз нав оѓоз карда мешавад,
ки агар асосњо барои боздошти он бартараф карда, масъалањо
љињати таъини муњокимаи судї аз сари нав њалли худро ѐфта
бошанд.
9. Бояд дар назар дошт, ки мутобиқи моддаи 267 КМЉ агар
судя муайян намояд, ки бо парванда аз љониби тањќиќбаранда,
муфаттиш ва прокурор баҳри таъмини љуброни зарари бо
љиноят расонидашуда ва эњтимолияти мусодираи молу мулк
тадбирњо андешида нашудааст, маќомоти тањќиќ ва тафтиши
пешакиро вазифадор месозад, ки
чораҳои зарурии
таъминотиро андешида бароянд. Дар ин њолат маќомоти
тањќиќ ва тафтиши пешакї
вазифадор аст, дар бораи
тадбирњои андешидашуда ба суд бо пешнињоди њуљљатњои
тасдиќкунанда (протоколњои рўйхати молу мулке, ки дар асоси
ќарори суд дар бораи њабси молу мулк гузаронида шудааст)
хабар расонад.
10. Дар рафти баррасии масъалаи таъини маљлиси судї судя
вазифадор аст ариза, дархосту шикоятњои ба суд воридшударо
мутобиќи талаботи ќисми 3-и моддаи 250 КМЉ њал намояд.
Њангоми дида баромадани ариза, дархосту шикоятњо, судя
њуќуќ дорад барои гирифтани баѐнот шахс ва намояндаи
ташкилотеро, ки онро пешнињод кардааст, даъват намояд. Аз
рўи ариза, дархосту шикоятҳо судя дар бораи ќонеъ ѐ рад
кардани он ќарор ќабул менамояд. Дар бораи натиљаи баррасї
ба шахс ѐ ташкилоти онро пешнињоднамуда хабар дода
мешавад. Ба қарори судя оид ба рад кардани ариза, дархосту

шикоятҳо шикоят оварда намешавад, аммо он метавонад дар
мурофиаи судї аз нав пешнињод карда шавад.
Агар масъалањои дар ариза, дархосту шикоятҳо ба миѐн
гузошташуда ба тањқиқи њамаљониба, пурра ва холисонаи
њолатњои парванда мусоидат намоянд, судя њангоми таъини
маљлиси судї метавонад далелњои иловагиро, ки бобати онњо
дар ариза, дархосту шикоятҳо ќайд шудааст, талаб намояд.
11.Ҳангоми њалли масъала љињати таъини маљлиси судї ва
омодагї ба он, агар муайян гардад, ки нусхаи фикри
айбдоркунї ѐ ќарори оѓоз намудани парвандаи љиноятї оид ба
пешбурди суръатнок ба айбдоршаванда супорида нашудааст,
он гоњ судя парвандаро ба прокурор барои иљро кардани
талаботи ќисми 1-и моддаи 250 КМЉ, ки мувофиқи он ҳангоми
тасдиқ намудани фикри айбдоркунї прокурор вазифадор аст ба
айбдоршаванда супоридани нусхаи фикри айбдоркунї ва
замимаи онро таъмин кунад, бармегардонад. Ҳамчунин, дар
парванда љой доштани ҳолати он ки бо дархости њимоятгар ѐ
љабрдида ба онҳо нусхаи фикри айбдоркунї насупорида шуда
бошад, дар ин њолат њам судя парвандаро ба прокурор
бармегардонад.
12.Ба судяҳо тавзењот дода шавад, ки њангоми баррасии
масъалаи таъини муҳокимаи судї аз рўи парвандаи ба суд
воридшуда бояд ба тариќи дахлдор асоснокии интихоби намуди
чораи пешгириро нисбати айбдоршаванда мавриди санљиши
даќиќ ќарор дињанд.
Дар сурати муайян намудани ҳолати он ки нисбати шахсе,
ки љинояти вазнин, махсусан вазнин ѐ дар ҳолати ретсидиви
махсусан хавфнок љиноят содирнамуда, аз тарафи маќомоти
тафтиши пешакї чораи пешгирї дар намуди забонхат дар
бораи тарк накардани мањалли истиќомат интихоб шудааст ѐ
баръакс нисбати шахсе, ки бори аввал љинояти начандон
вазнин ва дараљаи миѐнаро содир намудааст ва чораи пешгирї
нисбаташ дар намуди ба њабс гирифтан интихоб гардидааст,
судя њуќуќ дорад бо ќарори худ чораи пешгириро нисбати онҳо
таѓйир дињад.
13.Мутобиќи талаботи моддаи 263 КМЉ, агар судя муайян
намояд, ки дар парванда асосњои монеашаванда барои
баррасии парванда дар маљлиси судї мављуд намебошанд, он
гоҳ дар бораи таъини маљлиси судї ќарор бароварда, масъалаи
љой ва ваќти муњокимаи судї, иштирок доштани њимоятгар, ба

шарте, ки иштироки вай њатмї бошад, шахсоне, ки ба маљлиси
судї даъват карда мешаванд, инчунин масъалаи дар маљлиси
пўшида ва ѐ ошкорои судї баррасї кардани парвандаро дар
асоси моддаи 273 КМЉ њал менамояд. Тарафњо бояд дар
мўњлати на камтар аз панљ шабонарўз дар бораи ваќти оѓози
муњокимаи суд огоњ карда шаванд.
Ғайр аз ин, дар ќарор оиди таъини маљлиси судї бояд
чораи пешгирї нисбат ба шахсоне, ки аз рўи парвандаи
љиноятї айбдор дониста шудаанд, маълумот дар бораи
шахсияти онњо ва банду басти љинояте, ки ба онњо нисбат дода
шудааст, инъикос гардад.
Њамзамон, судя њуќуќ дорад аз рўйхати шахсони ба
мурофиаи судї даъватшавандаи ба фикри айбдоркунї
замимагардида, шахсони алоњидаро, ки ба суд даъват
мешаванд, агар нишондодњои онњо аз рўи парванда ањамияти
муњим надошта бошад, хориљ намояд ѐ ин ки баръакс ба
мурофиаи судї ба сифати шоњидони иловагї шахсонеро, ки
нишондодњояшон ањамияти муњим доранд, даъват намояд.
14. Бояд дар назар дошт, ки судя баъди таъини маљлиси
судї вазифадор аст ба тарафњо дар асоси дархости онњо барои
шиносої бо њамаи маводи парвандаи љиноятї ва аз он рўйнавис
кардани маълумоти зарурї имконият фароњам оварад.
Бо маќсади ба кашолкорї роњ надодан, судя њуќуќ дорад ба
тарафњо барои шиносшавї бо маводи парванда мўњлати аниќро
муайян намояд.
15.Ба суд, судяњо тавзењот дода шавад, ки баррасии
парвандаи љиноятиро аз санаи ќабули ќарори судя дар бораи
таъини маљлиси судї бояд на дертар аз чордањ шабонарўз, дар
њолатњои истисної бошад, дар мўњлати сї шабонарўз оѓоз
намоянд.
16.Бояд зикр намуд, ки судя доир ба парвандањои
айбдоркунии хусусї омодасозии дахлдорро, ки дар моддаи 355
КМЉ пешбинї шудааст, ба анљом мерасонад. Судя ҳангоми
мављуд будани асосҳо барои таъини маљлиси суд дар мўҳлати то
ҳафт шабонарўз аз лаҳзаи ворид гардидани ариза ба суд
вазифадор аст, шахсеро ки нисбати ў шикоят карда шудааст,
даъват намуда, ўро бо маводи парванда шинос кунад ва
ҳуқуқҳои судшавандаро дар маљлиси суд, ки моддаи 47 КМЉ
пешбинї намудааст, фаҳмонад ва муайян кунад, киҳоро ба
сифати шоҳид ва ҳимоятгар ба суд даъват кардан мумкин аст.

Судя вазифадор аст ба тарафҳо имконияти оштї шуданро
фаҳмонад. Агар тарафњо бо њамдигар оштї нашаванд, пас аз
иљрои талаботи ќисмњои 3 ва 4 моддаи 355 КМЉ тибќи
ќоидањои моддаи 262-и ҳамин Кодекс баррасии парвандаро
таъин менамояд.
17. Қарор дар бораи таъини маљлиси судї бояд ба талаботи
моддањои 262 ва 263 КМЉ љавобгўй бошад, яъне дар он ба
тамоми ҳолатњое, ки муайян карда мешаванд, посухи асоснок
мављуд бошад.
18.Ба судяњо тавзењот дода шавад, ки дар сурати ќатъ
кардани пешбурди парванда, ки ба беасос ба љавобгарии
љиноятї кашидани шахс, риоя накардани њуќуќ ва озодињои
шањрванд алоќаманд аст, њуќуќ доранд бо таъиноти хусусии худ
диќќати шахсони мансабдори дахлдорро ба вайронкуние, ки
њангоми пешбурди тањќиќ ѐ тафтиши пешакї роњ дода шудааст,
љалб намоянд.
19. Судњои марҳилаҳои болої вазифадор карда шаванд, ки
њангоми баррасии парвандаҳо дар марњилањои кассатсионї ѐ
назоратї риоя кардани ќонунгузории мурофиавии љиноятиро
мавриди таъин кардани маљлиси судї ва омодагї ба он,
санљида баромада, дар сурати ошкор кардани вайронкунии
ќонун нисбати ин њолат ќарорњои дахлдор ќабул намоянд.
20. Бо ќабули ќарори мазкур қарори Пленуми Суди Олии
Љумњурии Тољикистон аз 28 июли соли 1995 тањти №6 «Дар
бораи таљрибаи судї оид ба татбиќи ќонунгузорї њангоми ба
суд додани айбдоршаванда» аз эътибор соќит дониста шавад.
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