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ш. Душанбе

Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї
марбут ба таъини намуди муассисањои ислоњї нисбати шахсони ба љазои
мањрум сохтан аз озодї мањкумгардида
Бо маќсади таъмини таљрибаи ягонаи татбиќи меъёрњои Кодексњои
љиноятї, мурофиавии љиноятї, иљрои љазои љиноятї, дигар санадњои
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, Конвенсия дар бораи расонидани ёрии
њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї аз рўи парвандањои гражданї, оилавї ва
љиноятї (Кишинев, 7 октябри соли 2002), Конвенсия дар бораи додани
шахсони ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумгардида љињати адои
минбаъдаи љазо (Москва, 6 марти соли 1998) ва бинобар ба миён омадани
масъалањо њангоми таъини намуди муассисањои ислоњї нисбат ба
мањкумшудагони аз озодї мањрумгардида, дар асоси моддаи 27 Конуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии
Тољикистон», Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон,Ќ а р о р к а р д:
1.Диќќати судњо ба зарурати риояи талаботи моддаи 58 Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд КЉ) оид ба тартиби таъини
намуди муассисаи ислоњие, ки дар он шахси ба мањрум сохтан аз озодї
мањкумшуда бояд љазоро адо намояд, љалб карда шавад. Бояд дар назар
дошт, ки ба ѓайр аз асосњои дар ќисми 7-и моддаи 58 КЉ пешбинишуда,
ќонун имконияти таъини ин ё он намуди муассисаи ислоњиро мутобиќи
салоњдиди суд истисно менамояд.
Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 4 ноябри соли 1995 ба моддаи 71
КЉ(дар тањрири соли 1961) таѓйиру иловањо ворид гардида, аввалин
маротиба мафњуми љинояти махсусан вазнин, ки дар мавриди муайян
кардани намуди низом ба инобат гирифта мешавад, дода шуд ва мутобиќи
сархати 6 ќисми 4 моддаи 23 КЉ нисбати шахсоне, ки барои содир намудани
љинояти махсусан вазнин мањкум гардидаанд ё ќаблан љазои мањрум сохтан
аз озодиро адо намудаанд, таъини адои љазо дар колонияи ислоњии дорои
низоми сахт пешбинї шуд.
Аз ин лињоз, нисбати шахсе, ки барои то 4 ноябри соли 1995 содир
намудани љиноят мањкум гардидааст, намуди муассисаи ислоњї тибќи
талаботи моддаи 23 КЉ (дар тањрири соли 1961) то ворид намудани таѓйиру
иловањои дар боло номбурда таъин карда мешавад, агар бо ин вазъи
мањкумшуда бадтар нагардад.
2. Тибќи талаботи банди «а» ќисми 5 моддаи 58 КЉ барои шахсоне, ки
аз беэњтиётї љиноят содир намуда, ба муњлати на зиёдтар аз панљ сол ба
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мањрум сохтан аз озодї мањкум шудаанд, адои љазо дар колонияи ислоњии
сукунат таъин карда мешавад.
Дар мавриди мањкум кардани шахсе, ки ќаблан љазои мањрум сохтан
аз озодиро адо накардааст, барои маљмўи љиноятњо ё аз рўи маљмўи њукмњо,
ки љиноятњои начандон вазнин ва (ё) дараљаи миёна, инчунин љинояти
вазнинро дар бар мегиранд ва нисбаташ барои содир намудани љинояти
вазнин љазои бо мањрум сохтан аз озодї алоќаманднабуда, барои љиноятњои
начандон вазнин ё дараљаи миёна бошад љазои мањрум сохтан аз озодї
таъин карда шудааст, низоми колонияи ислоњї мутобиќи банди «б» ќисми 5
моддаи 58 КЉ таъин карда мешавад, ки суд бояд њукми ќабулнамудаашро
асоснок намояд.
3. Судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки њангоми таъини љазои
мањрум сохтан аз озодї барои маљмўи љиноятњо ё аз рўи маљмўи њукмњо,
намуди муассисаи ислоњї пас аз таъини љазои нињої муайян карда мешавад.
4. Агар шахс барои маљмўи љиноятњо мањкум гардида, яке аз онњо
ќасдона, дигараш аз беэњтиётї содир шуда бошад, дар баробари ин љинояти
ќасдона ба гуруњи љиноятњои начандон вазнин ё дараљаи миёна мансуб ва
шахс ќаблан љазои мањрум сохтан аз озодиро адо накарда бошад, адои
љазои мањрум сохтан аз озодї мутобиќи банди «б» ќисми 5 моддаи 58 КЉ
дар колонияњои ислоњии дорои низоми умумї таъин карда мешавад.
Мавриди мањкум кардани шахс ба љазои мањрум сохтан аз озодї
барои содир намудани љиноятњои вазнин, адои љазо тибќи банди «в» ќисми 5
моддаи 58 КЉ дар колонияњои ислоњии дорои низоми пурзўр таъин карда
мешавад.
Мувофиќи банди «г» ќисми 5 моддаи 58 КЉ барои шахсоне, ки бори
аввал ба мањрум сохтан аз озодї барои содир намудани љиноятњои махсусан
вазнин мањкум шудаанд, инчунин њангоми ретсидиви љиноят, агар
мањкумшуда љазои мањрум сохтан аз озодиро адо карда истода бошад ё
ќаблан ин намуди љазоро адо карда бошад, адои љазо дар колонияњои
ислоњии дорои низоми сахт таъин карда мешавад.
Новобаста аз он ки дар Кодекси љиноятї масъалаи таъини низоми
колонияи ислоњї њангоми ретсидиви хавфнок номуайян бошад њам, бояд дар
назар дошт, ки ќоидаи банди «г» ќисми 5 моддаи 58 КЉ дар њолати
ретсидиви хавфноки љиноят низ татбиќ карда мешавад.
Дар сурати мањкум кардани шахс ба мањрум сохтан аз озодї барои
содир намудани љинояти вазнин, ки ќаблан ин намуди љазоро адо карда
бошаду њаракатњои ў ретсидивро ташкил надињанд (масалан, агар љазои
мањрум сохтан аз озодиро барои содир намудани љинояти беэњтиётї ё дар
давраи то њаждањсолагиаш адо карда бошад) намуди колонияи ислоњї
нисбаташ тибќи банди «в» ќисми 5 моддаи 58 КЉ таъин карда мешавад, зеро
шарти њатмии таъини колонияи ислоњии дорои низоми сахт содир намудани
љиноятњо њангоми ретсидиви љиноят мебошад.
5. Шахс дар сурате ќаблан љазои мањрум сохтан аз озодиро адонамуда
њисобида мешавад, агар барои ќаблан содир намудани љиноят ба мањрум
сохтан аз озодї мањкум гардида, љазоро дар колонияи ислоњї, мањбас,
муассисаи муолиљавии ислоњї ё изолятори (тавќифгоњи) тафтишотї њангоми
пешбурди њаракатњои тафтишотї оид ба парвандаи љиноятии шахси дигар ё
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барои иљрои корњои хизматрасонии хољагидорї алоќамандбуда, адо намуда
(моддањои 75-76 Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон
(минбаъд КИЉЉ), доѓи судиаш барои љинояти мазкур дар лањзаи содир
намудани љинояти нав бардошта нашуда ва ё барњам нахўрда бошад.
Ба шахсони ќаблан адонамудаи љазои мањрум сохтан аз озодї инчунин
инњо дохил мешаванд:
а) шахсони ба љазои мањрум сохтан аз озодї шартан мањкумгардидае,
ки бо асосњои дар ќисмњои њафт, њашти моддаи 71 КЉ пешбинишуда барои
адои љазо ба муассисаи ислоњї фиристонида шудаанд;
б) занони ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумгардида, ки бинобар
адо намудани ќисми муњлати љазо аз муассисаи ислоњї озод гардида, тибќи
талаботи моддаи 78 КЉ љазо нисбаташон мавќуф гузошта шудааст;
в) шахсони нисбаташон љазои мањрум сохтан аз озодї таъингардида,
ки бинобар адо намудани ќисми муњлати љазо аз муассисаи ислоњї шартан
пеш аз муњлат ё бо татбиќи санади авф ва бахшиши љазо, ё бо сабаби
беморї (моддаи 79 КЉ) аз адои љазо озод карда, ё ќисми адонагардидаи
љазояшон ба љазои нисбатан сабуктар иваз карда шудааст;
г) шахсони бо њукми суди давлати дигар (аз љумла, Иттињоди Давлатњои
Мустаќил) ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумгардида ва барои адои
минбаъдаи љазо ба Љумњурии Тољикистон супорида шуда, ки љазоро дар
асоси ќарор дар бораи иљрои њукм дар муассисањои ислоњии Љумњурии
Тољикистон адо намудаанд, инчунин шахсони бо њукми суди давлатњои
Иттињоди Давлатњои Мустаќил то барњам хўрдани ИЉШС љазоро дар
намуди мањрум сохтан аз озодї адо намудаанд ва доѓи судї доранд (ќисми 2
моддаи 99 Конвенсия дар бораи расонидани ёрии њуќуќї ва муносибатњои
њуќуќї аз рўи парвандањои гражданї, оилавї ва љиноятї (Кишинев, 7
октябри соли 2002);
6. Ба шахсони ќаблан љазои мањрум сохтан аз озодиро адонакарда
инњо дохил мешаванд:
а) шахсони ба љазоњои љарима, корњои њатмї ё ислоњї, мањдуд кардани
озодї мањкумгардида, ки бо асосњои пешбининамудаи ќисми 9 моддаи 49,
ќисми 3 моддаи 52 ва ќисми 3 моддаи 54 КЉ ин намуди љазоњо нисбаташон
ба мањрум сохтан аз озодї иваз карда шудаанд;
б) шахсоне, ки нисбаташон суд бар ивази мањрум сохтан аз озодї
тибќи ќисми 4 моддаи 56 КЉ љазои нигоњ доштан дар ќисми њарбии
интизомиро таъин кардааст;
в) шахсони бо њукми суд љазои мањрум сохтан аз озодиро дар
муассисаи ислоњї адокардаистода, ки ба тариќи назоратї нисбаташон њукм
бо ќатъ намудани парванда бекор ё таѓйир дода, љазои ба мањрум сохтан аз
озодї алоќаманднабуда ё шартан татбиќ накардани љазо таъин карда
шудааст;
г) шахсони ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумгардида, ки воќеан
дар муассисаи ислоњї љазоро бинобар нисбаташон татбиќ гардидани санади
авф ё бахшиши љазо адо накардаанд, ё њукм нисбаташон бинобар гузаштани
муњлати бо ќонун муќарраршуда иљро нагардидааст;
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д) шахсоне, ки љазои мањрум сохтан аз озодиро адо намудаанду баъдан
барои содир намудани љинояти то баровардани њукм аз рўи парвандаи аввал
ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкум гардидаанд;
е) шахсони ба мањрум сохтан аз озодї мањкумгардидае, ки љазоро дар
љойњои мањруми аз озодї барои кирдоре адо намудаанд, ки љиноят ва љазои
он бо ќонуни амалкунанда бартараф карда мешавад, инчунин агар бо
ќонуни амалкунанда нисбати чунин кирдор љазои мањрум сохтан аз озодї
пешбинї нашуда бошад;
ж) шахсони ќаблан ба љазои мањрум сохтан аз озодї дар доираи
муњлати дар њабс њамчун чораи пешгирї ќарордошта мањкумгардида, зеро
онњо љазоро дар муассисаи ислоњї адо накардаанд.
7. Мутобиќи талаботи банди «д» ќисми 5 моддаи 58 КЉ нисбати
шахсоне, ки дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок, инчунин нисбати
мањкумшудагоне, ки ба онњо љазои якумра аз озодї мањрум сохтан таъин
шудааст ё љазои ќатл дар асоси санади авф ё тибќи тартиби бахшиши љазо ба
мањрум сохтан аз озодї иваз карда шудааст, адои љазо дар колонияи ислоњии
дорои низоми махсус таъин карда мешавад.
8. Ба шахсоне, ки барои љиноятњои махсусан вазнин ба муњлати зиёда
аз дањ сол мањрум сохтан аз озодї мањкум шудаанд, инчунин дар њолати
ретсидиви махсусан хавфнок, тибќи талаботи банди «е» ќисми 5 моддаи 58
КЉ мумкин аст адои ќисми муњлати љазо, вале на зиёда аз 5 сол дар мањбас
таъин карда шавад. Дар чунин њолат судњо бояд дар њукм ќарори
ќабулшударо бо ќайди муњлати љазое, ки дар мањбас таъин гардидааст,
асоснок намоянд.
Бояд дар назар дошт, ки пас аз адо намудани љазо дар мањбас,
мањкумшуда барои содир намудани љинояти махсусан вазнин муњлати
боќимондаро дар намуди мањрум сохтан аз озодї дар колонияи ислоњии
дорои низоми сахт, дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок бошад, дар
колонияи ислоњии дорои низоми махсус адо менамояд ва дар ин хусус бояд
дар њукм нишон дода шавад.
9. Судњо бояд ба инобат гиранд, ки њангоми мављуд будани асосњои
дар банди «е» ќисми 5 моддаи 58 КЉ пешбинишуда нисбати шахсе, ки барои
маљмўи љиноятњо ё аз рўи маљмўи њукмњо ба љазои мањрум сохтан аз озодї,
аз љумла дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок мањкум карда шудааст,
мумкин аст адои ќисми муњлати љазо дар мањбас, вале на зиёда аз 5 сол таъин
карда шавад.
10. Агар шахс њангоми адои љазо дар мањбас љинояти нав содир
намояд, ба суд зарур аст, ки нисбати ў љазоро аз рўи маљмўи њукмњо таъин
намуда, муайян созад, ки кадом ќисми он дар мањбас бояд адо карда шавад.
Намуди низоми колонияи ислоњие, ки мањкумшуда барои адои ќисми
боќимондаи муњлати љазо фиристода мешавад, тибќи талаботи моддаи 58
КЉ муайян карда шуда, дар њукм дарљ меёбад.
11. Судњо бояд ба инобат гиранд, ки њангоми њалли масъалаи аз мањбас
ба колонияи ислоњї барои адои минбаъдаи љазои мањрум сохтан аз озодї
гузаронидани мањкумшуда (ќисми 2 моддаи 79 КИЉЉ),ваќте ки дар муддати
он мањкумшуда дар изолятори (тавќифгоњи) тафтишотї нигоњ дошта
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шудааст, ба муњлати таъингардидаи адои љазо дар мањбас, ки аз рўзи ворид
кардани мањкумшуда ба он њисобї карда мешавад, дохил намегардад.
12. Мутобиќи талаботи ќисми 4 моддаи 21 КЉ њангоми эътирофи
ретсидиви љиноят барои љинояте, ки шахс то синни њаждањсолагї содир
намудааст, доѓи судие, ки мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи моддањои 8283 КЉ бардошта шудааст ва ё мувофиќи моддаи 84 КЉ барњам хўрдааст ё
бардошта шудааст, инчунин барои љинояти аз беэњтиётї содиргардида ба
инобат гирифта намешавад, аз ин лињоз, барои таъин кардани адои љазо дар
колонияњои ислоњии дорои низоми сахт ё махсус асос намегардад.
13. Тибќи талаботи банди «а» ќисми 6 моддаи 58 КЉ ба занони ба
мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок
адои љазо дар колонияњои ислоњии дорои низоми сахт таъин карда мешавад.
Ба заноне, ки барои содир намудани љиноят аз беэњтиётї ба љазои
мањрум сохтан аз озодї мањкум карда шудаанд, новобаста аз муњлати љазои
таъингардида, адои љазо дар колонияи ислоњии сукунат таъин карда
мешавад (банди «б» ќисми 6 моддаи 58 КЉ).
Судњо бояд ба эътибор гиранд, ки нисбати заноне, ки барои содир
намудани љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин ба љазои мањрум сохтан аз
озодї мањкум гардидаанд, новобаста аз ретсидив ё ретсидиви хавфноки
љиноят ё љазои мањрум сохтан аз озодиро барои љиноятњои ќаблан
содирнамуда адо намудан, адои љазо дар колонияњои ислоњии дорои низоми
умумї таъин карда мешавад (банди «в» ќисми 6 моддаи 58 КЉ).
Нисбати занони ба мањрум сохтан аз озодї мањкумгардида адои љазо
дар мањбас таъин карда намешавад.
14. Мутобиќи талаботи ќисми 7 моддаи 58 КЉ вобаста аз хусусият ва
дараљаи хавфнокии љамъиятии љинояти содиршуда, шахсияти гунањгор ва
дигар њолатњои парванда, суд метавонад бо зикри асосњои ќарори
ќабулнамудаи худ низоми сабуктари адои љазои мањрум сохтан аз озодиро
таъин намояд.
Њангоми њалли масъалаи нисбати мањкумшуда таъин намудани низоми
сабуктари адои љазо (дар колонияи ислоњии сукунат ё дорои низоми умумї)
ба судњо зарур аст ба њолатњое, ки шахсияти гунањгорро тавсиф медињанд, аз
љумла рафтори ў то содир намудани љиноят, хусусияту дараљаи хавфнокии
љамъиятии љинояти содиршуда, мављудияти доѓи судї ва хусусияти
љиноятњое, ки ќаблан содир намудааст, рафтори ў дар изолятори
(тавќифгоњи) тафишотї, колонияи ислоњї, агар шахс ќаблан љазои мањрум
сохтан аз озодиро адо карда бошад (нисбати шахсе, ки љиноятро аз
беэњтиётї содир намудааст), инчунин маълумот дар бораи вазъи саломатї
ва муњтољи татбиќи чорањои маљбурии хусусияти тиббидошта будан,
доштани фарзандони ноболиѓ ва дигар њолатњо таваљљуњ зоњир намоянд.
Дар мавриди таъини намуди муассисаи ислоњї бояд дар назар дошт, ки
мутобиќи талаботи банди «в» ќисми 3 моддаи 80 КИЉЉ дар колонияњои
ислоњии сукунат чорањои маљбурии хусусияти тиббидошта зидди майзадагї,
нашъамандї ва токсикоманї ба амал бароварда намешаванд.
15. Њангоми адои љазо иваз кардани намуди муассисаи ислоњї нисбати
мањкумшудагон аз тарафи суди мањалли адои љазо дар асоси аризаи
мањкумшуда ё бо пешнињоди сардори муассисаи ислоњї (ќисмњои 2 ва 4
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моддаи 80 КИЉЉ) тибќи талаботи моддањои 400-401 КМЉ Љумњурии
Тољикистон (минбаъд КМЉ) сурат мегирад.
Мањкумшудагоне, ки дар ќисми 3 моддаи 80 КИЉЉ номбар шудаанд,
ба колонияи ислоњии сукунат гузаронида намешаванд.
Мутобиќи талаботи ќисми 6 моддаи 80 КИЉЉ, агар суд аризаи
мањкумшуда ё пешнињоди сардори муассисаи ислоњиро дар бораи
гузаронидан аз мањбас ба колонияи ислоњї, аз колонияи ислоњї ба колонияи
ислоњии сукунат рад намояд, он гоњ баррасии такрории ариза ё пешнињод
марбут ба масъалаи мазкур танњо пас аз гузаштани шаш моњ аз рўзи ќабули
ќарор дар бораи рад кардани ариза ё пешнињод имконпазир мегардад.
Дар сурати аз љониби мањкумшуда ашаддї вайрон кардани тартиби
муќарраршудаи адои љазо дар колонияи ислоњии дорои низоми сахт, ќонун
баргардонидани ўро ба колонияи ислоњии дорои низоми махсус, ки аз он ба
муассисаи дорои низоми сахт интиќол дода шудааст, пешбинї накардааст.
Нисбати ин шахсон аз тарафи маъмурияти муассисаи ислоњї чорањои
муљозотї, ки бо моддаи 120 КИЉЉ пешбинї шудаанд, татбиќ гардида,
инчунин аз љониби суд онњо аз колонияи ислоњии дорои низоми сахт ба
мањбас тибќи талаботи банди «в» ќисми 4 моддаи 80 КИЉЉ ба муњлати на
зиёда аз се сол гузаронида мешаванд.
16. Ба ноболиѓони љинси марде, ки бори аввал ба мањрум сохтан аз
озодї мањкум гардидаанд, инчунин ноболиѓони љинси зан мутобиќи ќисми 7
моддаи 87 КЉ адои љазо дар колонияњои тарбиявии дорои низоми умумї
таъин карда мешавад.
Ба ноболиѓони љинси марде, ки ќаблан љазои мањрум сохтан аз озодиро
адо намудаанд, адои љазо дар колонияњои тарбиявии дорои низоми пурзўр
таъин карда мешавад.
Мутобиќи ќисми 1 моддаи 147 КИЉЉ мањкумшудагоне, ки ба синни
њаждањсолагї расидаанд, чун ќоида дар колонияњои тарбиявї нигоњ дошта
мешаванд, вале на бештар аз муњлати ба синни бистсолагї расидани онњо.
Агар мањкумшуда ба синни њаждањсолагї расида бошаду дар љойњои
мањрумї аз озодї манфї тавсиф дода шавад, суд дар асоси пешнињоди
сардори колонияи тарбиявї тибќи талаботи ќисмњои 1 ва 2 моддаи 148
КИЉЉ дар бораи гузаронидани ў барои адои минбаъдаи мањрум сохтан аз
озодї ба колонияњои ислоњии дорои низоми умумї ё пурзўр (агар ќаблан
мањкумшуда љазои мањрум сохтан аз озодиро адо намуда бошад) ќарор
ќабул менамояд.
Суд њангоми баррасии масъалаи ба маќсад мувофиќ будани аз
колонияи тарбиявї ба колонияи дорои низоми умумї ё пурзўр гузаронидани
мањкумшудае, ки ба синни њаждањсолагї расидааст ва манфї тавсиф дода
мешавад, рафтори ўро мавриди адои љазо дар колонияи тарбиявї ва таъсири
манфии ў нисбат ба ноболиѓоне, ки дар колонияи тарбиявї ќарор доранд,
бояд ба инобат гирад.
Гузаронидани мањкумшуда аз колонияи тарбиявї ба колонияњои
ислоњии дорои низоми умумї ё пурзўр аз љониби суд тибќи моддањои 397,
400-401 КМЉ сурат мегирад.
17. Дар њолати гузаронидани мањкумшуда барои адои минбаъдаи љазо
ба Љумњурии Тољикистон адои љазо дар муассисаи ислоњї тибќи њукми суди
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давлате, ки мањкумшударо месупорад, сурат мегирад. Давлати иљрокунандаи
њукм давоми адои љазоро тибќи ќонунгузории худ бо бадтар накардани
вазъи мањкумшуда (моддаи 12 Конвенсияи дар бораи додани шахси ба
мањрум сохтан аз озодї мањкумгардида љињати адои минбаъдаи љазо аз 6
марти соли 1998) таъмин менамояд.
18. Њангоми аз љониби суди марњилаи якум нодуруст таъин кардани
намуди сахттари муассисаи ислоњї нисбат ба намуди муассисаи
пешбининамудаи ќонун ё дар њолати таъин накардани намуди муассисаи
ислоњї, суди болої парвандаро дар марњилањои кассатсионї ё назоратї
баррасї намуда, нисбати мањкумшуда адои љазоро дар муассисаи ислоњї
тибќи муќаррароти ќонун таъин менамояд.
Аз матни моддањои 378 ќисми 1 ва 413 ќисми 2 КМЉ бармеояд, ки суд
дар ваќти ба тариќи кассатсионї ва назоратї баррасї кардани парванда
њуќуќ надорад, ки љазоро пурзўр намояд ва њамчунин ќонуни љиноятии
вазнинтарро татбиќ кунад.
Аммо дар сурати нисбати мањкумшуда таъин кардани намуди
сабуктари муассисаи ислоњї нисбат ба намуди муассисаи пешбиннамудаи
ќонун бе зикри асосњои ќабули чунин ќарор дар њукм, суди марњилаи
кассатсионї аз рўи эътирози прокурор ё шикояти љабрдида, њамчунин суди
марњилаи назоратї дар муддати як сол аз рўзи эътибори ќонунї пайдо
намудани њукм, метавонад њукмро дар ин ќисм таѓйир дода, намуди
муассисаи ислоњиро мутобиќи талаботи моддаи 58 КЉ таъин намояд.
Судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки ин њолати ягона ва истисної
мебошад, ки суди марњилањои кассатсионї ва назоратї парвандаро ба
баррасии нави судї равон накарда, метавонад ќонуни љиноятии вазнинтарро
татбиќ намояд.
Агар пас аз эътибори ќонунї пайдо намудани њукм муайян гардад, ки
нисбат ба мањкумшуда намуди муассисаи ислоњї таъин карда нашудааст, он
гоњ суде, ки њукмро баровардааст ё суди мањалли адои љазо ба тариќи
пешбининамудаи моддањои 400 ва 401 КМЉ дар асоси моддаи 58 КЉ ё ќисми
7 моддаи 87 КЉ намуди муассисаи ислоњиро, ки дар он љо мањкумшуда
минбаъд љазоро бояд адо намояд, таъин мекунад.
19. Ба коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятї, Коллегияи њарбии
Суди Олии Љумњурии Тољикистон, суди ВМКБ, судњои вилоят ва шањри
Душанбе тавзењот дода шавад, ки њангоми ба тариќи кассатсионї ва
назоратї баррасї намудани парвандањо ба дурустии таъини намуди
муассисањои ислоњї таваљљуњ зоњир намуда, таљрибаи аз љониби судњо таъин
кардани намуди муассисањои ислоњиро мавриди омўзиш ва тањлил ќарор
дињанд.
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