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АДОЛАТИ СУДЇ КУЉОСТ? 

Дар њафтаномаи – Фараж 25 апрели соли 2018 љавоби бахши 

иттилоотии Суди Олии ЉТ ба тадќиќоти журналистии ин њафтанома 

тањти унвони «Парвандаи ќалбакї: Собиќ раиси Китобхонаи миллии 

Тољикистон чї тавр «говсуд» шуд» (21-феврали соли 2018) чоп шуд. Ин 

љавоб як номаи «бељавоб»-и ин маќоми олии судии Тољикистон ба 

масъалањои дар ин маќола матрањгардида буда, боз њам сатњї, рўякї ва 

якљониба будани мавќеи сохторњои судии љумњуриро нишон медињад. 

Дар он боз њам ягон масъалаи гузошташуда мавриди баррасї ќарор 

нагирифтааст. Дар ин љавоб омадааст, ки «Судяи суди ноњия Исмоили 

Сомонї Исозода Х.И. парвандаро тибќи талаботи ќонунњои моддиву 

мурофиавии њуќуќвайронкунии маъмурї…баррасї намудааст. Далелњои 

… мавриди тањќиќи пурра ва њаматарафа ќарор гирифта ба онњо бањои 

дурусти њуќуќї дода шуда... кирдори Назарзода С. … дуруст банду баст 

карда… шудааст.»  Дар урфият мегўянд: «Дузди зур соњиби говро 

бастааст». Ин љавоби сатњиро ба љуз аз ин гуна бањогузорї дигар хел 

бањогузорї кардан нашояд. Акнун асосан дар намунаи шоњидии як 

нафар корманди Агентии зидди коррупсия Розиќзода Њ. дар Суд «дуруст 

банду баст кардани»парвандаро аз тарафи судя Исозода Х. тањлил 

менамоем. Зеро Исозода Х. аз даъвату пурсидани шоњидони асосї ва 

шахсони холис Одинамањмадзода П., Ќодиров Љ. ва Љумаев Ф., ки як 

гурўњи муташаккил буда, якљо омада якљо  ба таври ќалбакї санад тањия 

намудаанд, ё аз тарс ё ба хотири тарафгирї даст кашид. Њол он ки яке аз 

талабњои асосии мо то ба њол пурсидани ин шоњидон аст. 

Дар парванда шоњидии Розиќзода Њ. дар протоколи суд вуљуд 

дорад, ки тибќи моддаи 197 КМЊМ ЉТ ў дар ин шоњидї «дидаву 

дониста нишондоди бардуруѓ» додааст. Нишондодњои бардуруѓи 

Розиќзода Њ. бо далелњои зерин исбот мешавад:  

1. Дар баёнот омадааст: «Шахсони холисро ман аз маъракаи Шумо 

даъват намудам”. Сабти навори оши нањор нишон медињад, ки шахсони 

холис Ќодиров Љ. ва Љумаев Ф. бо Одинамањмадзода П.бо маслињати 



2 
 

пешакї вабо супориши ў ба маърака меоянд.Љумаев Ф.чанде пеш аз 

соати 8 ба назди тарабхона омада,интизори омадани Одинамањмадзода 

П. мешавад. Бо пайдо шудани ў ба назди вай мешитобад. Ќодиров Љ., ки 

пештар бо супориши хољааш Одинамањмадзода П. ба маърака даромада 

худро «бачаи чойхоначї» гирифта барои хидмат ба хољагонаш омода 

шуда буд, бо дидани Одинамањмадзода П. ба назди ў меравад. Онњо њар 

се якљоя ба маърака даромада бо як ќисми гуруњи ташкилнамудаи 

Одинамањмадзода П. як мизро то охири маърака ишѓол намуда, 

«оператсияи  ошхўрї»-ро оѓоз менамоянд. Ќодиров Љ. ба хидматрасонї 

оѓоз мекунад ва чанд дафъа ба њамроњонаш ош меорад ва бо супориши 

Одинамањмадзода П. рафти маъракаро дар телефони худ сабт менамояд. 

Инчунин Ќодиров Љ. ва Љумаев Ф. баъдан њамчун шоњид дар парванда 

иштирок мекунанд. Яъне, шоњидии Розиќзода Њ. дар бораи љалб кардани 

шахсони холис аз маърака аз њисоби даъватшудагон куллан дуруѓ 

мебошад;  

 

 

 

 

 

2. Розиќзода Њ. мегўяд, ки «… пас аз мушоњида намудани њолати 

мазкур аз љониби ман ва Одинамањмадзода П.О. санади дахлдор тартиб 
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дода шуда, баёнотњои ошпаз Насриддинов А., маъмури тарабхона Ањёев 

Б.С. ва дигар шахсонро гирифтем.» Ин шоњидии Розиќзода Њ. низ 

«нишондоди бардуруѓ» мебошад. Зеро њам Ањёев Б.С. ва њам 

Насриддинов А. дар баёнотњои худ шоњидї додаанд, ки онњоро баъд аз 

ду рўз ба идораи Одинамањмадзода П. даъват карда аз онњо баёнот 

гирифтанд. Ањёев Б. дар баёноти худ чунин гуфтааст: «Манро ду рўз 

баъди маърака кормандони Агентии назорати давлатии молиявї ва 

мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон даъват намуда ва 

баёнотамро оиди маъракаи мазкур гирифтанд». Инчунин аз сабти 

суњбати телефонии корманди коррупсия бо Насриддинов Ањтам, ки дар 

парванда њамчун далели шайъи вуљуд дорад, маълум мешавад, ки 

баёноти ў ду рўз баъд гирифта шудааст ва худи ў низ дар баёноташ инро 

тасдиќ кардааст.  

 

3. Розиќзода Њ. ба саволи њимоятгар боз њам љавоб медињад, ки 

«шахсони холис» аз маъракаи мазкур даъват карда шуда буданд» ва «ман 

аз шахсони холис напурсидам, ки онњо ба маърака даъватї буданд ё не». 

Ин шоњидии номбурда низ ба њаќиќат рост намеояд, зеро аз сабти навор 

баръало маълум аст, ки шахсони холис њамроњи Одинамањмадзода П. 
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омада ба ў ва Розиќзода Њ. њамкорї кардаанд. Яъне аъзои гурўњи 

муташаккили онњо мебошанд.   
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4. Дар баёноти дигари худ ў менависад: «… дар маросими аќди 

никоњи писари Назарзода С. зиёда аз 6 адад автомашина сафарбар карда 

шудааст». Ин навиштањои Розиќзода Њ. дуруѓи мањз буда, боз њам  

«дидаву дониста нишондоди бардуруѓ» додан аз тарафи шахси 

мансабдори давлатї мебошад;  

5. Дар баёноти Розиќзода Њ. дар бораи гузаронидани «рейди махсус 

дар ноњияи И.Сомонї» сухан меравад. Дар љараёни Суд њангоми суњбати 
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Розиќзода Њ. сухан дар бораи корњои оперативї-љустуљўйи мерафт, на 

дар бораи рейди махсус. Ин њолат нишон медињад, ки њангоми тањияи 

протокол суханњои Розиќзода Њ. ба фоидаи ў аз тарафи судяи ноњияи 

И.Сомонї  Исозода Х. тањриф шудааст. Зеро њам гузаронидани рейди 

махсус ва њам амалї кардани корњои оперативї-љустуљўї мувофиќи 

талаботи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон“Дар бораи фаъолияти 

оперативї љустуљўї” барои ошкор кардани њуќуќвайронкунии маъмурї 

пешбинї нашуда, ѓайриќонунї аст.Дар мурофиаи судї низ корманди 

агентї нишондод дод, ки онҳо амалиёти оперативї-љустуљўї гузаронида 

буданд. Ҳол он ки тибќи талаботи моддаи 7 банди 6, моддаи 13 ќисми 1 

ва моддаи 21 КМҲМ ЉТ пешбурди парвандаи њуќуќвайронкунии 

маъмурї бояд ошкоро гузаронида шавад; 

6. Дар шоњидии Њабибуллоев Т. омадааст: “Дар бораи кормандони 

корупсия бошад њаминро гуфтани њастам, ки ду нафар яке бо номи 

Илњом рўзи љумъа 28.07.17 пеш аз шом омада аз набераам Мижгона 

пурсиден, ки оши нањор дар куљо мегузарад, вай гуфтааст, ки оши нањор дар 

Тарабхонаи Сарез мегузарад”.  

Ин шоњидїба таври пешакї омода шудани кормандони Агентиро 

барои гузаронидани “корњои оперативїљустуљўї” нишон медињад; 

7.Дар шоњидии Насриддинов А. омадааст, ки “Маро кормандони 

Агентии корупсия рўзи 31уми июли 2017 тахминан соати шашу сї ба ман 

занг зада гуфтанд, ки шумо ошпаз? гуфтам ња. Ба ман гуфтанд, ки шефи мо 

тўй дорад, ман аз хона(ам) ба Ваданасос омадам... Маро пурсиданд, ки чанд 

килло биринљ “буд” гуфтам сиву панљ чил килло гуфтанд чил кило навис, 

ман навиштам”.  

Аз ин шоњиди маълум мешавад, ки кормандони Агентї аз Насриддинов 

А. бо роњи фишору зуроварї баёнот гирифтаанд. 

8. Шоњиди дигари онњо Ањёев Б.С. низ «дидаву дониста» шоњидии 

бардуруѓ додааст. Ў мегўяд: «дар маърака  40 кило биринљро пухта 
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буданд». Ин нишондоди ў барои он дуруѓи мањз аст, ки деги 

истифодашуда танњо зарфияти 35 килоро дошт.   

Њолатҳои кор, нишондоди корманди агенти Розикзода Ҳ. дар 

мурофиаи суди, наворҳои видеої, суратҳо  пурра исбот менамоянд, ки 

ходимони агентии коррупсия рейди худро гайриќонунї гузаронидаанд. 

Кормандони Агентї ба таври ѓайриќонунї: а) ба тўйхона махфї ворид 

мешаванд; б) худро ба соњибони маърака шинос намекунанд; в) махфї 

маъракаро ба навор мегиранд; г) як гурўњи комилан нохонда, аз љумла 

шахсони шоњид ва холисро њамроњ меоранд; ѓ) њамроњи гурўњи 

муташаккил ош мехўранд; д) намояндагони Кумитаи дин ва мањалларо 

даъват намекунанд; е) санадро дар љойи њодиса тартиб намедињанд ва ба 

њамин тариќ меъёрњои Ќонуни танзимро поймол месозанд 

Рўзи 29 июли соли 2017 гуё дар љояш аз тарафи кормандони Агентї 

санад тартиб дода мешавад. Аммо ҳолатҳои кор ва далелҳои 

љамъовардашуда  бебаҳс  исбот  намуданд, ки санади мазкур ҳам 

гайриконунї аст ва ҳам бо роҳи сохтакорї тартиб дода шудааст. Барои 

он ѓайриќонунї аст, ки  дар тартиб додани он - «ҳуќуќвайрон-

кунандагон» Ҳабибуллоев Т. ва Назарзода С. ва намояндагони Кумитаи 

дин иштирок накардаанд ва ин санад махфиёна тартиб дода шудааст. 

Сохтакорона барои он ки санаи 29 июли соли 2017 дар љои ҳодиса санад 

тартиб дода нашудааст. Агентї  ба суд  сабти телефонии овози корманди 

агентї ва ошпаз Насриддиновро пешниҳод кардааст ва аз ин суҳбати 

телефонї маълум аст, ки  сабт дар дигар рўзи баргузории оши никоҳ 

сурат гирифтааст, зеро корманди агентї худро ба ошпаз мизољ муаррифї 

карда, ба маҳаллаи  46  гуё ба хонаи «шеф»-аш барои маслиҳати ошпазї 

даъват мекунад. Пас, аз ин сабт маълум мешавад,ки санад сохтакорона 

тартиб дода шудааст, зеро ошпаз Насриддинов А.  умуман рўзи 

баргузории оши никоҳ дар тартибдиҳии санад иштирок накардааст. 

Дар таърихи 08.08.2017 доир ба ин масъала як барномаи иѓвогарона 

ва дасисаљўёна дар телевизиони «Тољикистон»  пахш шуд.Ин барнома 
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хилофи моддањои 7 ва 15 КМЊМ буда, пеш аз њалномаи Суд пахш 

гардида, хилофи принсипи асосии њуќуќї “эњтимолияти бегуноњї” 

мебошад.  

Дар он омадааст: “... директори Муассисаи давлатииКитобхонаи 

миллии Точикистон Назарзода Сайфиддин, дар асоси тавсияномаи бахш 

оид ба корхои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатии ноњияи И. Сомонии ш. Душанбе, ки ба 

номи ќудояш дода шудааст, санаи 29-уми июли соли 2017 аз соати 8 то 

соати 11 дар тарабхонаи «Сарез» маъракаи оши туйи писарашро бо 

теъдоди зиёда аз300 нафар баргузор намудааст. Њамзамон дар маросими 

ќайди давлатии аќди никоњи писараш зиёда аз 6 автомашинаи сабукрав 

сафарбар карда шудаанд. Бо ин кирдори худ Назарзода Сайфиддин 

талаботи моддаи 10-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикстон»-ро 

вайрон намудааст». 

Дар ин барномаи телевизионї низ чанд далели туњматангез, аз 

ќабили «аз соати 800 то соати 1100 гузаронидани оши нањор (аз соати 800 

то 1000 гузаштааст), бо иштироки зиёда аз 300 нафар(мењмонони 

даъватшуда аз 156 нафар бештар набуд)», истифодаи «зиёда аз 6 

автомашинаи сабукрав» дар «маросими ќайди давлатии аќди никоњ»(4 

автомашина вуљуд дошт, ки инро кормандони БДА сабт кардаанд) вуљуд 

дорад, ки аз тарафи Исозода Х. ќасдан ва бо майлони айбдоркунии 

рўирост ба назар гирифта нашуда, нодуруст ба ќавли «бахши иттилооти 

Суди Олї» «банду баст» шудааст. 

Бо пахши ин барномаи телевизионї Назарзода С. 15.08.2017 аз кор 

озод шуд. Њамин тариќ ў ягон амали ношоиста анљом надода бо роњи 

туњмату иѓво ду љазои ѓайриодилона ва ѓайриќонунї гирифт. Аввалан аз 

кор озод шуд. Сониян љарима шуд. Яъне аввал «барои шахсони 

мансабдор ва хизматчиёни давлатї љавобгарии интизомии аз кор озод 

кардан» нисбат ба ў татбиќ шуд. Дар тафсири Ќонуни танзим гуфта 
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шудааст: «Нисбати шахси мансабдор ва ё хизматчии давлатї комиссия 

ва ё Раёсат барои як љазо пешнињод ирсол менамояд: пешнињод барои аз 

кор рафтан ба маќомоте, ки шахс дар он љо кор мекунад ва ё пешнињод 

ба суд барои љарима ситонидан» (Тафсири моддаи 6-и Ќонуни ЉТ “Дар 

бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар ЉТ). 

Оид ба ин парванда дар матбуот маќолањои зиёде нашр шудаанд. 

Масъалаи барои вайрон кардани талаботи Ќонуни танзим аз кор озод 

шудани Назарзода Сайфиддин он њам беягон баррасї (аввал пурсиш 

баъд кушиш) дар аксарияти расонањои гурўњии њам дохилї ва њам 

љањонї инъикос ёфта, аз рўйи  навиштаи онњо мањз барои њамин камбудї 

аз кор озод шудааст. Аз љумла, њафтавори «Азия плюс» менависад:«... 

директор Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддин 

Назарзода распоряжением президента страны уволен 15 августа. По 

данным источникам «АП» в аппарате президента причиной стало – 

нарушение Назарзода норм закона «Об упорядочении традиций, 

торжеств и обрядов»(Азия Плюс. 15 августа 2017). 

Ҳангоми омўзиши суратҳо дар прокуратураи н.Сомонї бошад мо- 

«ҳуќуќвайронкунандагон» Назарзода С. ва Ҳабибуллоев Т. дар амалиёти 

мурофиавї-ҳисоб кардани шумораи меҳмонон иштирок накардем, ки ин 

амал хилофи моддаи  26 КМҲМ ЉТ мебошад, ки тибќи он парванда дар 

ҳузури ҳуќуќвайронкунанда баррасї карда мешавад. Ҳамчунин, 

омўзиши суратҳои мазкур нишон медиҳанд,ки дар аксари суратҳо 

шумораи даъватшудагон такрор шудааст, аз љумла суратҳои 27 ва 36 

пурра такрор ҳастанд, ҳамин тавр дар сурати 5 бо 6 ва 15, сурати 3 бо 23, 

сурати 10 бо 13,16 ва 17, сурати 8 бо 20, сурати 29 бо 37, сурати 2 бо 25, 

сурати 21 бо 42, сурати 4 бо 38 ва ѓайра шумораи даъватшудагон такрор 

ба такрор ҳисоб карда шудааст, инчунин дар аксар суратҳо акси 

мехмонон пурра набуда, балки як ќисми тани онҳо ба монанди даст, 

ќафои сар ва ѓайра аксбардорї шудааст, аммо дар санад ин шахсон низ 

хамчун меҳмон хисоб шудаанд. Ҳол он ки ин ҳолат тамоман тахминї 



11 
 

буда, зери шубҳа ќарор дошт. Тибќи талаботи моддаи 15 ќисми 3 КМҲМ 

ЉТ бошад шубҳаҳои бартарафнашаванда бояд ба манфиати љавобгари 

маъмурї ҳал карда шавад.Дар ин њолат њам кормандони Агентї якљо бо 

кормандони прокуратураи н. И. Сомонї даст ба таќаллубу тањриф  зада, 

одитарин њуќуќњои мо, яъне тањлили воќеї ва ростини суратлавњањоро 

дар њузури њуќуќвайронкунандагон рад намуданд. Аммо суд њам 

якравона њамин суратњоро муњокима мекард, дархости моро оид ба 

таъини экспертизаи суратшиносї рад кард. Дар асоси тахлили аниќу 

даќиќи суратњо нишон дода шуд, ки аз 247 нафар дар санад 

нишондодашуда, такрор – 48 нафар, намояндагони коррупсия – 9н., 

номаълум ё шубњанок – 7 н., ношинос – 19н., хидматрасон – 13 н., 

мебошад ва њамагї мењмонони даъватшуда бо шахсони хидматрасон 156 

нафарро ташкил медињад.   

 

  Сурати раќами 14. Дар сурати раќами 14 аз руи санад 6 нафар ҳисоб 

шудааст. Ҳама бо рохбарии Одинамахмадзода П. кормандони коррупсия ва 

шахсони хамрохи онхо мебошанд. Мехмон нест. 
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Сурати раќами 15. Дар сурати раќами 15 аз руи санад 13 нафар ҳисоб 

шудааст. Аз онхо 6 нафар аз суратхои 6 ва 14 такроранд, яъне 

Одинамахмадзода П. мизи худро 2- бор хисоб кардааст. 1 нафар ношинос аст. 

Мехмон- 6 нафар.   

 

Сурати раќами 37. Дар сурати раќами 37 аз руи санад 7- нафар ҳисоб 

шудааст. 3- нафар коррупсия такрор аз сурати 14 ва 1- нафар (таксисти сурх 

).  аз акси 29-такрор шудааст. Меҳмон 3- нафар. 
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Тавре мебинед дар 4 суратлавҳа сурати Одинамаҳмадзода П. ва ҳамкоронаш 

такрор ба такрор омадаву аз тарафи онҳо дар санади пешниҳодии 

прокуратура ҳисоб шудааст. Ана инро намунаи сохтакориву ќаллобї 

мегўянд. Як сурат бо роҳи сохтакориву фиребкориву хокпошӣ ба чашм 

ду бор ҳисоб шудааст: Сурати раќами 36. Дар сурати раќами 36 аз руи санад 

7- нафар ҳисоб шудааст.(Дар сурати 27 такрор шудааст) Мехмон 7 нафар.  

 

Сурати раќами 27. Дар сурати раќами 27 аз руи санад 8 нафар ҳисоб 

шудааст. Нусхаи сурати 36 аст. Мехмон нест. 
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       Аз тарафи дигар, мо дар суд худи Одимаҳмадзода П. ва шахсони 

холиси пешниҳодкараи ӯро, ки баъдан ҳамчун шоҳид ҳисоб шудаанд, 

надидем. Ҳарчанд бо исрор талаб кардем, ки онҳо ҳатман ҳамчун шоҳид 

ба суд даъват карда шаванд. Судя ҳам ба ҷуз аз дастгирии пешниҳоди  

дурӯғини онҳо, далелҳои исботшудаи моро ба эътибор нагирифт. 

Хулоса, сар то по мазҳакаву дурӯғбофӣ. Худоё, аз ин тӯҳмати ноҳаққу аз 

ин беинсофӣ бандагонатро нигаҳ дор! 

     Судя тамоми ин далелњои исботшударо дидаву дониста ба назар 

нагирифта, шоњидии бардурўѓи Розиќзода Њ. ва Ањёев Б.-ро ошкор 

накарда ва инчунин шоњидии Насриддинов А., Њабибуллоев Т., 

Њабибуллоев Ш.-ро дар Прокуратураи ноњияи И.Сомонї, ки хилофи 

хости Агентии коррупсия ва Исозода Х. аст, тамоман ба эътибор 

нагирифтааст, ки бо ин рафтори худ талаботњои моддањои 169, 170, 172 

КМЊМ ЉТ-ро оид ба яктарафа ё нопурра будани санљиши 

њуќуќвайронкунї ва ба таври љиддї вайрон шудани ќонунгузорї оид ба 

њуќуќвайронкунии маъмуриро поймол кардааст. Судя ба  љойи он ки 

шоҳидони мазкурро даъват кунад, ихтилофҳоро бартараф намояд, худаш 

мавќеи гунаҳгоркуниро  пеша кард ва бо ҳар роҳу восита ба мо барои 
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ҳимоя намудани ҳуќуќҳои худамон ва исбот намудани бегуноҳиамон 

монеаҳо эљод менамуд. 

Хулоса, мо ќарори судяро нисбатамон пурра ѓайриконунї, беасос, 

ѓайриобъективї, яктарафа ва бо майлони айбдоркунї баровардашуда 

ҳисоб мекунем Њамчунин, суди марњалаи касатсионї яктарафа ва бо 

майлони айбдоркунї рафтор намуда, вачњњои моро беасос рад кард ва бе  

ягон тањќиќу далел ваљњњои суди аввалро такрор ва тасдиќ карду халос. 

 Дар марњилаи назоратї њам парванда рўякї баррасї гардида, ба 

умќи масъала сарфањм нарафта, ба далелњои исботшуда ањамият надода, 

онро бо майлони айбдоркунї ва ба назар нагирифтани далелњои 

мушаххас, ки дар баррасии парванда њатман бояд мавриди баррасї 

ќарор мегирифтанд, ќарори ѓайриќонунї, беасос, бепоя ќабул 

гардидааст.      

        Аз ин лиҳоз, дар асоси гуфтаҳои боло ва дастрасии моддаҳои 

183-186 Кодекси мурофиавии ҳуќуќвайронкунии маъмурии Љумҳурии 

Тољикистон аз Раиси муњтарами суди Олї хоњиш мекунам, ки агар дар 

доираи ќонунгузорї њама дар назди ќонун баробар бошанд ва агар 

адолати судї андаке њам бошад дар сохторњои Суди Олї боќї монда 

бошад, парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз нав баррасї гардад, 

шоњидони асосї Одинамањмадзода П. Ќодиров Љ. ва Љумаев Ф. ба Суд 

даъват гардида пурсида шаванд, баёнотњои шоњидон Насриддинов А., 

Розиќзода Њ.,Њабибуллоев Ш. ва њуќуќвайронкунанда Њабибуллоев Т. 

(баёноти ў дар  прокуратура ва Суд) баррасии одилона шаванд,  

санадњои Агентї ва прокуратураин. И. Сомонї аз ташхиси њуќуќї 

гузаронида шаванд. Танњо дар њамин сурат ман боварї дорам, ки нисбат 

ба ин  парванда баррасии воќеї сурат гирифта, адолати Судї тантана 

хоњад кард. 

     Назарзода С. 


