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Асрори як мурофиаи судӣ 

           Тоҷикистон имрӯз давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва соҳибистиқлол аст. 

Дар муддати 26 соли Истиқлол барои мардуми тоҷик шароите фароҳам 

гардид, ки дар озодиву оромиш ва осоиштагӣ зиндагӣ ба сар барад, таҳти 

роҳбарии Пешвои худ ба созандагиву бунёдкорӣ машғул шавад, таҳдоб ва 

бунёди давлати миллии тоҷиконро барои садсолаву ҳазорсолаҳо гузорад. 

Қонунҳои миллие, ки назираш дар қонунгузории ҷаҳон вуҷуд надорад, 

қабул гардид, ки яке аз онҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросимҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“мебошад. Ин қонун дар байни мардуми тоҷик ҳаводорони зиёде пайдо 

кард ва татбиқи он ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва расму анъана ва 

суннатҳои мардуми тоҷикро ба тартиб овард. Пеши роҳи харҷу масрафҳои 

зиёдатӣ ва маъракаҳои серхарҷи дабдабанокро гирифт. 

          Ин қонуни миллӣ, ки баъд аз даҳ соли татбиқи он бо иштироки 

оммаи васеи мардум ва баррасиву муҳокимаи он дар расонаҳои гурӯҳӣ боз 

мавриди таҷдиди назару бозбинӣ қарор гирифт, дар оянда низ нақши 

муҳими худро дар ба тартиб овардани анъанаву суннатҳо ва маросимҳои 

тоҷикон хоҳад бозид. 

          Вале дар татбиқи он ҳолатҳое ҷой доранд, ки бояд ислоҳ шаванд, 

пеши роҳи нуқсонҳову камбудиҳои ҷиддӣ, ки дар ҷараёни роҳандозии он 

пайдо шудаанд, гирифта шаванд. Ҳодисае, ки баъд аз гузаронидани 

маъракаи хонадоркунии писарам Фирдавс аз сари хонаводаи мо ва 

хонаводаи Ҳабибуллоев Т. гузашт, имрӯзхо як ҳодисаи маъмулие шудааст, 

ки ба сари хазорон хонаводаи тоҷик омада истодааст. Мақомоти дахлдор 

барои ба ҷо овардани нақшаву барномахои тақвимии хеш дар татбиқи 
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Қонуни миллӣ, яъне татбиқи Қонуни танзим ба таври нодуруст ва 

ғайриқонунӣ амал карда, оддитарин ҳуқуқҳои шаҳрвандии моро поймол 

менамоянд. Албатта, ҷаримаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар таҷрибаи 

судӣ як ҳодисаи маъмулист. Вале ҷараёни  ин амал чӣ гуна сурат мегирад, 

хеле муҳим аст. Таҷрибае, ки мо ҳосил кардем, хеле талх аст. Дар сари ҳар 

як қадам аз аввалин лаҳзаҳои ба ин кор бархурдан дар Агентии коррупсия, 

Кумитаи дин ва прокуратура то баррасиву муҳокимаи  парванда дар Суди 

ноҳияи Исмоили Сомонӣ мо ба душвориву мушкилиҳое рӯ ба рӯ шудем, 

ки бештар хусусияти субъективӣ дошта, аз худсариву беэътиборӣ ва 

баъзан бедонишии мансабдорони ба ин амалҳо алоқаманд шаҳодат 

медиҳад. 

         Хангоме ки як шаҳрванд ба ҳуқуқбунёдӣ ва адолатпарварии 

сохторҳои судии Тоҷикистон умед баста, ба як бовариву итмимон рӯ ба ин 

даргоҳ меорад, бояд ҷавоби саволҳои худро гирад.Додхоҳӣ ва барқарории 

адолатро ба таври воқеӣ эҳсос кунад. Инсонҳо дар тамоми мавҷудияти 

тамаддуни башарият ба адолати иҷтимоӣ бовар доштанд, ба сохторҳои 

марбутаи давлат барои додхоҳӣ муроҷиат мекарданд, аз ин сохторҳои 

давлат риояи қонуну адолатпарвариро талаб мекарданд. 

         Вале вақте медиданд, ки ҳаққу ҳуқуқи шаҳрвандии онҳо аз тарафи 

мансабдорони алоҳида поймол мегардид ва дар суду додгоҳ ҳам даъвоҳои 

онҳо боз ҳам ба суди мақомоту мансабдорон ҳал мегардид ва ин 

поймолсозии адолат ва ҳуқуқҳои онҳо хусусияти саросарӣ мегирифт ва 

дигар барои шаҳвандон ҷоӣ муроҷиату адолатхоҳӣ намемонд, онҳоро яъсу 

ноумедӣ фаро мегирифт, ҷаҳлу ҷаҳолат  ва зуроварӣ ҷои адолатро 

мегирифт. Беҳуқуқӣ, яъне ноумедӣ, аз даст рафтани боварии мардум ба 
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институтҳои давлатдорӣ пеш аз ҳама пояҳои бунёдии давлатдориро заиф 

мекунад, ба шахсони ноогоҳу авомфиребу мансабпараст  имкон фароҳам 

меорад, ки ба оромиву осоиштагии кишвар халал ворид созанд ва аз нерӯи 

мардуми дилшикаста ва ноогоҳ аз асли ҳуқуқбунёдии ҷомеа истифода 

кунанд, ҷомеаро ноором созанд ва хадафҳои шуми  худро дар амал пиёда 

намоянд.                 

         Баъд аз гузаронидани тӯйи домодии  писари хурдиам Фирдавс, ки 

санаи 30.07.17дар тарабхонаи «Шоира-люкс» баргузор гардид, рӯзи 01.08.17 

маро ба Агентии коррупсия даъват карда, ду нафар – Одинамаҳмадзода П- 

капитани адлия  ва Розиқзода Ҳ., мавриди бозпурсӣ қарор доданд. 

Ҳарчанд дар давоми ин тафтишу тергав мо нишон додем, ки дар ҷараёни 

гузаронидани тӯй ягон қонуншиканӣ рух надодааст ва Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба таври комил риоя гардида аст, онҳо ба зур 

мехостанд бо сухану маълумотҳои пучу беасос маро ба қонуншиканӣ 

айбдор намоянд. Ҳатто кор ба дараҷае расид, ки онҳо аз баргузоркунандаи 

оши наҳор, қудои ман, марди 80-сола, собиқадори меҳнат сарфи назар 

карда, айнан изҳор доштанд, ки «Мо муаллимро қапидем ба Шумо кор 

надорем». Бо ҳамин сохтакориву фиребкунӣ дар ҳаққи банда дасисаву 

туҳмате раво диданд, ки таҳлилу баррасии он дар достони зиндагии ману 

хонаводаи ман як саҳифаи нангину фоҷиабор, саҳифаи  беэътиборӣ ба 

Қонуни миллӣ, саҳифаи «салла биёру калла биёр»- и татбиқкунандагони 

Қонун, саҳифаи ба ҳар  васила беобрӯ кардани ин ду шахсӣ собиқадори 

кору меҳнат, саҳифаи бор кардани мусибату ғам ба хонаводаҳои онҳо, 
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саҳифаи ба ҷойи шодиву хушбахтӣ ва комгории арӯсу домод ба онҳо 

расондани азобу ғаму андуҳ боқӣ хохад монд. 

      Баъд аз ин бозпурсӣ аз тарафи кормандони коррупсия ҳуҷчате ба номи 

«санад» тартиб дода шуд ва рӯзи 03.08.17 ба Кумитаи дин фиристода шуд. 

Ҳарчанд ки он сохтакорона ба рӯзи 29.07.17 (рӯзи баргузории оши наҳор, 

ки аз ҷониби қудо гузаронида шуд.) таърихгузорӣ карда шуда буд, вале он 

ҳам намунае аз сохтакориву бофтакории кормандони ин мақом буд. Дар 

бораи ин  санад муфассалтар суҳбат хоҳем кард. Зеро он пойдевори 

парвандаи ба ном «ҳуқуқвайронкунӣ» буда, ҳамчун ҳуҷҷати асосӣ барои 

бадному таҳқир кардани шахсияти мо истифода шудааст. Ин ҳуҷҷат аз 

якуним саҳифаи дастнавис иборат буда, муҳтавои он чунин аст: 

 

Санад 

29.07 соли 2017                                                                          ш. Душанбе.                         

 Мо, дар зеримзокунандагон сарнозири Сарраёсати пешгирии 

коррупсияи Агентии  назорати давлатии  молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, капитани адлия Одинамаҳмадзода 

П.О. ва нозири калони ҳамин Сарраёсат капитани адлия. Розиқзода Ҳ.О. 

дар ҳузури шаҳрвандон Қодиров Ҷамшед Фаридунович, 

истиқоматкунандаи ш. Душанбе, кучаи  А. Раҷабовҳо, хонаи 31, ҳуҷраи 1 ва 

Ҷумаев Фаридун Ҷуманазарович, истиқоматкунандаи ш. Душанбе, кучаи 

А. Қаҳҳоров, хонаи 149, ҳуҷраи 92 ин сана санади мазкурро дар он хусус 

тартиб додем, ки ҳангоми  санҷиши риояи талаботи қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар тарабхонаи «Сарез», воқеъ дар  ноҳияи И. 

Сомонӣ, кучаи М.Турсунзона, ш. Душанбе муайян карда шуд, ки шаҳрванд 

Назарзода Сайфиддин маъракаи оши наҳори фарзандаш Назарзода 

Фирдавсро бо миқдори 40 кг биринҷ ош ва зиёда аз 300 нафар меҳмонон аз 

соати 8:00 то 11:00 барпо намудааст. Инчунин муайян карда шуд, ки 

тамоми маҳсулотҳои маъракаи оши наҳор ва ҳаққи хизмати тарабхонаи 

«Сарез» аз ҷониби худи Назарзода Сайфиддин пардохт карда шуда,  вале 

тавсиянома барои гузаронидани маъракаи оши наҳор ба номи қудояш 

Ҳабибуллоев Тоҷиддин гирифта шудааст. 

       Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки Назарзода Сайфиддин маъракаи оши 

наҳори фарзандашро хилофи моддаи 10-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» барпо намудааст ва барои тасдиқи ҳоли мазкур баёнотҳои 

маъмури тарабхонаи «Сарез», Аҳёев Бухорӣ Сайдқадамович, ошпаз 

Насриддинов Аҳтам Наҷмиддинович ва сабти видеоӣ замима карда 

мешвад. Санади мазкур дуруст мебошад ва барои тасдиқи он имзоҳои 

худро мегузорем.  

 

Сарнозири СПК-и Агентӣ 

               капитани адлия                                     имзо  Одинамаҳмадзада П. 

Нозири калони СПК-и Агентӣ                     имзо           Розиқзода Ҳ.С. 

             капитани адлия 

Иштирокчиён                                                 имзо          Қодиров Ҷ. Ф. 

           имзо           Ҷумаев Ф.Ҷ.   
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Пеш аз он, ки ба моҳияту муҳтавои ин санад рӯ биёрем, бояд асосҳои 

таҳияи онро баррасӣ кунем. Он аз куҷо пайдо шуд? Имрӯз, ки аз 

гузаронидани оши наҳори тӯйи фарзандони мо зиёда аз ду моҳ мегузарад, 

рафти ҷараёни таҳияи ин санад нисбатан маълум шуда истодааст. 

Намояндагони Агентии коррупсия ба хотири иҷрои нақшаҳои худ ва ба 

даст овардани натиҷа ва анҷом додани ба ном «корӣ-оперативӣ», ки дар 

парвандаи маъмурӣ тибқи моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи фаъолияти оперативиӣ- ҷустуҷӯй” умуман ғайриқонунӣ аст, 

як рӯз пеш аз баргузории оши наҳор, яъне рӯзи 28.27.17 (ҷумъа)  бегоҳӣ 

байни соатҳои 18-19 аввал ба хонаи қудо Ҳабибуллоев Тоҷиддин рафта 

мепурсанд, ки дар онҷо зиёфате ҳаст ё не  ва дар зимн муайян мекунанд, 

ки оши наҳор дар куҷо гузаронида мешавад. Баъд аз он ки фаҳмиданд, ки 

дар хонаи арӯс ҳеҷ гуна зиёфате ё оши наҳор ба назар гирифта нашудаасту 

аз ин ҷо ҳеҷ суду фоидае ба даст намеояд, онҳо ба тарабхонаи «Сарез» рӯй 

оварданд. Тахминан соатҳои 8:20- 8:30  гурӯҳе аз кормандони коррупсия бо 

роҳбарии Одинамаҳмадзода П. дар назди бинои тарабхонаи «Сарез» 

пайдо мешаванд.   
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       Пеш аз ин гурӯҳи дигаре ба тарабхона ворид шуда, ба кор шурӯъ 

мекунанд. Онҳо (ду нафар шиносоӣ шудааст) ҳам бо  гирифтани навор ба 

воситаи телефони мобилӣ ва ҳам барои хизматрасонӣ ба шахсони 

алоқаманд ба коррупсия (гуруҳе, ки онҳо ба хотири зиёд шудани шумораи 

меҳмонон қасдан ва мақсаднок ба тарабхона овардаанд) машғул шудаанд. 

(Сурати шахси хизматрасон ва наворгир оварда мешавад). 
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       Ин шахс худро ҷое писари чойхоначӣ ва ҷое писари дастурхончӣ 

муаррифӣ карда, дар тамоми муддати дар тарабхона будан бо ош бурдан 

ба назди кормандону гурӯҳи фармоишии худ машғул буд. ӯ чанд дафъа ба 

назди Одинамаҳмадзода П. рафта ва чор табақ ош ҳам бурдааст. То 

андозае, ки оқибат Одинамаҳмадзода П. аз ош сер мекунад ва аз хӯрдани 

табақи навбатӣ худдорӣ менамояд.  
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(Дар акс Одинамаҳмадзода П. ба фармоишгарони худ гузориш медиҳад) 

 

 

    Аҷаб расмест расми одамизод. Одинамахмадзода П. бо  гурӯҳаш омада, 

ҳар яке ду соат дар тарабхона чандин табақ ош хӯрда бо чашмону сар 

диданд, ки дар он ҷо одамон камшуморанд ва ба ғаразҳои мақсадноки худ  

ноил намешавад. Вале дидаву дониста намак хӯрда ба намакдон туф  

карда, дар ҷойи ҳодиса санад тартиб  надода, баромада рафта, сипас як 

ҳуҷҷати бофтаву сохта тартиб дода, сабабгори мусибати ду хонаводаи 

бузург гардид. 
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Дар асоси ин санади сохтаву бофта дар Кумитаи дин бо поймол 

кардани қисмҳои 1 ва 2 моддаи 84 Кодекси мурофиаи хуқуквайронкунии 

маъмурӣ протокол ва қарор таҳия карда, бо ҳамин парвандаи  

ҳуқуқвайронкунии маъмуриро дар асоси як буҳтонномаи Агентӣ оғоз 

бахшиданд. 

 Рӯзи 08.08.17 дар телевизиони Тоҷикистон бо як ҳамҳамаву дағдаға 

навори телевизионие пахш гардид, ки дар он туҳмату буҳтони  Агентӣ 

хилофи муқаррароти қонун расонаӣ гардид ва шахси аслан бегуноҳ бе 

ягон таҳлилу баррасӣ ва бе баромадани ҳалномаи суд гунаҳгор эълон 

гардид. Ман дар як ҳолати ногувор қарор гирифта, раддия навишта дар 

матбуот паҳн кардам, ки чунин аст:  

«Бо арзи эҳтиром ба маълумоти хонандагон мерасонам, ки чун 

ҳазорон падари ин сарзамин, банда низ фарзандам Назарзода Фирдавсро 

санаи 30.07.17 хонадор намудам. Аммо аз чӣ бошад, ки дар Телевизиони 

Тоҷикистон рӯзи 08.08.17 барномае пахш гардид, ки як бахши он ба тӯйи 
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писари ман алоқаманд буд ва дар барнома аз ман ном гирифта шуд, ки гӯё 

дар тӯйи писарам ба қонунвайронкунӣ роҳ дода бошам. Аммо чун ҳақиқат 

чизи дигар аст, тасмим гирифтам, ҳақиқатро ба хонандагон бирасонам. 

        Дар барномаи телевизионӣ гӯё оши наҳорро ман гузаронидаам ва дар 

он зиёда аз 300 нафар иштирок карда бошад ва меъёрҳои Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вайрон шуда бошад гуфта ба шаъну шарафи 

банда, ки яке аз ҷонибдорон ва мубаллиғони Қонуни мазкур мебошам, 

иснод оварда шуд. Ҳақиқат ин аст, ки оши тӯйи фарзандонам Ҳусноро ва 

Фирдавс бо ташаббус ва даъвати қудо-Ҳабибуллоев Тоҷиддин баргузор 

гардид, ки ман дар он ҳамчун меҳмон ширкат кардам ва он дар асоси 

иҷозатномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи И. 

Сомонӣ аз 29 июли соли 2017, №142/8, баргузор шудааст. Тибқи санад, 

бояд маърака аз соати 08:00 то 11:00 баргузор мешуд, вале бо маслиҳати 

тарафайн он на се соат, балки ду соат баргузор гардид. Яъне тамоми 

даъвоҳои дар барнома буда бепоя мебошанд. 

       Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва 

ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», тӯйи домодию арӯсӣ «дар 

давоми на бештар аз ду рӯз ба таври ихтиёрӣ бо оростани зиёфат барои то 

150 нафар ва додани оши тӯй барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳар ду ҷониб» 

гуфта шудааст. Маъракаи мазкур низ комилан ҷавобгӯ ба талаботи Қонун 

буда, дар он ягон банди қонун нақз нашудааст. Аммо гузориши 

телевизионӣ, ки оинаи ибратомӯзи миллат аст, моддаи 14-и Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои 133 ва 
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134-и Кодекси мурофиавии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро нақз 

намуда, бар шаъну шарафи банда ва хонаводаи ман иснод овард. 

       Ҳамчунин, рӯзи 30.07.2017 ҳангоми баргузории маросими ақди никоҳ 

аз тарафи мо 4 мошини сабукрав ҷудо шуда буд. Дар тамоми хатти сайри 

арӯсу домод (назди хонаи арӯсу домод, ҳангоми омадан ба хонаи ақди 

никоҳ, дар назди Боғи Ирам, дар назди кохи Наврӯзгоҳ, дар назди 

тарабхонаи “Шоира-люкс”) мошинҳо дар як гурӯҳ ҳаракат мекарданд, ки 

комилан мувофиқи қонунгузорӣ мебошад. Мошинҳоро ҳатто кормандони 

БДА дар назди Боғи Ирам аз санҷиш гузарониданд ва чун 

қонунвайронкунӣ вуҷуд надошт, мошинҳоро раҳо карданд. 

Зиёфати арӯсу домод низ, ки дар тарабхонаи “Шоира-люкс” доир 

гардид, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” баргузор шуда, ба 

ғайр аз шахсони хидматрасон 150 нафар меҳмон даъват шуда буд, ки аз он 

65 нафар ба ҷониби арӯс тааллуқ дошт. Вале бо таассуфи зиёд на ҳамаи 

даъватшудагон дар тӯй иштирок намуданд. Дар тарабхона тақрибан 110 ва 

ё 120 нафар иштирок намуданд. 

Хулоса, таҳлили баргузории тӯй дар рӯзҳои 29.07.17 ва 30.07.017 нишон 

медиҳад, ки он бо риояи тамоми меъёрҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон доир шудааст. 

Обрӯву эътибори шахс дар ҷомеа дар натиҷаи фаъолияти тӯлонӣ ба 

миён меояд, вале бо дасисаву туҳмати чанд нафар дар як лаҳза метавонад 

аз байн биравад. Қонунмеҳварӣ, ки яке аз принсипҳои асосии банда дар 

зиндагӣ аст ва пайдо шудани ин туҳмату буҳтон ва дасисаҳо дар ростои 
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ман нишондиҳандаи он аст, ки ғаразварзон пайи бад кардани номи ман 

ҳастанд. Муҳимтар аз ҳама дар Тоҷикистон адолати судӣ ҳукмрон аст, ки 

ман ба он бовар дорам ва умедворам мақомоти судӣ мӯйро аз хамир ҷудо 

хоҳанд кард» 

Баъд аз ин бо мактуб ба Раиси Дастгоҳи иҷроияи Президенти 

Ҷумхурии Тоҷикистон муроҷиат намуда, вазъияти худро шарҳ додам. 

Вале рӯзи 15.08.17 ба ман ҳангоми гузаронидани ҷаласаи ҳафтаина аз 

Дастгоҳи иҷроияи Президент, аз бахши ёрдамчии Президент оид ба 

кадрҳо (Ҳакимзода Ш.) телефон шуд, ки соати 10:00 дар толори умумӣ 

кормандонро ҷамъ кунам. Соати 10:00 Асадулло Раҳмон ва Мирализода 

Абдусалом ба Китобхона омаданд ва Асадулло Раҳмон ҷаласаи кутоҳе 

гузаронида, амри Президентро оид ба барканории банда ва таъин 

намудани Мирализода ба ҳайси директор қироат кард. Дар суҳбат оид ба 

нуқсонхои  фаъолияти Китобхона Асадулло Раҳмон танҳо аз чанд дарахте 

хушкшудае ном бурд, ки гӯё онҳо аз бефаъолиятии Назарзода С. хушк 

шуда бошад. Ҳол он ки ин ниҳолҳо аз Боғи Рӯдакӣ оварда шуда буданд ва 

тамоман дар ҷой нав  сабз нашуданд ва дар ин бора санади зарурӣ ҳам 

таҳия шуда буд. Баъд аз ин ба банда сухан дода шуд. Ман ба изҳори 

ташаккур аз роҳбарият ва махсусан Президенти кишвар ва дастгирии 

сиёсати фарҳангии давлат аз кормандон хоҳиш кардам, ки дар атрофи 

роҳбарияти нави Китобхонаи миллии Тоҷикистон муттаҳид бошанд ва 

дар татбиқи сиёсати фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

саҳмгузор бошанд. Дар зимн аз кормандон барои ҳолатҳои ногувор, ки дар 

давоми роҳбарии ман агар дар муносибат ба онҳо сар зада бошад, узрхоҳӣ 

намудам. Албатта, муддати қариб се соли роҳбарии ман дар Китобхонаи 
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миллии Тоҷикистон баррасии алоҳида мехоҳад ва ман онро дар бахши 

ҷудогона ба таври муфассал тасвир хоҳам кард. 

           Азбаски ҳодисаи ба сари мо омада бисёр ногаҳонӣ буд, аввал даступо 

гум кардам. Қариб ду  ҳафта сару калобаи худро гум кардам. Як нафар  

авомфиреби шайтон пайдо шуд бо номи Ҳафизов Зафар Додарҷонович, 

ки худро ҳимоячии бузург муаррифӣ кард. Бо номи ӯ ваколатнома додам, 

вале ӯ дар рӯзи аввали мурофиаи судӣ ба таври ногаҳонӣ ғайб зад ва ҳоло 

фурсати ӯро пайдо кардан нарасидааст.Тибқи баъзе маълумотҳо зери 

таъсиру  кадом гурӯҳе монда, аз ҳимояи мо фирор намудааст. 

           Ҳамин тариқ мурофиаи судии мо дар суди н. Исмоили Сомонии ш. 

Душанбе оғоз шуд. Ман аз рӯй ноилоҷӣ ҳимояи худро ба дасти худ 

гирифтам ва ду  мурофиаи ғайриодӣ низ гузашт. Қабл аз оғози мурофиа 

бо парванда ошно  шудам, вале ба мо барои дастрасӣ ба наворҳои ба ном 

«оперативӣ»-и Агентӣ иҷозат надоданд. Судя Исозода Хуршед ба ин 

саволи ман, ки чаро мо имконияти шинос шудан бо наворҳои 

оперативиро надорем, посух дод, ки мо онро дар ҷараёни мурофиа хоҳем 

дид ва аслан онҳо аз наворҳои худи шумо гирифта шудаанд. Аз ин посухи 

судя Исозода Х. ман  пай бурдам, ки Исозода Х. ба ном «судя» аст ва 

ҷараёни баъдии мурофиа  ин ақидаро пурра исбот намуд. 

Баъд аз ду мурофиаи судии кутоҳ, ки дар онҳо баёнотҳои ману қудо, 

намояндаи Агентӣ Розиқзода Ҳасан  ва чанд тани дигар гирифта шуд, судя 

Исозода Х., парвандаро бо сабаби вакили маҷлиси шаҳр будани ман 

28.08.17 ба Кумитаи дин баргардонд. Маълум шуд, ки на Сарраёсати 

пешгирии коррупсияи Агентии коррупсия ва на Кумитаи дин аз 
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намояндаи Маҷлиси шаҳр будани Назарзода С. огоҳ набуданд ва 

Мирзозода А- муовини Раиси Кумита боз ҳам айби бехабарии худ ва 

кормандонашро ба сари Назарзода С. бор карда, бо мактуб ба 

Прокуратураи шаҳри Душанбе муроҷиат намуд. Ин ҳама давуғеҷ ва 

сардаргумии мақомот нишондиҳандаи он аст, ки ҳамагӣ аз раванди туйи 

писари ман нақзи қонун наёфтанд.  

Прокуратураи шаҳр парвандаи моро ба Прокуратураи н. Исмоили 

Сомонӣ барои баррасӣ ирсол намуд, ки боз ҳам қонуншикании навбатӣ 

дар ҳақки вакили маҷлиси шаҳр буд, зеро прокуратураи ноҳиявӣ ҳаққи 

баррасии парвандаи вакили маҷлиси шаҳрро надорад.  Дар Прокуратураи 

н.Исмоили Сомонӣ (Рустамзода У.) тафтиш андаке ҷиддӣ гирифта шуд ва 

қазияи 40 кг ош бо далелҳо ва баёноти шоҳидон рад карда шуд. Вале як 

маълумот оид ба шумораи меҳмонон боз  ҳам аз тарафи 

Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ. таҳрифу сохтакорӣ шуд. Аз рӯи 

қонунгузории имрӯз мақоми салоҳиятноки таҳияи санадҳову ҳуҷҷатҳои 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбат ба тахаллуфи Қонуни танзим бар 

уҳдаи Кумитаи дин гузошта шудааст(моддаи 118 Кодекси мурофиаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ). Мақомоти дигар, яъне Агентӣ,  Вазорати 

корҳои дохилӣ ҳангоми иҷрои корҳои вобаста ба туйю маъракаҳо бояд 

ҳатман намояндагони Кумитаро ҳамроҳ баранд ва ҳуҷҷати заруриро, ки 

дар ин ҳолат протокол номида мешавад, “фавран баъди ошкор кардани 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ” (КМҲМ, моддаи 84, банди 1) ё ... “ҳангоми 

зарурат ба таври иловагӣ муайян кардани ҳолатҳои парванда ё маълумот 

..... на дертар аз се шабонарӯзи баъди ошкор кардани ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ”  (банди 2-и ҳамин модда) тартиб диҳанд. Азбаски ин кор дар 



17 
 

ҷойи ҳодиса анҷом дода нашуда буд, онҳо ба Прокуратура чанд сурат (53) 

аз лаҳзаҳои оши наҳорро пешниҳод намуданд, ки аслан боз як 

қонуншикании дигар аз тарафи мақомот буд. Аз байни ин  суратҳо 37 

суратлавҳа бе иштироки шахсони гумонбаршуда ба таври саросемавор 

(ман онро поёнтар шарҳ хоҳам дод), интихоб  гардида, санаде ҳам тартиб 

дода шуд ва Прокуратураи шаҳр, ки “маътали ишорат буд” онро бе 

баррасӣ асос гирифта, Қарори дахлдор қабул намуда, ба Суди ноҳияи  И. 

Сомонӣ фиристод. Аризаи шикоятии мо, ки ба Прокуратураи шаҳр  

супорида будем, бе баррасӣ монд. Аризаи мо чунин буд:  

«Мо, Назарзода Сайфиддин вакили маҷлиси шахри Душанбе, узви 

вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Корманди шоистаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илми филология, профессор  ва 

Ҳабибуллоев Тоҷиддин собиқадори меҳнат ба баррасии  воқеъбинона ва 

ҳақиқатҷуёна ва тантанаи адолат дар Тоҷикистон изҳори боварӣ карда бо 

ин ариза муроҷиат менамоем:  

 Мо мисли ҳазорон падари фарзандони миллати тоҷик барои 

хушбахтии фарзандони худ ва бунёди хонаводаи нави тоҷик дар рӯзҳои 

29.07.17 ва 30.07. туйи арусиву домодии фарзандонамонро гузаронидем. 

Оши тӯйи фарзандонамон Ҳусноро ва Фирдавс бо ташаббус ва даъвати  

Ҳабибуллоев Тоҷиддин гузаронида шуд. Ин маърака рӯзи 29 июли соли 

2017 аз соати 08:00 то соати 10:00 дар тарабхонаи “Сарез”, воқеъ дар кӯчаи 

М. Турсунзода 8/3 баргузор гардид. Қайд кардан зарур аст, ки маъракаи 

мазкур дар асоси иҷозатномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ноҳияи  И. Сомонии ш. Душанбе аз 29 июли соли 2017, №142/8, ки ба 

номи Ҳабибуллоев Тоҷиддин дода шудааст, гузаштааст. Яъне санади 
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мазкур соҳиби маърака будани Ҳабибуллоев Тоҷиддинро тасдиқ 

менамояд. 

       Вале кормандони Сарраёсати пешгирии коррупсияи Агентии 

коррупсия Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ. бо роҳи буҳтону дасиса ва 

дуруғбофӣ ба номи Назарзода Сайфиддин  санаде тартиб доданд, ки гӯё 

Назарзода С. оши тӯйи мазкурро пурра аз ҷониби худ гузаронидааст, ки 

ин бар хилоф ва зидди санади №142/8 аз 29 июли соли 2017, баёнотҳои 

шоҳидон ва иштирокчиёни маъракаи мазкур буда, ғайриқонунӣ ва 

фармоишӣ будани  онро нишон медиҳад. Онҳо ба ин васила ба ҳадафҳои 

шуми худ, яъне  беобру кардан ва ба шаъни дигаре доғ овардан расиданд. 

Баъд аз пахши як барномаи иғвогарона ва дасисаҷӯёна дар телевизиони 

«Тоҷикистон» номи Назарзода. С-ро расонаӣ карданд. Пахши ин  барнома 

то баромадани ҳалномаи суд дар бораи муайян кардани гунаҳгорӣ 

бархилофи яке аз унсурҳои асосии соҳаи ҳуқуқ эҳтимолияти бегуноҳӣ 

мебошад (моддаи 7 ва моддаи 15-и КМҲМ). Бо ин иғво ба онҳо муяссар 

шуд, ки ӯ аз вазифа озод карда шавад. Аз тарафи дигар дар рӯзномаҳои 

гуногун (Азия-плюс, Озодагон, сайтҳои мухталиф) нисбат ба мо маводҳои 

туҳматангез ва таҳқиромез чоп шуда истодаанд, ки боиси нооромиву заҷр 

кашидани аҳли хонавода гаштааст. Сабаби ҳамаи  ин ҳодисаҳо амали 

ғайриқонунии ин ду нафар (Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ.) 

мебошад. Санади пешниҳоднамудаи онҳо, ки гӯё рӯзи 29.07.17 навишта 

шудааст беасос ва таҳрифшуда  мебошад. Аз руйи ин санад онҳо гӯё ошпаз 

Насриддинов Аҳтамро дар ин рӯз яъне, рӯзи 29.07.17.  пурсидаанд,  вале  аз 

рӯи баёноти Насриддинов А.  ӯро танҳо  рӯзи душанбе  31.07.17 бо роҳи 
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дуруғгӯӣ (ба баҳонаи фармоиши пухтани ош) ба бинои коррупсия  оварда, 

бозпурсӣ менамоянд. (баёноти Носриддинов А. дар парванда вуҷуд дорад.) 

       Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои  

миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахси муовини Раис 

Мирзозода А. ва сармутахассис Мамараҷабов М.Т. дар протокол ва қарори 

худ танҳо ба далелҳои беисбот ва бардуруғи кормандони Сарраёсати 

пешгирии коррупсия Одинамаҳмадзода П., Розиқзода Ҳ. ва шоҳидони 

онҳо такя карданд. Ҳарчанд аз Ҳабибуллоев Т.,  писараш Ҳабибуллоев Ш. 

ва Насриддинов  А. баёнот гирифта, онҳоро дар парванда ҷо дода бошанд 

ҳам, дар протокол ва қарори имзокардаи онҳо далелҳои аз тарафи мо 

пешниҳодшуда дарҷ наёфтаанд, ки аз яктарафа будани ҷараёни таҳияи 

парванда  ва ба манфиати кормандони коррупсия кор кардани онҳо 

шаҳодат медиҳад.  

Мувофиқи моддаи 49 КМҲМ мавҷудияти ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ бояд исбот карда шавад, вале онҳо ба ҷои исботи мавҷудияти 

ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ далелҳои исботнашуда ва бардурӯғи 

кормандони агентиро дар бораи иштироки зиёда аз 300 нафар 

даъватшаванда ва истифодаи 40 кг биринҷ барои оши наҳор ба инобат 

гирифта, парванда оғоз намуда, ба ҳамин тариқ шарики туҳмату буҳтони 

ин шахсон нисбат ба мо гардиданд. Мо далелҳои исботшуда оид ба мавҷуд 

набудани истифодаи 40 кг биринҷ ва дар асоси он ба таври бепоя ҳисоб 

кардани шумораи меҳмононро дорем. Аз тарафи дигар, дар тафсири 

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзим анъана ва ҷашну 

маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳам дар бораи иштироки тарафи 

домод дар баргузории оши наҳор ва ҳам дар бораи  тартиби шуморидани 
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меҳмонони даъватшаванда  ба таври мушаххас маълумот оварда шудааст, 

ки мо онро ба шакли иқтибос пешниҳод менамоем: «Мумкин аст дар 

асоси урфи қадима ҷониби писар барои баргузории оши  туйи духтар 

саҳмгузор бошад. Яъне барои ташкили ош барои то 200 нафар, ки дар он 

40-50 кг. биринҷ, 20-25 кг гӯшт ва дигар маҳсулот сарф мешавад, қисман 

ҷониби писар саҳмгузор бошад”. (Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”, саҳ. 55. Тафсири моддаи 10. Туйи домодию арусӣ)  Пас, оё 

имкон дорад, ки маъракаи оши тӯй, ки ба номи як нафар, ки он ҳам ба он 

тӯй аз тарафи ҷониби дигари тӯй, яъне тарафи арӯс даъват шудааст, 

вобаста карда шавад? Ин вобастасозӣ оё хилофи қонунгузории ҷории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дидаву дониста ба номи шахси дигар иснод оварда, 

ба ҳамин восита доғ овардан ба шаъну шараф ва обрӯву эътибори дигарон 

нест? Ҳурмату эҳтиром дар ҷомеа дар натиҷаи фаъолияти тӯлонии инсон 

ба вуҷуд меояд, вале метавонад бо дасисаву туҳмати чанд нафар дар як дам 

шахси бегуноҳ беобрӯ гардад. «Алҳазар аз туҳмати ноҳақ» – гуфтаанд 

бузургони мо. Аз тарафи дигар, магар шахсони тартибдиҳандаи ин санад 

дидаву дониста бо ин амали ношоиста миёни қудоҳо хусумат андохта, ба 

вайроншавии оилаи ҷавон асос намегузоранд? Масъалагузориҳо бисёр 

ҷиддӣ мебошанд. Магар ин тарзи амал аз бемасъулиятона ва бесаводона 

рафтор кардани намояндагони Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсия дар шахсияти шахсони таҳиякунандаи ҳуҷҷати 

мазкур шаҳодат намедиҳад? 

Масъалаи муайян кардани шумораи меҳмонон низ аз ҳаво гирифта 

шуда беисбот аст. Боз ҳам рӯ меорем ба тафсири қонун: “Дар ин ҳолат 
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намояндаи комиссия, аз назари Қонун ҳолати ҳуқуқвайронкуниро, ки бо 

аломатҳои яке аз моддаҳои Қонун (масалан, риоя накардани теъдоди 

иштирокчиён рух додааст) таҳлил мекунад ва эҳтимолияти гунаҳкории 

соҳиби туйро масъалагузорӣ менамояд.  Агар ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ ба 

теъдоди одамон вобаста бошад, аъзои комиссия бояд ба он диққат диҳад, 

ки шумораи иштирокчиён тибқи Низомнома танҳо дар асоси мизҳои 

мавҷуда ва нафарони нишастае, ки назди онҳо хӯрок гузошта шудааст, ба 

инобат  гирифта шавад. Онҳое, ки рост истода дар атрофи маърака базмро 

тамошо мекунанд ба теъдод ҳамчун иштирокчиёни туй эътироф 

намешаванд. Ҳамчунин  дар маъракаҳои хурсандӣ ҳунармандон, 

пешхизматон, раққосаҳо, суратгиру банаворгирандагон ба теъдоди 

даъватшудагон ҳисоб карда намешаванд”. (Тафсири Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”, саҳ. 55. Тафсири моддаи 6). 

       Хароҷоти оши тӯй бо маслиҳати пешакии дуҷониба бо додани 

баъзе маҳсулотҳо, аз тарафи писардор, яъне Назарзода Сайфиддин сурат 

гирифт. 

     Мувофиқи маслиҳати пешакӣ бо қудо (Ҳабибуллоев Тоҷиддин) ба оши 

тӯй аз тарафи домод 80 нафар меҳмон даъват шуда буд, ки дар асоси 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 8 июни соли 2007, №272 сурат 

гирифта буд. Илова бар ин, дар оши наҳор аз тарафи писар 

даъватшавандагон камтар буданд ва умуман ҳам дар оши наҳор ва ҳам дар 

зиёфат меҳмонон камтар омадаанд, ки ин бепоя будани даъвати 

иштироки меҳмонони зиёдро дар оши наҳор нишон медиҳад. 
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     Ҳарчанд барои оши наҳор се соат (аз соати 8 то соати 11) муқаррар 

щудааст, он расо ду соат давом кардааст. Яъне соати 10:00 аллакай дар 

тарабхона ба ғайр аз шахсони мутасаддӣ касе намонда буд, ки боз ҳам 

бепоя будани даъвати зиёд будани меҳмононро дар оши наҳор нишон 

медиҳад. 

     Рӯзи 30.07.2017 ҳангоми баргузории маросими ақди никоҳ аз тарафи мо 

айнан мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими  

анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 4 мошини 

сабукрав ҷудо шуда буд. Дар тамоми хатти сайри арӯсу домод (назди 

хонаи арӯсу домод, ҳангоми омадан ба хонаи ақди никоҳ, дар назди Боғи 

ботаникӣ, дар назди кохи Наврӯзгоҳ, дар назди тарабхонаи “Шоира-

люкс”) мошинҳо дар як гурӯҳ ҳаракат мекарданд. Ин гурӯҳро ҳатто 

кормандони Бозрасии давлатии автомобилӣ дар назди Боғи ботаникӣ аз 

санҷиш гузаронида буданд. Азбаски назди хонаи домод (кӯч. М. 

Турсунзода, хонаи 118) мошинҳои бегона (роҳи васеи мошингард аз назди 

ҳавлӣ мегузарад) бисёр рафтуо мекунанд, мо пеши роҳи онҳоро гирифта 

наметавонем. 

Дар «Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» омадааст: 

“Ҳангоми ба қайди ақди никоҳ бо мошин рафтани домоду арӯс бо дӯстони 

келину домод онҳо бояд аз 4 автомашина зиёд киро накунанд. 

Автомашинаҳо ҳатман бояд сабукрав бошанд. “(С.66-67)” Яъне дар тамоми 

хатти сайри арӯсу домод – фарзандони мо ба шакли гурӯҳӣ ҳаракат 

кардани 4 автомашинаи сабукрав комилан мутобиқи қонунгузории ҷории 

ҷумҳурӣ мебошад. 
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        Дар зиёфати арӯсу домод, ки дар тарабхонаи Шоира-люкс доир 

гардид, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба ғайр аз 

шахсони хидматрасон 150 нафар меҳмон даъват шуда буд, ки ба тарафи 

арӯс 65 даъватнома дода шуда буд. Аммо мутаасифона ба зиёфат на ҳамаи 

даъватшудагон омаданд. Ҳудудан 30-40 ҷой холӣ монд. 

Хулоса, таҳлили гузаштани оши тӯй ва ҳам зиёфат дар рӯзҳои 29.07.17 

ва 30.07.017 нишон медиҳад, ки ҳар ду чорабинӣ (яке аз тарафи арӯс ва 

дигаре аз тарафи домод) бо риояи тамоми меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” гузаронида шудаанд ва тавре ба назар мерасад, ин 

сабти ғайриқонунии наворҳои видеоӣ аз ҷониби шахсони номаълум ва аз 

хонаҳояшон бо роҳи фиреб бурдану зери фишор баёнот гирифтан ва 

маълумоти бардурӯғ пешниҳод кардан аз тарафи кормандони Агентии 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, ба назар 

нагирифтани аризаи расмии Ҳабибуллоев Тоҷиддин ба мақомоти 

Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия хусусияти 

фармоишӣ дорад. 

Ҳам дар санади Сарраёсати пешгирии коррупсия ва ҳам дар қарори 

Кумитаи дин оид ба оғоз кардани парвандаи маъмурӣ нуқсонҳои ҷиддӣ, 

ки бо талаботҳои Кодекси мурофиаи  ҳуқуқвайронкунии маъмурии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаҳои 81 ва 84) ихтилофи ҷиддӣ доранд, дида 

мешаванд. Аз ҷумла, бархе аз онҳоро номбар мекунем:  

1. Дар санади Сарраёсати пешгирии коррупсияи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
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03.08.2017 №102/10-116 ва Протоколҳои №007487  ва 007488  аз 7 августи 

соли 2017 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва қарори Кумитаи оид ба корҳои 

дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2017 дар бораи оғоз намудани 

парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аввал сухан дар бораи зиёда аз 300 

нафар меҳмон ва истифодаи 40кг биринҷ меравад, вале аз баёноти 

шоҳидон Аҳёев Бухорӣ (маъмури тарабхонаи “Сарез”) ва Насриддинов 

Аҳтам (ошпаз), ки дар қарори Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими 

анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 8 августи соли 2017 дар бораи оғоз намудани парвандаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оварда шудааст, сухан дар бораи 35-40 кг 

биринҷ ва иштироки “аз 250 то 300 нафар” меравад. Бинобар ба таври 

баръало тахминӣ ва эҳтимолӣ будани далелҳо (яъне ҳаҷми биринҷ ва 

шумораи меҳмонони дар ҳуҷҷатҳо пешниҳодшуда) талаботи банди 3-и 

моддаи 81-и КМҲМ ҶТ дар бораи “будани маълумоти кофӣ, ки аз 

мавҷудияти ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гувоҳӣ медиҳад” вайрон  

шудааст. Бинобар ин ба инобат гирифтани чунин далелҳои эҳтимолӣ ва 

тахминӣ асоси юридикӣ надорад. Дар протоколи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ бояд далелҳо аниқ, дақиқ ва мушаххас бошад, ки ин унсур дар 

ҳуҷҷатҳо дида намешавад. 

2. Мувофиқи банди 1-и моддаи 84-и КМҲМ ҶТ, бояд протоколи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ “фавран, баъди ошкор кардани 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ” ва мувофиқи банди 2-и ҳамин модда дар 

ҳолатҳои зарурӣ “на дертар аз 3 шабонарӯз баъди ошкор кардани 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ” тартиб дода шавад. Ҳол он ки  таҳияи санади 
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Сарраёсати пешгирии коррупсияи Агентии назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.08.2017 №102/10-

116 ва Протоколҳои №007487  ва 007488  аз 7 августи соли 2017 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва қарори Кумитаи оид ба корҳои дин, 

танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 8 августи соли 2017 дар бораи оғоз намудани парвандаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба талаботи моддаи 84 (бандҳои 1 ва 2)  

КМҲМ ҶТ умуман мувофиқат намекунад. 

3. Санади Сарраёсати пешгирии коррупсияи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

03.08.2017 №102/10-116, ки аз тарафи кормандони Агентӣ 

Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ. таҳия шудааст, сохтаву бофта ва 

ғайриқонунӣ буда, дар таҳияи он ягон меъёри қонунгузорӣ риоя 

нашудааст. Аввалан, санад гӯё рӯзи 29.08.17 дар ҷои воқеа, яъне тарабхонаи 

“Сарез” соати  09-00 тартиб дода шудааст. Азбаски соати 09-00 

ташкилкунандагони оши наҳор дар ин тарабхона буданд ва 

таҳиякунандагонро касе надидааст, соати таҳияи санад шубҳанок ба назар 

мерасад. Дувум, аз рӯи ин санад гӯё шаҳрвандон Қодиров Ҷ., ва Ҷумъаев Ф. 

баёнот додаанд, ки дар тарабхона “зиёда аз 300 нафар меҳмон” даъват 

шуда, 40 кг биринҷ истифода шудааст, ки бо маълум будани вазни аниқи 

биринҷ (34 кг) аз бепоя будани ин баёнот шаҳодат медиҳад. Сеюм, 

шумораи 300 нафар меҳмононро ҳеҷ кас ҳисоб накардааст ва он тахминӣ 

мебошад. Чорум, аз ҳама муҳимтар ин ду нафар, ҳам Қодиров Ҷ. ва ҳам 

Ҷумъаев Ф. дар санади Агентӣ ҳамчун шахсони “холис” истифода 

шудаанд, ки баёноти онҳоро шубҳанок мегардонад. Панҷум, шумораи 300 
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нафар меҳмонон дар нимаи аввали оши наҳор (соати 9-00) магар шубҳанок 

нест? 

4. Дар қарори Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну 

маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи 

соли 2017 дар бораи оғоз намудани парвандаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ қайд шудааст, ки аз шаҳрвандон Аҳёев Бухорӣ, Насриддинов 

Аҳтам ва Қодиров Ҷамшед баёнот гирифта шудааст, вале дар парванда 

баёноти иловагии Қодиров Ҷамшед дида намешавад. Бояд гуфт, ки дар 

Кумитаи дин аз шоҳидон Насриддинов Аҳтам ва Ҳабибуллоев Ш. баёноти 

иловагӣ гирифта шуда буд. Вале дар қарор на танҳо баёноти иловагии 

онҳо ба назар гирифта нашудааст, балки баёноти иловагии Ҳабибуллоев Т. 

низ сарфи назар шудааст. 

5. Ҳабибуллоев Т., 3 августи соли 2017 аз болои санади Сарраёсати 

пешгирии коррупсияи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза 

бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.08.2017 №102/10-116 аризаи 

шикоятӣ таҳия намуда, худи ҳамон руз ба Агентии коррупсия фиристода 

буд ва нусхаи он ба шахсони масъули Сарраёсати пешгирии коррупсия 

расонида шуд. Аммо аризаи даъвогии Ҳабибуллоев Т. аз тарафи 

кормандони Агентӣ ба эътибор гирифта нашуд ва ҳоло барои баррасӣ ба 

Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои 

миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ирсол шудааст. Инчунин, 

то ба ҳол ин ариза, ки ба парвандаи мазкур алоқаи бевосита дорад, ба 

парванда шомил нашудааст. 
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Бинобар асосҳои дар боло зикршуда ва мувофиқи моддаи 26-и 

КМҲМ ҶТ эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки барои баррасии воқеъбинона 

ва ҳақиқатҷуёна корҳои зерин анҷом дода шавад:  

         А. Санади Сарраёсати пешгирии коррупсияи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

03.08.2017 №102/10-116 мавриди баррасӣ қарор дода шуда, аз экспертизаи 

хатнависӣ гузаронида шавад ва рӯзу соати навишта шудани он муайян 

карда шавад. 

Б. Шоҳидоне, ки аз тарафи Агентӣ ва Кумитаи дин (Қодиров 

Ҷамшед, Ҷумъаев Фахриддин) пешниҳод шудаанд, ҳатман даъват карда 

шуда, шоҳидии онҳо аз нав шунида шавад. 

        В.  Аризаи шикоятии Ҳабибуллоев Т. аз болои кормандони 

Сарраёсати пешгирии коррупсия Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ. 

ҳамзамон бо гузаронидани мурофиа дар ҷаласаи судӣ мавриди баррасӣ 

қарор дода шавад. 

Г.  Кормандони Сарраёсати пешгирии коррупсия Одинамаҳмадзода 

П. ва Розиқзода Ҳ.,  ҳангоми сабти оши наҳор мустақиман моддаи 18 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон карда,  ба дахлнопазирии 

аъзоҳои оилаҳои туйшаванда, ки давлат чунин дахнопазириро кафолат 

медаҳад, халал расонидаанд, онро ба таври пинҳонӣ сабт намудаанд. Аз ин 

рӯ, хоҳишмандем мувофиқи моддаи 55-и КМҲМ ҶТ асбобҳои сабт ва 

сертификати онҳо тафтиш карда шавад ва масъалаи ба ҷавобгарӣ 

кашидани кормандони мазкур бинобар сабаби поймол кардани ҳуқуқҳои 

конститутсионии шаҳрвандии мо парванда огоз карда шавад.”               
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Дар мурофиаи судӣ, ки рӯзҳои 21.09.17ва 22.09.17. баргузор гардид, 

баъд аз баёноти гунаҳгоршавандаҳо баёноти Розиқзода Ҳ- намояндаи 

агентӣ шунида шуд. Ба саволи ҳимоячӣ Насруллоев Б., оид ба дар куҷо 

навишта шудани санад ӯ ҷавоб дод, ки онро берун аз тарабхонаи “Сарез” 

таҳия кардааст. Дар масъалаи шахсони холис, ки баъдан ҳамчун шоҳид дар 

санад истифода шудаанд, баён дошт, ки онҳоро аз тарабхона овардааст. Мо 

шахсони холисро аз аввали мурофиа хостем ба суд даъват кунем, вале 

раисикунанда  Исозода Х ба ҳар роҳ барои мо монеа эҷод мекард ва ин кор 

ба мо муясар нашуд. Ба саволи банда, ки оё ба тарабхона даромадед ва ё 

ош хурдед? Ҷавоб дод, ки даромадем, вале ош нахурдем. Ба саволи 

ҳимоячӣ оид ба гузаронида рейдҳои муштарак ва чӣ гуна ва дар кадом 

асос гузаронидани он ҷавоб дода натавонист. Хулоса, бесаводӣ ва 

бесалоҳиятии худро пурра дар мурофиа намоиш дод. Акнун, ки суҳбат 

оид ба санади коррупсия пеш омад, мо муҳтавои бепоя будани онро шарҳ 

медиҳем: Дар ин бора мо ба суд дархост пешниход намудем, вале он ҳам 

рад гардид:  

“Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки ҳангоми оғоз кардани парвандаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ талаботи моддаҳои 81, 84 КМҲМ ҶТ бо 

далелҳои зерин ба инобат гирифта нашудааст ва бинобар ин Санади 

Сарраёсати пешгирии коррупсияи Агентии назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки асоси оғоз кардани 

парванда ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ шудааст,  беэътибор дониста шавад: 

1- Санади пешниҳоднамудаи Агентӣ дар бораи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ зиёд будани шумораи меҳмонон (“зиёда аз 300 нафар”) ва 

истифодаи “40 кг биринҷ”-ро асос гирифта, нисбат ба Назарзода С. барои 
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оғоз намудани парванда пешниҳод намудааст, ки бо баррасии ин 

маълумотҳо дар Прокуратураи шаҳри Душанбе ин маълумотҳо беасос ва 

исботнашуда дониста шуда, рад шудааст. Яъне бепоя ва мақсаднок будани 

истифодаи ин маълумотҳо исбот шудааст.  

2- Маълумот оид ба “аз 8-00 то 11-00” барпо намудани оши наҳор низ 

беасос буда, оши наҳор аз соати 8-00 то 10-00 давом кардааст. Худи 

Одинамаҳмадзода П. ва ҳамроҳонаш, ки то соати 10-00 дар он ҷо ҳузур 

доштанд ва ба ошхӯрӣ машғул буданд, қарибии соати 10-00 тарабхонаро 

тарк карданд, ки шоҳиди давомнокии баргузории оши наҳор буданд. 

Шоҳидон дар Прокуратураи ноҳияи Исмоили Сомонӣ (Ҷамшед Исмоилов 

ва Аюбов Ҳайдар) то соати 10-00 давом намудани маъракаро тасдиқ 

намудаанд.  

3- Масъалаи пардохт намудани ҳаққи хизмати тарабхонаи “Сарез”, 

хариди маҳсулот аз тарафи Назарзода С., ки дар санад омадааст, дар вақти 

баррасӣ дар прокуратура тасдиқи худро наёфт ва ин тӯҳмати дар санад 

омада низ рад карда шуд. (Баёноти шоҳидон Ҳабибуллоев Ш., Аҳёев 

Бухорӣ, Наврӯзов Илҳом, Ҳабибуллоев Т.). Оши наҳор пурра аз тарафи 

Ҳабибуллоев Т. гузаронида шуда, тарафи домод дар таъмини баъзе 

маҳсулот кӯмак кардааст, ки мувофиқи моддаи 10-и Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”  мебошад.  

4- Баёнотҳои Аҳёев Б. – маъмури тарабхона, ва Насриддинов Аҳтам – 

ошпаз,  танҳо баъди ду рӯзи баргузории оши наҳор, яъне рӯзи 31.07.17 

гирифта шудааст, ки баёноти онҳо дар прокуратура инро тасдиқ мекунад, 
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яъне боз ҳам бепоя будани санад ва тақаллубу таҳрифкории 

таҳиякунандагони санадро нишон медиҳад. 

        5- Дар санад дар бораи замима шудани сабти видеоӣ сухан меравад. 

Аз рӯи мушоҳидаҳои мо (далелҳои сабти телефонӣ) кормандони 

коррупсия ё шахсони номаълум (ду нафар) ба таври пинҳонӣ ҷараёни оши 

наҳорро сабт намудаанд, ки он поймол кардани ҳуқуқи дахлнопазирии 

ҳаёти шахсӣ (мувофиқи Конститутсияи ҶТ) мебошад. Шахсияти ин ду 

нафар бояд муайян карда шавад. Шахсияти нафари сеюм, ки 

Одинамаҳмадзода П. мебошад, маълум карда шудааст. Биноан, онҳо 

бояд сабти навор ва дастгоҳҳои сабти худро ҳамчун далели шайъӣ ба суд 

пешниҳод намоянд, то вобаста ба расму наворҳои мавҷуда экспертизаи 

дахлдор гузаронида шавад.   

6- Шахсони холис Қодиров Ҷ. ва Ҷумъаев И.Ҷ., ки баъдан ҳамчун 

шоҳид дар санад истифода шудаанд, бояд ҳамчун шоҳид дар мурофиаи 

судӣ пурсида шаванд.  

        7- Сабти телевизионӣ, ки рӯзи 08.08.17 ба воситаи телевизиони 

“Тоҷикистон” пахш гардида, дар асоси маълумотҳои Агентии коррупсия 

таҳия шудааст. Пахш кардани ин навор пеш аз ҳалномаи Суд яке аз 

принсипҳои асосии ҳуқуқӣ “эҳтимолияти бегуноҳӣ”-ро (моддаҳои 7 ва 15 

КМҲМ) поймол намуда, ба шаъни банда доғ овардааст.  Он низ дар 

ҷараёни мурофиа мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба он баҳои ҳуқуқӣ 

дода шавад, то талаботи Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин 

карда шавад” 
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Аз баёноти Аҳёев Бухорӣ, намояндаи тарабхонаи “Сарез” дар суд  

маълум гардид, ки ӯро ба Агентӣ  рӯзи 31.07.17.,даъват карда баёнот 

гирифтаанд, на рӯзи 29.07.17., ки дар санади коррупсия омадааст. Сипас 

баёноти Хабибуллоев Шоҳиддин (писари Хабибуллоев Т.) ва Назарзода 

Х.,( писари Назарзода С.) шунида шуд, ки онҳо оид ба саросемавор таҳия 

кардани санади прокуратура ва шароити хуб таъмин набудаи дар таҳлили 

суратҳо сухан гуфтанд. Дар ин бора низ мо ба суд дархост пешниҳод 

кардем, ки мазмуни он чунин аст:  

“Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки дар баррасии суд парвандаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбат ба Ҳабибуллоев Тоҷиддин ва 

Назарзода Сайфиддин аз руи моддаи 481-и КҲМ-и ҶТ қарор дорад.  Бо 

далелҳои зерин аз Шумо хоҳиш менамоем, ки барои аз нав мавриди 

баррасӣ қарор додани санади прокуратураи ноҳияи И. Сомонӣ бо 

иштироки коршинос ва шахсони алоқаманд экспертизаи судӣ гузаронида 

шавад:  

1. Баррасии масъалаи  шумораи меҳмонон дар тарабхонаи “Сарез”  

дар қарори  Прокурори шаҳри Душанбе аз 8 сентярби соли 2017  яктарафа 

ва шояд ба фоидаи Агентии коррупсия гузаронида шуда бошад. Ин 

масъала аввал дар прокуратураи ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо иштироки 

намояндагони коррупсия Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ, намояндаи 

Кумитаи дин сармутахассис Мамараҷабов М.Т, писари Ҳабибуллоев Т, 

Ҳабибуллоев Ш ва писари Назарзода С, Назарзода Хусрав бо иштироки 

ёрдамчии прокурор Рустамзода У. баррасӣ гардида дар ин бора санад низ 

тартиб дода шудааст. Мутобиқи  ин санад дар оши наҳор гӯё 247 нафар 

меҳмон иштирок карда бошад. 
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2. Ман, Назарзода С аз Рустамзода У. хоҳиш  кардам, ки бори дигар 

суратҳои  пешниҳодшудаи Агентии коррупсия бо иштироки 

намояндагони коррупсия баррасӣ  карда шавад. Ин пешниҳод аз тарафи 

Рустамзода У.  қабул гардид ва ҳамон лаҳза ба воситаи телефон бо 

намояндагони коррупсия мувофиқа гардид ва қарор шуд, ки  ҳамон руз 

(07.09.17) соати 15:00 дар бинои прокуратураи ноҳияи Исмоили Сомонӣ 

баррасӣ шавад. Вале вақте ки мо соати 15:00 ба онҷо хозир шудем, 

намояндагони коррупсия дар утоқи Рустамзода У ҳузур доштанд ва онҳо 

аз он ҷо баромаданд. Рустамзода У. ба мо изҳор дошт, ки парвандаро 

прокуратураи шаҳр талаб кардааст ва  бо ҳамин сабаб аз гузаронидани 

азназаргузаронии суратҳо ва муқоисаи онҳо бо навори видеоӣ худдорӣ 

кард. Ба фикри мо он бо  маслиҳати пешакӣ бо намояндагони коррупсия, 

яъне Одинамаҳмадзода П ва Розиқзода Ҳ сурат гирифт. Рӯзи дигар 

(08.09.17) дар прокуратураи шахр ин масъала баррасӣ нагардида бе дар 

назар гирифтани пешниҳодҳои мо қарори дахлдор қабул гардид.  

3. Дар санади прокуратураи ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе 

навишта шудааст,  ки теъдоди суратҳо 53 адад буда, 37-тои он “ба инобат 

гирифта шуд”, ки аз рӯи онҳо шумораи меҳмонон 247 нафарро гӯё ташкил 

дод. Аз рӯи ҳамин маълумот прокуратураи шаҳри Душанбе қарори худро 

дар бораи оғоз намудани парвандаи  ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз 

8.08.17(туҳфа дар остонаи 26-умин солгарди Истиқлолияти давлатии ҶТ) 

нисбат ба Назарзода С қабул кард. Ҳол он ки дар суратҳои пешниҳодшуда 

(37сурат) норавшаниҳои зиёде дида мешавад. Нафароне, ки дар оши наҳор 

иштирок кардаанд, дар суратҳои рақами 27 , 36, 13 ( қисман), 27  такроран 

омаданд, яъне ин  одамҳоро дар чанд сурат нишон додаанд ва дубора 
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ҳисоб кардаанд. Сурати рақами 17 аз дур гирифта шудааст ва мизҳои 

ҳисобшуда дубора ҳисоб шудаанд, суратҳои 20 ва 21 нофаҳмо мебошанд. 

Дар суратҳои 2,13,14,15,23,27,34,38,42 намояндагони хидматрасонҳо 

нишастаанд, ки бояд аз ҳисоби меҳмонҳои даъватшуда бароварда 

мешуданд. Аз тарафи дигар, ба шумораи 247 меҳмонон шахсони 

хидматрасон, ҳофизон, кормандони коррупсия, ки дар оши нахор гӯё ба 

“кори оперативӣ”,  яъне ошхӯрӣ машғул буданд, хешу таборони арусу 

домод, ки ба хидмат, пешвозгирӣ машғул буданд ва кормандони 

тарабхонаи “Сарез” дохил шудаанд, ки онхо бояд аз ҳисоби 

даъватшудагон бароварда мешуданд.  

Дар асоси далелҳои дар боло нишон додашуда мувофиқи моддаи 26-и   

КМҲМ аз Шумо  

Хохиш менамоем: 

      

  1. Дар  суд ин масъала аз нав баррасӣ гардад ва суратҳо барои муайян 

кардани сарчашмаи маълумот аз экспертиза гузаронида шаванд. 

  2. Барои аз нав ҳисоб кардани шумораи меҳмонони дар суратҳои 

пешниҳодӣ (37 сурат) коршинос таъмин гардад. 

       3. Коршинос бо иштироки шахсони манфиатдор (намояндагони 

коррупсия Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ, Кумитаи дин 

сармутахассис Мамараҷабов М.Т, писари Ҳабибуллоев Т, Ҳабибуллоев Ш 

ва писарони Назарзода С, Назарзода Хусрав,  Назарзода Ф., ёрдамчии 

прокурор Рустамзода У). суратҳоро аз нав баррасӣ карда, шумораи 

меҳмонон, ношиносҳо, кормандони коррупсия ва ҳамроҳони онҳо, 
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ҳофизон, хидматрасонҳо, хешутаборони наздики арусу домод ва 

кормандони тарабхонаи “Сарез”-ро дақиқ муайян намояд”. 

       Дар мурофиаи рӯзи 22.09.17 раисикунанда Исозода Х., тамоми 

дархостҳои моро оид ба парванда бе  ягон асос рад намуд. Мо дар навбати 

худ барои дуркунии раисикунанда аз мурофиа дархост намудем. Ин 

дархости мо ҳам ба мисли дигарҳояш аз тарафи худи раисикунанда рад 

гардид. Мазҳакаро бинед, раисикунанда худаш дар бораи дур кардани худ 

аз бурдани мурофиа қарор қабул мекунад. Ана ин суду, ана ин судяе, ки 

бар хилофи хоҳиши одамон дар суди онҳо беибо ва худсарона раисӣ 

мекунад. 

        Аз ин раису аз ин суд дигар умеду боварӣ намонда буд. Адолат ё 

Фемидаи тоҷик дар намунаи судя Исозода Хуршед ҳам кӯр буду ҳам кар. 

Рӯзи 28.09.17. охирин ҷаласаи судӣ баргузор гардид. Ҳарчанд мо 

медонистем, ки аз ин судяву суд ҳукми одилонаро интизор будан нашояд, 

вале азбаски дархости мо оид ба экспертизаи суратлавҳаҳо рад шуда буд, 

ман шахсан ин масъаларо дар суд баррасӣ кардам, ки онро айнан 

пешниҳод менамоям: 

«Муҳтарам Раисикунанда, муҳтарам намояндаи Прокуратураи шаҳр!  

       Ҳарчанд ки дирӯз дар мурофиаи судӣ ягон дархости тарафи гунаҳгор 

шавандаҳо ба инобат гирифта нашуд ва ин ба инобат нагирифтани 

дархостҳои мо ба таври дағалона ва ғайриқонунӣ ба назар нагирифтан ва 

поймол шудани ҳуқуқҳои шаҳрвандии моро нишон медиҳад, вале аз 

ночизтарин ва хурдтарин имконият ва фурсате, ки қонунгузории 

Чумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони оддӣ фароҳам овардааст, 
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истифода карда онҳоро барои исботи бегуноҳии худамон истифода 

мебарем ва шояд, ки чашми Фемида ё Адолати Тоҷик кушода шавад ва 

муйро аз хамир ҷудо намояд ва ҳақро ба ҳақдор расонад. 

         Аз рӯи санаде, ки аз тарафи Прокуратураи шаҳри Душанбе 

пешниҳод шудааст,барои гунаҳгор кардани банда 37 сурат пешниҳод 

шудааст. Аз 37 сурат дар бештар аз 30 сурати он шубҳа вуҷуд дорад, ки ҳар 

яке  онро аз сурати 1 сар карда то, сурати 37 ба таври муфассал шарҳ 

медиҳем: 

 Сурати 1. Аз рӯи санад аз 8 нафар иборат аст. 6 нафар дар як миз 

нишастаанд, 2 нафар аз мизи намояндагони коррупсия мебошанд, ки  

майкасурх ҳоло ҳам бо Одинамаҳмадзода  П.  дар як ҷо бо ҳамроҳии як 

нафари дигар нишастаанд. Баъзе аз онҳоро(майкасурх) дар сурати рақами 

37 дидан мумкин аст. 6 нафар мемонад. Меҳмон 6 нафар. 
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          Сурати 2.   Дар сурати 2.  3 нафар аз акси 25 омадаанд, 6 нафар 
ҳануз дар курсиҳо нанишаста рост истодаанд. Онҳо дар акси  25 
нишастаанд. Бинобар ин 6 нафар аз ин сурат бароварда мешавад. 3 
нафар мемонад.   

 

Сурати 3       Дар сурати 3 аз рӯи санад 5 нафар ҳисоб шудааст, ки 
3 нафар меҳмони даъватӣ буда, 2 нафар ношинос аст . Эҳтимол 
меравад, ки шиносҳои коррупсия мебошанд. 3 нафар шинос, 2 нафар 
ношинос. Меҳмон 3 нафар. 
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Сурати 4    Дар сурати 4 аз рӯи санад 5 нафар ҳисоб шудааст, ки 
аз онҳо 1 нафар (Додихудоев Раҷабалӣ) хидматрасон аст ва дар сурати 
рақами 38 такрор шудааст. Меҳмон 4 нафар. 

 

Сурати 5   Дар сурати 5 аз рӯи санад 5 нафар ҳисоб шудааст, ки 2 
нафари онҳо (Далер ва Илҳом) хидматрасонанд. 3 нафар ношинос. 
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Сурати 6.   Дар сурати 6 аз рӯи санад  6 нафар  ҳисоб шудааст, ки 
ҳамаи онҳо дар сурати 15 такрор шудаанд. Меҳмон нест. 

 

 

Сурати 7.    Дар сурати  7 аз рӯи санад 4 нафар ва 4 нафар қабул 
аст. Меҳмон 4 нафар  
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Сурати 8. Дар сурати 8 аз рӯи санад 4 нафар ҳисоб шудааст. 1 
нафар хидматрасон (дастархончӣ Юлчибой )  аст. Меҳмон 3 нафар. 

 

Сурати рақами 9. Дар сурати рақами 9 аз рӯи санад 9 нафар 
ҳисоб шудааст, аз онҳо 5 нафар меҳмон аст, 3 нафар ношинос. Меҳмон 
5 нафар.  
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Сурати рақами 10. Дар сурати рақами 10 аз рӯи санад 5 нафар 
ҳисоб шудааст. 4 нафар хамсояхо ва 1хеши наздик (Таваралиев Самад), 
ки дар сурати рақами 13 такрор мешавад. Меҳмонон 5 нафар.  

 

Суратҳои 11ва 12 ҳисоб нашудаанд. 

Сурати рақами 13. Дар сурати рақами 13 аз рӯи санад 5 нафар 
ҳисоб шудааст. 3 нафар (Назаров Рахмоналӣ,Зикиров Занҷир, Акаи 
Сафар- домод)  3 нафар хидматрасон, 1 нафар (Таваралиев Самад) 
такрор ва як нафар ношинос.  Меҳмон нест 



41 
 

 

 

  Сурати рақами 14. Дар сурати рақами 14 аз рӯи санад 6 нафар 
ҳисоб шудааст. Ҳама бо роҳбарии Одинамаҳмадзода П. кормандони 
коррупсия ва шахсони ҳамроҳи онҳо мебошанд. Меҳмон нест. 

 

Сурати рақами 15. Дар сурати рақами 15 аз рӯи санад 13 нафар 
ҳисоб шудааст. Аз онҳо 6 нафар аз суратҳои 6 ва 14 такроранд, яъне 
Одинамаҳмадзода П. мизи худро 2 бор ҳисоб кардааст, 1 нафар 
ношинос аст. Меҳмон 6 нафар.   
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Сурати рақами 16. Дар сурати рақами 16 аз рӯи санад 6 нафар 
ҳисоб шудааст. 1 нафар ( Назаров Раҳмоналӣ) аз суратҳои рақами 13 
ва 17 такрор шудааст. Меҳмон 5 нафар. 

 

Сурати рақами 17. Дар сурати рақами 17 аз рӯи санад 21 нафар 
ҳисоб шудааст. 6 нафар такрор аз сурати 16. Меҳмон 15 нафар. 
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Сурати рақами 18. Дар сурати рақами 18 аз рӯи санад 5 нафар 
ҳисоб шудааст. 2 нафар номаълум аст. Меҳмон 3 нафар. 

 

 Сурати рақами 19. Ҳисоб нашудааст . 
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Сурати рақами 20. Дар сурати рақами 20 аз рӯи санад 8 нафар 
ҳисоб шудааст. 2 нафар дар сурат умуман вуҷуд надорад. 1 нафар 
ношинос. Мехмон 5 нафар. 

 

 

 

 

 Сурати рақами 21. Дар сурати рақами 21 аз рӯи санад 12 нафар 
ҳисоб шудааст. 4 нафар такрор аз акси 42.  Ношинос 2 нафар. Меҳмон 
10 нафар. 
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Сурати рақами 22. Дар сурати рақами 22 аз рӯи санад 6 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 6 нафар. 
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 Сурати рақами 23. Дар сурати рақами 23 аз рӯи санад 5 нафар 
ҳисоб шудааст. 1 нафар такрор аз сурати 3. 4 нафар ношинос. Меҳмон 
нест  

 

Сурати рақами 24. Дар сурати рақами 24 аз рӯи санад 5 нафар 
ҳисоб шудааст. 1 нафар номуайян. Меҳмон 4 нафар. 
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  Сурати рақами 25. Дар сурати рақами 25 аз рӯи санад 12 нафар 
ҳисоб шудааст. 2 нафар такрор аз сурати 10. 3 нафар дар сурат вуҷуд 
надорад. Меҳмон 7 нафар. 

 

 Сурати рақами 26. Дар сурати рақами 26 аз руи санад 8 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 8 нафар.   
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Сурати рақами 27. Дар сурати рақами 27 аз рӯи санад 8 нафар 
ҳисоб шудааст. Нусхаи сурати 36 аст. Меҳмон нест. 

 

 

Сурати рақами 28. Дар сурати рақами 28 аз рӯи санад 8 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 8 нафар.   
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Сурати рақами 29. Дар сурати рақами 29 аз рӯи санад 4 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 4 нафар.  

  

Сурати рақами 30. Дар сурати рақами 30 аз рӯи санад 3 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 3 нафар.   
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Сурати рақами 31. Ҳисоб нашудаст. 

 

 

 

Сурати рақами 32. Дар сурати рақами 32 аз рӯи санад 8 нафар 
ҳисоб шудааст. 1 нафар вуҷуд надорад. Меҳмон 7 нафар. 

 

 Сурати рақами 33. Ҳисоб нашудааст. 

Сурати рақами 34. Дар сурати рақами 34 аз рӯи санад 2 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 2 нафар.   
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Сурати рақами 35. Дар сурати рақами 35 аз рӯи санад 9 нафар 
ҳисоб шудааст. 2 нафар ронандаи ҳофизон, 4 нафар ношинос. Меҳмон 
3 нафар. 

 

Сурати рақами 36. Дар сурати рақами 36 аз рӯи санад 7 нафар 
ҳисоб шудааст. ( Дар сурати 27 такрор шудааст) Меҳмон 7 нафар.  
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Сурати рақами 37. Дар сурати рақами 37 аз рӯи 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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Сурати рақами 38. Дар сурати рақами 38 аз рӯи санад 5 нафар 
ҳисоб шудааст. Ҳамаи 5 нафар хидматрасон буда, дар назди онхо 
хӯрок вуҷуд надорад. Меҳмон нест. 

 

 

 

 

Сурати рақами 39. Дар сурати рақами 39 аз рӯи санад 7 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 7 нафар.  
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 Сурати рақами 40. Дар сурати рақами 40 аз рӯи санад 2 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 2 нафар.   

 

 

 

 

 

Сурати рақами 41. Дар сурати рақами 41 аз рӯи санад 2 нафар 
ҳисоб шудааст. Меҳмон 2 нафар.  
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 Сурати рақами 42. Дар сурати рақами 42 аз рӯи санад 4 нафар 
ҳисоб шудааст. Ҳамаи онҳо дар сурати  рақами 21 такрор шудаанд. 
Меҳмон нест.   

 

1. Аз рӯй санад- 247 нафар  

2. Меҳмони даъватшуда- 143 нафар 

3. Такрор дар суратҳо- 48 нафар 

4. Ношинос (меҳмони нохонда)-19 нафар  

5. Хидматрасон- 13 нафар  

7. Номаълум( нест ё шубҳанок) - 7нафар  

6. Коррупсия- 9 нафар  

1. Меҳмон-143 нафар + 13 нафар хидматрасон= 156 нафар  

2. Такрор- 48 н. +9 н. Коррунсия+7 н.нест+19 н. Ношинос= 83 
нафар 

3. Аз рӯй санад 247 н.-83=164 н.(шумора барои такрор шудан 
фарқ     мекунад).   
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 Баъд  ҳимоячӣ Насруллоев Бахтиёр ҷараёни таҳияи парвандаро ба 

давраҳои муайян ҷудо намуда таҳлил кард, ки мо онро айнан иқтибос 

мекунем: “Дар рафти мурофиаи суди исбот карда шуд,ки на танҳо дар 

ҳаракатҳои Назарзода С. ва Ҳабибуллоев Т. ҳаракатҳои ҳуқуквайронкунии 

маъмурӣ дида намешавад, балки худи ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ дар баргузории оши наҳор дар санаи 29 июли соли 2017 дар 

тарабхонаи “Сарез” дида намешавад. 

       Барои исботи ин ваҷҳҳоям биёед ин муамморо давра ба давра баррасӣ 

мекунем, аз ҷумла давраи аввал ин баргузории ош дар тарабхонаи 

“Сарез”, иштироки кормандони агентии коррупсия дар ин чорабинӣ ва 

муҳокимаи он дар бинои коррупсия.  Давраи дуюм ин баррасии парванда 

дар Кумитаи дин ва танзими анъана ва расму оинҳо. Давраи сеюм ин 

баррасии парванда дар мақомоти прокуратура. 

Дар ҳар се давра ҳуқуқу манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи Назарзода 

С. ва Ҳабибуллоев Т. дағалона поймол карда шудаанд, дар асоси тахминҳо 

ва беасос онҳо ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд. Аз ҷумла, дар давраи аввал, 

яъне баргузории оши наҳор ва рейду муҳокимаи ин оши наҳор дар 

агентии  коррупсия бояд кайд намоям, ки Ҳабибуллоев Т. ва Назарзода С.  

ҳуқуқҳои худро амалӣ намуда, санаи 29 июли соли 2017 дар тарабхонаи 

«Сарез» оши наҳори хонадоршавии фарзандони худро баргузор 

намудаанд ва худи ҳамон сана тибқи нақша–чорабиниҳо оид ба риояи 

қонуни танзим кормандони агентии коррупсия ба рейд баромадаанд. 

Аммо кормандони коррупсия ба ҷои он ки рейд гузаронанд, амалиёти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронидаанд,  яъне чӣ тавр, барои ин мо худ бояд 

донем,ки рейд чӣ асту амалиёти оперативӣ чист?  
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Муҳтарам раисикунанда, рейд ин як тартиби гузаронидани амалиёт 

оид ба риояи қонунҳо аз тарафи шаҳрвандон, гуруҳҳо, ташкилотҳо, 

корхонаҳо ва гайра. Рейд нисбат ба шахсони пешакӣ номуайян гузаронида 

мешавад, аз ин лиҳоз рейд ошкоро гузаронида мешавад. Барои мисол, 

рейд оид ба муайянкунии риояи қоидаи ҳаракат дар роҳ ё истифодаи 

гайриқонунии автомашинаҳои хизматӣ ва гайра. Магар чунин рейдҳо 

махфӣ мешаванд? Албатта ошкоро гузаронида мешаванд, ки барои касе 

махфӣ нест. Амалиёти оперативӣ –ҷустуҷӯӣ бошад пеш аз ҳама як 

аломати муҳимтарин ё гӯем хусусияти фарқкунандаи амалиёти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ин махфияти он мебошад, яъне, муҳтарам 

раисикунанда, кодекси мурофиавии ҳуқувайронкунии маъмурӣ, КМҶ, 

қонуни андоз, қонуни фаъолияти аудиторӣ ва гайраҳо хамаро бинед, 

санҷиш, амалиётҳои тафтишотӣ ва дигар ҳама амалиётҳо ошкоро 

гузаронида мешаванд ва ягона амалиёте, ки махфӣ гузаронида мешавад ин 

амалиёти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мебошад. Аммо тибқи моддаи 1 Қонуни ҶТ 

«Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ» танҳо барои ошкор кардани 

таҷовузҳои ҷинояткорона гузаронида мешаванд. Қонун барои ошкор 

кардани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ амалиёти оперативӣ –ҷустуҷӯии 

махфӣ пешбинӣ накардааст.  

Ҳолатҳои кор, нишондоди корманди агентӣ Розиқзода Ҳ.  дар 

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

ходимони агентии коррупсия рейди худро ғайриқонунӣ гузаронидаанд, 

зеро онҳо ба туйхона махфиёна ворид мешаванд, худро ба соҳибони 

маърака шинос намекунанд, ба тариқи махфӣ  ин чорабиниро ба навор 

гирифтаанд ва ошкоро дар мурофиаи судӣ низ корманди агентӣ нишон  
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дод, ки онҳо амалиёти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида буданд. Ҳол он ки 

тибқи талаботи моддаи 7 банди 6, моддаи 13 қисми 1 ва моддаи 21 КМҲМ 

ҶТ пешбурди парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бояд ошкоро 

гузаронида шавад.  

Худи санаи 29 июли соли 2017 гуё дар ҷояш аз тарафи кормандони 

коррупсия санад тартиб дода мешавад. Аммо ҳолатҳои кор ва далелхои 

ҷамъовардашуда бебаҳс исбот намуданд, ки санади мазкур ҳам 

ғайриқонунӣ аст ва ҳам бо роҳи сохтакорӣ тартиб дода шудааст. Барои он 

ғайриқонунӣ аст, ки  дар тартиб додани он ҳуқуқвайронкунандагон 

Ҳабибуллоев Т. ва Назарзода С. иштирок накардаанд ва ин санад 

махфиёна тартиб дода шудааст. Сохтакорона барои он ки санаи 29 июли 

соли 2017 дар ҷой ҳодиса санад тартиб дода нашудааст, исботи ин ҳолат он 

аст, ки дар санад омадааст, ки гӯё  бо баёнотҳои маъмури тарабхонаи 

«Сарез «Аҳёев Б. ва ошпаз Насриддинов А  ҳолати қонунвайронкунии 

Назарзода С. ва Ҳабибуллоев Т. тасдиқ меёбанду ин баёнотҳо замима 

мешаванд. Аммо аз нишондоде,ки Аҳёев Б. дар мурофиаи судӣ дод ва 

Насриддинов А. дар мақомоти танзим ва коррупсия додааст, маълум 

мегардад, ки онҳоро мақомоти коррупсия санаи 31 июли соли 2017 ба 

бинои коррупсия даъват карда, баёнот гирифтаанд. Ҳамчунин,  аз 

нишондоди Розикзода Ҳ-корманди агентӣ дар суд маълум мешавад, ки гӯё 

санади мазкур дар ҷояш, яъне дар назди тарабхона тартиб дода шудааст. 

Ин нишондод пурра нодуруст мебошад зеро ҳангоми баргузории оши 

наҳор ошпаз Насриддинов А. дар туйхона ба кашида додани ош ба 

меҳмонон овора буд ва имконияти додани баёнотро надошт ва ҳатто хабар 

хам надошт, ки кормандони коррупсия онҷоянд. Ҳамчунон, худи 
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коррупсия ба суд бо мавод, сабти телефонии овози корманди агентӣ ва 

ошпаз Насриддиновро пешниҳод кардааст ва аз ин суҳбати телефонӣ 

маълум аст, ки  сабт дар дигар рӯзи баргузории оши наҳор сурат 

гирифтааст, зеро корманди агентӣ худро ба ошпаз мизоҷ муаррифӣ карда, 

ба маҳаллаи 46 гӯё ба хонааш барои маслиҳати ошпазӣ даъват мекунад. 

Пас, аз ин сабт маълум мешавад,ки санад сохтакорона тартиб дода 

шудааст, зеро ошпаз Насриддинов А.  умуман рӯзи баргузории оши никоҳ 

дар тартибдиҳии санад иштирок накардааст. 

Хулоса, агентӣ то санаи 3 августи соли 2017 ба чамъоварии мавод 

машғул мешавад ва санаи сеюми август ин маводҳоро ба Кумитаи танзими 

ҷумхурӣ равон мекунад.  Ана дар ҳамин ҷо, яъне дар Кумитаи танзим 

давраи дуюми поймолкунии ҳуқуқҳои Назарзода С. ва Ҳабибуллоев Т. 

оғоз мешаванд. Пеш аз ҳама тибки талаботи моддаи 84 КМҲМ ҶТ 

протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ фавран оғоз карда мешавад,  дар 

баъзе ҳолатҳо бошад дар муддати се  руз, аммо протоколи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбат ба Назарзода С. ва Ҳабибуллоев Т. 

танҳо санаи 7 август, яъне баъди 10 рӯзи оши никоҳ ва баъди 4 рӯзи ирсоли 

парванда ба Кумитаи танзим оғоз карда шудааст. Ҳамчунин, Кумитаи дин 

беасос, бе ҷамъ кардани маълумотҳои кофӣ парвандаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ нисбат ба ҳимояшавандагони ман оғоз мекунад. Яъне ҳатто 

муайян намекунад, ки Назарзода С. вакили маҷлиси вакилони халки 

шаҳри Душанбе аст ва Кумитаи танзим ҳуқуқи тартиб додани протокол ва 

оғози парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро надорад. 

Ҳамин тавр мақомоти танзим парвандаи ғайриқонунии маъмурии 

худро ба суд ирсол мекунад , аммо бо таъиноти суди  н.Сомонӣ  парванда 
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бинобар камбудиҳои ҷойдошта баргардонида мешавад. Пас аз ин 

парванда нисбат ба Назарзода С. тибқи тобеият ба макомоти прокуратура 

ирсол мешавад. 

Ана дар ин ҷо давраи сеюми поймолкунии ҳуқуқхои Назарзода С. 

оғоз мешавад. Аввал прокуратураи шаҳри Душанбе ба ҷойи он ки 

масъалаи ҷой доштан ё надоштани ҳуқуқвайронкунии маъмуриро дар 

кирдори Назарзода С. санҷад, маводҳоро ба прокуратураи ноҳияи  

Исмоили Сомонӣ ирсол кардаанд, ки ин тамоман  ғайриқонунӣ аст, зеро 

прокуратураи ноҳия салоҳияти санҷидани чунин парвандаҳоро надорад. 

Ҳангоми омӯзиши суратҳо дар прокуратураи ноҳияи Исомоили Сомонӣ 

бошад ҳуқуқвайронкунандагон Назарзода С. ва Хабибуллоев Т.  дар 

амалиёти мурофиавӣ-ҳисоб кардани шумораи меҳмонон иштирок 

накардаанд ва ба ҷои онҳо фарзандонашон иштирок намудаанд,ки ин 

амал хилофи моддаи  26 КМҲМ ҶТ мебошад, ки парванда дар ҳузури 

ҳуқуқвайронкунанда баррасӣ карда мешавад. Ҳамчунин, омузиши 

суратҳои мазкур нишон медиҳанд, ки дар аксари суратҳо шумораи 

даъватшудагон такрор шудааст, аз ҷумла суратхои 27ва 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 ғайра шумораи даъватшудагон такрор ба такрор ҳисоб 

карда шудааст, инчунин дар аксар суратҳо акси меҳмонон пурра набуда, 

балки як қисми тани онҳо ба монанди даст, қафои сар ва ғайра аксбардорӣ 

шудааст, аммо дар санад ин шахсон низ ҳамчун меҳмон хисоб шудаанд, 

ҳол он ки ин ҳолат тамоман  тахминӣ буда, зери шубҳа карор дорад. Тибқи 

талаботи моддаи 15 кисми 3 КМХМ ЧТ бошад шубхахои 



61 
 

бартарафнашаванда бояд ба манфиати ҷавобгари маъмурӣ ҳал карда 

шавад.  

Ҳамчунин, 37 дона сурате ки аз тарафи прокуратураи шаҳр ҳамчун 

асоси  оғози ҳуҳуқвайронкунии маъмурӣ аз тарафи Назарзода С.  дониста 

шудааст, маҳз  суратҳое мебошанд, ки аз тарафи агентии коррупсия бо 

вайрон кардани талаботҳои қонун ва поймол кардани ҳуқуқҳои Назарзода 

С. ҷамъ оварда шудааст. 

Тибқи талаботи моддаи 48 кисми 3 КМҲМ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифодаи далелҳое ки бо вайрон кардани талаботи қонун ба даст оварда 

шудаанд, манъ аст. 

Хулоса, макомоти прокуратура ва танзим гуноҳи Ҳабибуллоев Т. ва 

Назарзода С.-ро дар содир кардани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ исбот 

накарда, бармаҳал дар асоси тахминҳо ва  далелҳои бо роҳи ғайриқонунӣ 

ба дастовардашуда парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карданд ва 

ба суд ирсол намуданд. 

Муҳтарам раисикунанда, дар мурофиаи судӣ бошад пурра исбот 

шуд,ки  

Парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбат ба Назарзода Сайфиддин  

санаи 8 сентябри соли 2017 аз тарафи прокуратураи шаҳри Душанбе оғоз 

карда шуда, ба суд ирсол гардидааст. Парвандаи ҳуқуқвайронкунии  

маъмурӣ нисбат ба Ҳабибуллоев Тоҷиддин бошад аз тарафи муовини 

раиси Кумита оид ба корҳои дин , танзими анъана ва ҷашну маросимҳои 

миллии назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон санаи 8 августи соли 2017 

оғоз гардидааст. Аммо ин ду парвандаи маъмурӣ нисбат ба ду шахс оид ба 
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як ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ- барпокунии оши наҳори 

фарзандони Назарзода С. ва Ҳабибуллоев Т. дар санаи 29.07.2017сол дар 

тарабхонаи «Сарез» мебошад, аммо  ин ду қарор ба ҳам зиддияти ҷиддӣ 

доранд, аз ҷумла: 

        Дар карори макомоти назорати танзим омадааст, ки гуё дар ин оши 

наҳори санаи 29 июли соли 2017., бо иштироки  зиёда аз 250-300 нафар 

даъватшудагон гузаронида шудааст ва ин вачҳҳоро гӯё бо нишондоди 

шоҳидон тасдиқ мекунад. 

         Дар қарори прокуратураи шаҳр бошад оварда шудааст, ки оши никоҳ 

бо иштироки 247 нафар меҳмонон гузаронида шудааст. Ваҷҳи худро 

прокуратураи шаҳр бо санади ҳисоби мехмонон тибқи 37 дона суратҳои 

ин чорабинӣ тасдиқ менамояд. 

         Аз ин ду қарор маълум нест,ки талаботи қонуни танзим чӣ гуна 

вайрон шудааст ва дар  оши наҳори санаи 29 июли соли 2017 дар 

тарабхонаи Сарез чанд нафар иштирок намудаанд. 

        Ҳамчунин аз тавсияномаи Кумитаи назорати дин ва танзими анъанаҳо 

ва чашну маросимҳо дида мешавад, ки уҳдадории гузаронидани оши 

наҳор ба зиммаи Ҳабибуллоев Точиддин аст, дар тафсир ба қонуни танзим 

омадааст, ки одатан оши никоҳ аз тарафи оилаи арус баргузор мегардад ва 

тарафи домод метавонад дар ин оши никоҳ хиссагузор бошад. Айнан 

Назарзода С. чунин кардааст ва ба ин оши никоҳ ҳиссагузори намудаасту 

халос. Базми зиёфатро бошад худи Назарзода С. гузаронидааст ва 

тавсияномаи мақомоти танзим низ ба номи уст».   
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Вале судя Исозода Х. аз рӯи усули “говсуд” амал намуда дархостҳои 

қонунии моро ба назар нагирифта, ғайриқонунӣ ва ноадолатона амал 

карда қарори худро баровард. Ин қарор ҳам аз ҳаво гирифта гирифта 

шуда онро, метавон ғайриқонунитарин қарор дар таърихи суди ноҳияи  

Исмоили Сомонӣ донист ва аз рӯи гуфтаи қудо Ҳабибуллоев Т. аз рӯи ин 

рафтораш Исозода Х.- судяи раисикунанда дар таърихи Суди Тоҷикистон 

ба номи “Судяи говсуд” машҳур хоҳад шуд, зеро қарори Исозода Х пурра 

ғайриқонунӣ ва беасос аст: 

              Сад бор бадӣ кардиву шарми ту наомад, 

              Некӣ чӣ бадӣ дошт, ки як бор накардӣ. 

        Аз худи ҳамин қарори  судя муайян кардан мумкин аст, ки ӯ 

парвандаро яктарафа ва бо майлони айбдоркунӣ  гузаронидааст, зеро 

аллакай дар қисми баёнӣ ва асосноккунии қарор Назарзода С. ва 

Ҳабибуллоев Т. «ҳуқуквайронкунанда» оварда шудаанд, ҳол он ки ин ҳолат 

хилофи моддаи 15 КМҲМ ҶТ буда, тибқи он ҳеч касро то қарори эътибори 

қонунӣ пайдокардаи суд гунаҳгор донистан мумкин нест ва чунин шахс 

бегуноҳ дониста мешавад. Ҳамчунин, тибқи талаботи моддаи 58 ҳамин 

кодекс ягон далел барои суд пешакӣ қувваи муайянкунандаро надорад. 

Судя бошад пешаки аллакай моро “ҳуқуқвайронкунанда” донистааст, ки 

ин ҳолат шаҳодати он аст, ки “далел”- ҳои ҷамънамудаи агентии 

коррупсия, мақомоти танзим ва прокуратура барои суд қувваи пешакии 

муайянкунандагӣ дорад. 

Ҳамчунин, судя бинобар бо майлони айбдоркунӣ, яктарафа 

гузаронидани баррасии парванда даст ба таҳрифкории далелҳо - 
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нишондоди шоҳидон задаааст, аз ҷумла дар қарори худ судя нишондоди 

шоҳид-маъмури тарабхонаи “Сарез”  Аҳёев Б-ро овардааст: “... тақрибан 

ду рӯз пеш аз баргузории маърака Назарзода С. ва домодаш Илҳом ба 

тарабхона омада, изҳор кардаанд, ки маъракаи оши наҳори 

фарзандонашро дар тарабхона гузаронанд...” Ин нишондод ваҷҳи бофтаю 

сохтаи судя буда, дар мурофиаи суди Аҳёев Б., чунин нишондод надода 

буд, балки танҳо гуфта буд, ки ду рӯз пештар Назарзода С. ва домодаш 

Илҳом ба тарабхона омада буд ва бо маъмурият чӣ суҳбат доштанд 

намедонад, зеро дар ин суҳбат иштирок накардааст. Ҳамчунин дар қарори 

судя боз нишондоди Аҳёев Б. омадааст:   “...Баъд  дар асоси фармоиши 

Назарзода С.  ӯ супориш додааст, ки мизу курсиҳоро барои 98 нафар 

меҳмон омода кунанд” Ин ваҷҳи суд низ беасос аст, зеро дар парванда 

таҳти рақами 7 нусхаи маълумотномаи тарабхонаи “Сарез” ба 

Ҳабибуллоев Тоҷиддин вуҷуд дорад, ки тибқи он 13 мизи нишаст омода 

шудааст ва судя  Исозода Х.  ин санадро, ки ҳуҷҷати расмӣ мебошад ва ба 

номи Ҳабибуллоев Т. дода шудааст, дидаву дониста нодида гирифтааст.  

Судя дар қарори худ ба нишондодҳои шоҳидон Насридддинов А. 

Чумъаев Ф., Қодиров Ҷ., Одинамаҳмадзода П. ва дигарон, ки дар суд 

иштирок надоштанд ва дар агентии коррупсия, мақомоти танзим ва 

прокуратура нишондод додаанд, такя карда, овардааст, ки гуё гуноҳи 

Назарзода С. ва  Ҳабибуллоев Т. бо ин нишондодҳо тасдиқи худро 

ёфтаанд.  

Аммо судя пурра имконияти даъват намуда пурсидани шоҳидонро 

дошта бошад ҳам, вале қасдан ин амалро иҷро накард. Ҳарчанд  мо ба суд 

якчанд маротиба дархост кардем, ки шоҳидони дар боло номбаршуда ба 
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суд даъват карда шаванд, аммо суд ин дархости моро беасос рад кард. Ҳол 

он ки ин нишондодҳои шоҳидон пурра гайриқонунӣ ба даст оварда шуда 

буданд, инчунин ба ҳамдигар ҷиддан ихтилоф доштанд. Судя ба  ҷойи он 

ки шоҳидони мазкурро даъват кунад, ихтилофҳоро бартараф намояд, 

худаш мавқеи гунаҳгоркуниро  пеша кард ва бо ҳар роҳу восита ба мо 

барои ҳимоя намудани ҳуқуқҳои худамон ва исбот намудани 

бегуноҳиамон монеаҳо эҷод менамуд. 

Новобаста   аз он ки  судя  ҳуқуқҳои моро поймол мекард ва 

имконияти ҳимояамон маҳдуд буд, аммо мо дар мурофиаи судӣ 

тавонистем, ки ҳамаи далелҳои пешниҳоднамудаи мақомоти прокуратура, 

агентии коррупсия ва танзимро мавриди таҳлил қарор диҳем, пурра исбот 

кардем, ки ҳамаи далелҳои дар парванда ҷамъовардашуда бепоя, беасос ва 

исботнашуда буда ва бо роҳҳои гайриқонунӣ ба даст оварда шудаанд. 

Ҳамчунин бегуноҳии мо бо далелҳои дар рафти мурофиаи судӣ 

ҷамъовардашуда исбот гардида бошад ҳам,  онҳо аз мадди назари судя дур 

монда ба назар гирифта нашуданд. 

Дар рафти мурофиаи суди исбот шуд, ки на танҳо дар ҳаракатҳои мо - 

Назарзода С. ва Ҳабибуллоев Т. ҳаракати ҳуқуквайронкунии маъмурӣ 

дида намешавад, балки худи ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар 

баргузории оши наҳор дар санаи 29 июли соли 2017 дар тарабхонаи 

“Сарез” ҷой надорад. Судя бошад дар қарори судии худ овардааст, ки ин 

вачҳҳои мо беасосанд, аммо ягон далел оид ба беасосии ин вачҳҳои мо 

наовардааст, ин ҳолат шаҳодати он аст, ки худи қарори суд беасос  ва 

бемантиқ аст. 
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Ин ваҷҳҳои болоиро мо ба суд пешниҳод карда будем, суд ошкоро аз 

таҳлили ин вачҳҳои мо, таҳлили санади  агентии коррупсия, пурсиши 

шоҳидону шахсони холис саркашӣ мекунад,  майлу хоҳиши омӯзиши ин 

санадро намекунад, боз бар замми он онҳоро асоси қарори гунаҳгории мо 

ҳисоб мекунад. 

 Муҳлатҳои оғоз кардани парвандаи маъмурӣ дар Кумитаи дин ва 

прокуратураи шаҳри Душанбе ғайриқонунӣ ба назар гирифта нашуданд. 

Гузаштани мухлати оғоз кардани парвандаи хуқуқвайронкунии маъмурӣ 

аз рӯзи 29.07.17 то 8.09.17, яъне то рӯзи оғоз кардани парвандаи 

хуқуқвайронкунии маъмурӣ аз тарафи прокуратураи шаҳр нисбат ба 

Назарзода С. 40-рӯзро дар бар мегирад, ки дар ягон чорчубаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон рост намеояд. Аз тарафи дигар, 

кормандони коррупсия бо роҳбарии Одинамаҳмадзода П.О. ва гурӯҳи 

ҳамроҳони онҳо аз соати 8-и субҳ то соати 10:00, яъне то анҷоми оши наҳор 

дар тарабхона корҳои ба қавли худашон  “оперативӣ-ҷустуҷӯӣ” 

гузаронданд, ки моҳияти ин корҳо ошхӯриву наворбардории пинҳонӣ 

будааст.  

Судя бошад ба ҷойи он ки пиёдагардонии адолатро пешаи худ кунад 

ва ба ин амалҳои гайриқонунии баъзе мансабдорони ошхӯри Агентии 

коррупсия баҳои ҳуқуқӣ диҳад ва барои ҷавобгарии онҳо чораандешӣ 

кунад, боз ҳамаи ин амалҳоро дуруст ва асоснок дониста, бо ин амалаш 

худаш низ ба қонунпоймолкунӣ даст задааст. 

       Дар прокуратураи н. Исмоили Сомонӣ масъалаи пухтани 40 кг биринҷ 

мавриди санҷишу баррасии ҷиддӣ қарор гирифт. Масъалаи истифодаи 

“35-40 кг биринҷ”, ки рақами “зиёда аз 300 нафар меҳмон” аз ҳамин 
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маълумоти бардуруғи санади агентӣ (яъне 1 кг ош барои 8 нафар зарби 

40кг баробар 320- нафар ) сар задааст, дар ҷараёни санҷиши прокуратура 

бо далелҳои муътамад рад гардид. Дар баёноти  худ ошпаз Насриддинов 

Аҳтам дар прокуратура (№52 дар парванда)  айнан чунин менависад: “Ман 

гуфтам (ба кормандони коррупсия –С.Н.) 35-34 кг биринҷ ош пухта будам 

ва ин барои маъракаи мазкур то 200 нафар мерасонад, ҳол он ки як карсон 

ошро бурданд.... гуфтанд, ки (кормандони коррупсия-С.Н.) 40 кг навис” 

Яъне ӯро бо роҳи фишороварӣ Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ. 

маҷбур карданд, ки баёноти бардуруғ барои сиёҳ кардани мо диҳад. 

Инчунин санади ташхиси дег (№63 дар парванда) нишон медиҳад, ки ош 

дар деги 35 килоӣ пухта шудааст ва он зарфияти ғунҷоиши 40кг биринҷро 

надорад. Баёноти фурушандаи биринҷ Абдураҳмонов Алишер (№63 дар 

парванда) оид ба хариди 35 кг биринҷ аз тарафи баргузоркунандаи оши 

наҳор Ҳабибуллоев Ш (баёноти Собиров Хуршед №56) бепоя ва дуруғ 

будани баёноти Аҳёев Бухориро исбот менамояд.  

       Вале судя Исозода Х. баёнотҳои шоҳидон (Насриддинов А., 

Ҳабибуллоев Ш., Абдуразоқов А.,Собиров Х., Наврузов И) дар 

прокуратура ва ду ҳуҷҷати расмиро (маълумотномаи тарабхонаи “Сарез” 

ва санад оид ба санҷиши дег) дар парванда ба инобат нагирифта, танҳо ба 

баёноти бепояи Аҳёев Бухорӣ такя намудааст, ки мавқеи яктарафа ва 

ғаразнок доштани судя Исозода Хуршедро ба таври возеҳ нишон 

медиҳад.“Мушоҳида”- ҳои Аҳёев Б. оид ба “на кам аз 250 нафар” меҳмон 

ҳам тахминӣ буда, дар мурофиаи судӣ иқрор шуд, ки шумораи 

меҳмононро ҳисоб накардааст ва истифодаи ин маълумоти тахминӣ аз 

тарафи Исозода Х. ғайриқонунӣ мебошад.  
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       Аслан масъалаи муайян кардани шумораи меҳмонон аз ҳаво 

гирифташуда беисбот аст. Аз рӯи Низомномаи Раёсати дахлдори Кумитаи 

дин, ки дар  тафсири қонуни танзим омадааст, тарзи ҳисоби меҳмонон аз 

рӯи қонун бояд чунин сурат гирад: “Дар ин ҳолат намояндаи комиссия, аз 

назари Қонун ҳолати ҳуқуқвайронкуниро, ки бо аломатҳои яке аз 

моддаҳои Қонун (масалан, риоя накардани теъдоди иштирокчиён рух 

додааст) таҳлил мекунад ва эҳтимолияти гунаҳкории соҳиби туйро 

масъалагузорӣ менамояд.  Агар ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ ба теъдоди 

одамон вобаста бошад, аъзои комиссия бояд ба он диққат диҳад, ки 

шумораи иштирокчиён тибқи Низомнома танҳо дар асоси мизҳои 

мавҷуда ва нафарони нишастае, ки назди онҳо хӯрок гузошта шудааст, ба 

инобат  гирифта шавад. Онҳое, ки рост истода дар атрофи маърака базмро 

тамошо мекунанд ба теъдод ҳамчун иштирокчиёни туй эътироф 

намешаванд. Ҳамчунин  дар маъракаҳои хурсандӣ ҳунармандон, 

пешхизматон, раққосаҳо, суратгиру банаворгирандагон ба теъдоди 

даъватшудагон ҳисоб карда намешаванд”. (Тафсири Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” саҳ 55, Тафсири моддаи 6). 

Истифодаи маълумотҳои исботнашавандаи шоҳид Розиқзода Ҳ, ки 

ҳангоми шоҳидӣ додан дар мурофиаи судии рӯзи 21.09.17. пурра бепоя 

будани онҳо исбот шуд, боз ҳам яктарафа ва ғаразнок будани мавқеи судя 

Исозода Х.- ро нишон медиҳад . Дар ҷумлаи охирини  шоҳид Розиқзода 

Ҳ.С. чунин қайд гардидааст: “Бо ҳамин пас аз мушоҳида намудани ҳолати 

мазкур аз ҷониби ӯ ва ҳамкораш Одинамаҳмадзода П.О санади дахлдор 

тартиб дода шуда ва баёнотҳои ошпаз Насриддинов А., маъмури 



69 
 

тарабхона Аҳёев Б.С. ва дигар шахсон гирифта шудааст, ки онҳо низ 

ҳолати зиёд будани даъватшудагонро дар маърака тасдиқ намудааст”. (ниг. 

ба саҳифаи 3 қарори судяи н. Исмоили Сомонӣ Исозода Х.И. аз 28.09.17.) 

Якум ин ки ошпаз ҳолати зиёд будани даъватшудагонро ягон хел 

наметавонад тасдиқ намояд, чунки ӯ ҳама вақт дар назди дег истода, фақат 

ба бардоштани ош машғул буд ва имконияти мушоҳида кардани 

иштироки меҳмонон ва аз ҳама муҳим ҳисоб кардани онҳоро надошт. 

Дуюм, сухан дар бораи “ва дигар шахсон”. Киҳо бошанд ин “дигар 

шахсон”? Оё баёнотҳои шахсони дигар, яъне номаълумро ба инобат 

гирифтан аз рӯи қонун аст? Афсус, ки судя, шахсе ки ба уҳдаи ӯ ҳал 

намудани тақдири шаҳрвандон гузошта шудааст, ба чунин номуайяниҳо 

роҳ медиҳад. Юриспруденсия факту далелҳои дақиқро талаб менамояд ва 

истифода бурдани чунин ибораҳо ба монанди “дигар шахсон” ва “дигар 

далелҳо...” аз ҷониби судя хатогии ҷиддӣ мебошад ва асос барои бе кор 

кардани чунин қарор аст. Агар аз ҷумла баёнотҳои ошпаз ва дигар шахсон 

бинобар номуайянии “дигар шахсон” ва ғайриимкон будани 

мушоҳидакунӣ ва ҳисобкунии меҳмонон аз тарафи ошпаз бардошта 

шавад, танҳо баёноти маъмури тарабхона боқӣ мемонад, ки ӯ ҳам 

наметавонад ба таври дақиқ шумораи меҳмононро тасдиқ намояд.  

        Судя дар қарори худ ба номуайянӣ роҳ дода аз мансаби худ 

суистифода бурда,  дар асоси маълумотҳои ғалат ва тасдиқношуда қарор 

қабул кардааст. Дар мурофиа сухан дар бораи “кори оперативӣ- ҷустуҷӯӣ” 

ва “қаҳрамонии” Розиқзода Ҳ. мерафт,  на дар бораи гузаронидани рейд. 

Аз тарафи дигар ба гуфтаи худи Розиқзода Ҳ., ӯ ҳамроҳи  

Одинамаҳмадзода П. аз саҳар, аз соатҳои 8:20 то 8:30 ба тарабхона омада, 
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то соатҳои 10:00 дар он ҷо буданд ва бо гурӯҳи калоне ба ошхӯри машғул 

буданд, ки ин ҳолатҳо ба таври пешакӣ ва мақсаднок ба тарабхона 

омадани онҳоро нишон медиҳад, на гузаронидани рейдро. Онҳо шумораи 

меҳмононро низ тахминӣ гуфтаанд, ҳисоби мушаххас гузаронида 

нашудааст. Шоҳидии Розиқзода Ҳ.  дар мурофиа ба ақидаи мо, ҳангоми 

истифода дар қарори суд таҳриф шудааст. 

       Судя  Исозода Х. далелҳои моро оид ба иштироки 180 нафар меҳмон 

“бемавқеъ ҳисобида”, “ нишондодҳои Аҳёев Б, Розиқзода Ҳ-ро дар 

мурофиаи судӣ,баёнотҳои Қодиров Ҷ.Ф., Ҷумаев Ф.Ҷ, Одинамаҳмадзода 

П,  Насриддинов А.Н. ва дигар далелҳои дар қабати парванда мавҷуд 

буда”-ро асос гирифтааст, ки бепоя ва бемантиқ аст. Оид ба бепоя будани 

баёнотҳои Аҳёев Б. ва Розиқзода Ҳ. мо муфассал шарҳ додем. Дар бораи 

баёноти Одинамаҳмадзода П.О. таъқид мекунем, ки он нусхаи айнии 

баёноти Розиқзода Ҳ (№ 46 ва 46 дар парванда) буда, бояд ба эътибор 

гирифта нашаванд, зеро сохтакорӣ аст. Илова бар ин, дар мурофиа ин 

нусхабардории баёнотҳои Одинамаҳмадзода П ва Розиқзода Ҳ. ба худи 

Исозода Х. аз тарафи Назарзода С. нишон дода шуда буд ва судя онро 

қабул карда буд. Ин нусхабардорӣ ва сохтакорӣ ва истифодаи мақсадноку 

ғаразноки баёноти таҳрифшуда аз ҷониби Исозода Х.. боз ҳам мавқеи 

ғаразнок ва яктарафаи ӯро нишон медиҳад. 

        Дар бораи шахсият ва баёнотҳои Қодиров Ҷ.Ф., ва Ҷумаев Ф.Ҷ. зикр 

карданӣ ҳастем, ки умуман мавҷуд будани чунин шахсиятҳо зери шубҳа 

қарор дорад. Онҳоро мо дар мурофиа умуман надидем  ва дархостҳои мо 

оид ба даъвати Қодиров Ҷ.Ф., Ҷумаев Ф.Ҷ. ва инчунин Одинамаҳмадзода 

П.О. аз тарафи судя  беасос рад гардид. 
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Қайд кардан зарур аст, ки ҳам матни баёнотҳои  Қодиров Ҷ. ва Ҷумаев 

Ф. ва ҳам хати онҳо бо ҳам монанд ҳастанд. Дар баёнот Қодиров Ҷ. 

гуфтааст, ки “бевосита дар мавриди суҳбат бо ошпази маъракаи мазкур ӯ 

ба ман гуфт, ки дар маъракаи оши наҳор зиёда аз 40 кг биринҷи ош 

андохтааст”. Ин маълумоти ӯ ҳамчун маълумоти беасос рад шудааст 

(нигаред ба баёноти ошпаз Насриддинов А. дар прокуратура ва санади 

ташхиси дег). Инчунин дар баёноташ қайд намудааст, ки “дар ҳақиқат дар 

маъракаи оши наҳор одамони зиёд иштирок доштанд”.  “одамони зиёд 

иштирок доштанд” гуфта чанд нафарро дар назар дорад? Одӣ аст, ки 

агар аз 50 нафар одам дар як тарабхонаи на чандон калон ҳама яку якбора 

ба ҳаракат дароянд, албатта барои чашми одамизод зиёд метобад. 

“одамони зиёд иштирок доштанд” тахминӣ буда, маънои “зиёда аз 200 

нафар”-ро, ки дар қарори суд омадааст, надорад. Дар қарори суд 

омадааст, ки оши наҳор “бо даъвати зиёда аз 200 нафар меҳмон баргузор” 

шудааст. Ин рақам аз куҷо пайдо шудааст ва онро судя Исозода Х. дар 

кадом асос бофтааст барои мо номаълум монд, ки боиси шубҳа аст. Аслан 

дар қарор далелҳо бояд мушаххас бошад ва ибораҳое мисли “” зиёда аз” 

вуҷуд надошта бошад. Мисли Қодиров Ҷ., Ҷумаев Ф . бо матни куллан 

монанд баёноташро сар карда, дар охир гуфтааст, ки назди ошпази 

маърака рафта пурсидааст, ки ошпаз чанд кило ош пухтааст ва ошпаз 

гуфтааст, ки 40 кг. Дигар дар баёноти Ҷумаев Ф. оид ба шумораи меҳмонон 

чизе гуфта нашудааст. Яъне истифодаи баёноти Ҷумаев Ф. дар муайян 

кардани шумораи меҳмонон аз тарафи судя Исозода Х. ғайриқонунӣ ва 

тақаллубу таҳрифкорӣ мебошад. Баёноти Насриддинов А. дар 

прокуратура хилофи навиштаҳои судя Исозода Х., дар қарор мебошад. 
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Яъне боз ҳам нодуруст ва ғайриқонунӣ истифода шудани баёноти 

Насриддинов А. -ро аз тарафи судя нишон медиҳад.      

       “...Дигар далелҳои дар қабати парванда мавҷуд” бофтаи худи Исозода 

Х. мебошад, зеро дигар далелҳои исботшуда “оид ба даъвати зиёда аз 200 

нафар меҳмон” вуҷуд надорад. Ба ҳамин тариқ,  агар баёнотҳои Қодиров 

Ф. Ҷ.(одамони зиёд, яъне тахминӣ), Ҷумаев Ф.Ҷ. (оид ба шумораи 

меҳмонон аслан маълумот вуҷуд надорад), Одинамаҳмадзод П.О. (баёноти 

ӯ нусхаи рӯйбардоршуда ва айни баёноти Розиқзода Ҳ. мебошад.) 

Насриддинов А. (дар баёноти охиронаш дар прокуратура аз фишори 

кормандони коррупсия шикоят карда, иштироки камтар аз 200 нафар 

меҳмонро зикр намудааст), дигар далелҳо дар қабати парванда, (зиёда аз 

300 нафар дар санади коррупсия, 250-300 нафар дар қарори Кумитаи дин, 

247 нафар дар қарори Прокуратура тасдиқи худро наёфтаанд) бардошта 

шаванд, танҳо нишондодҳои шоҳидон Аҳёев Б.С. ва Розиқзода Ҳ. боқӣ 

мемонад, ки ин нишондодҳо ҳеҷ вақт далели исботшуда буда 

наметавонанд. 

Аммо суд якравона ҳамин суратҳоро муҳокима мекард, пас бинобар 

он ки суд дархости моро оид ба таъини экспертизаи суратшиносӣ рад 

кард ва иброз кард, ки дар суд имконияти ҳисоби меҳмонон хаст, ман 

Назарзода С., ба тариқи иловагӣ дар суд нишондод дода, пурра ҳар як 

суратро таҳлил кардам, суратҳои такроршударо нишон додам, акси 

кормандони коррупсия ва гумоштагонашро,ки онҳоро низ мақомоти 

прокуратура ба ҳайси меҳмонони даъватшудаи мо ҳисоб карда буданд, 

исбот карда додам, ошхӯрию ошкашонии онҳоро дар суратҳо пешкаш 

кардам ва ин суратлавҳаҳоро бо сифати баланд тайёр намуда, ба судя 
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барои муҳокима ва ҳамроҳ кардан ба маводҳои парванда пешниҳод 

намудам. Дар асоси таҳлили аниқу дақиқи суратҳо нишон додем, ки аз 247 

нафар дар санад нишондодашуда, такрори сурати одамон- 48 нафар, 

намояндагони коррупсия -9 нафар, номаълум ё шубҳанок- 7 нафар, 

ношинос -19 нафар, хидматрасон- 13 нафар, мебошад ва ҳамагӣ 

меҳмонони даъватшуда бо шахсони хидматрасон 156 нафарро ташкил 

медиҳад. Судя бошад ба  ҷои он ки ин далелҳоро пурра таҳлили 

ҳақбинона намояд ва нисбати мо карори бегуноҳӣ барорад, бармаҳал дар 

асоси тахминҳо моро ҷарима намуд. 

Дар қарори мақомоти назорати танзим омадааст, ки гуё  ин оши 

наҳор санаи 29 июли соли 2017 бо иштироки зиёда аз 250-300 нафар 

даъватшудагон гузаронида шудааст, дар қарори прокуратураи шаҳр 

бошад оварда шудааст, ки оши наҳор бо иштироки 247 нафар меҳмонон 

гузаронида шудааст. Дар қарори суд оид ба “зиёда аз 200 нафар ” сухан 

меравад. Аз ин се қарор маълум нест,ки талаботи қонуни танзим чӣ гуна 

вайрон шудааст ва дар оши наҳори санаи 29 июли соли 2017 дар 

тарабхонаи «Сарез» чанд нафар меҳмон иштирок намудааст. 

        Дар охири асосноккунии қарори суд сухан дар бораи “ба назари 

эътибор” нагирифтани ваҷҳҳои шикояти мо меравад. Дар ин ҷо ҳам судя 

Исозода Х ба таҳрифкорӣ даст задааст. Дар баробари шикоят, ки аслан 

бояд аз рӯи номаи Прокуратураи ш. Душанбе,  ҳамзамон бо парванда 

баррасӣ мешуд, мо чанд дархост пешниҳод намудем, ки судя Исозода Х. аз 

онҳо умуман ном намебарад. Ин дархостҳои мо оид ба беэътибор 

донистани санади Сарраёсати пешгирии коррупсия ва оид ба мавриди 

баррасӣ қарор додани санади  прокуратураи н. И. Сомонии ш. Душанбе 
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бо иштироки коршинос ва гузаронидани экспертизаи суратшиносӣ 

мебошад. Ба дархостҳои алоҳидаи мо оид ба беэътибор донистани санади 

коррупсия, қарорҳои Кумитаи дин ва прокуратура оид ба оғози 

парвандаҳои маъмурӣ, таъин кардани экспертизаи юридикӣ ва 

суратшиносии суратлавҳаҳо дар қарори суд баҳои ҳуқуқӣ дода нашуда, 

вобаста ба он қарор қабул нашудааст. Танҳо дар матни асосноккунии 

қарор ба ин масъалаҳо ишорае ҳасту халос. Эҳтимол меравад, ки судя бо 

қабули қарори худ гумон дошта бошад, ки Назарзода С. дар сурати 

беэътибор донистани қарори прокуратураи шаҳр оид ба оғоз кардани 

парвандаи маъмурӣ аз тарафи судя даъвои барқарор кардан дар вазифаи 

пешина дошта бошад. Вале ин воқеият надорад, зеро амри Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба озод кардани Назарзода С. аз вазифа ба ин 

масъала алоқамандӣ надорад ва Назарзода С.-ҳам чунин даъво надорад. 

Амр чунин аст: “Назарзода Сайфиддин аз вазифаи Директори Муассисаи 

давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” озод карда шавад”. Умуман, 

агар ин мурофиаи судиро натиҷагирӣ намоем, тамоми парвандаи  

ҳуқуқвайронкунӣ сохтаву бофта буда, агар баъди чандин солҳо касе онро 

хонда барояд, шояд ба тааҷҷуб афтад, ки чунин коре ҳам, дар замоне 

қобили қабул будааст.        
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