
Ќ А Р О Р И 
ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

№ 12 
 

аз 16 декабри соли 2004                                   ш. Душанбе 
 

Дар бораи аз љониби судњо татбиќ намудани меъёрњои Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон њангоми баррасии парвандањои марбут ба 

ситонидани алимент барои таъминоти кўдак 
(бо таѓйиру иловањое, ки бо ќарорњои Пленум аз 19 марти  

соли 2009 №5 ва аз 23 ноябри соли 2012 № 24 ворид карда шудаанд) 
 

Дар фаъолияти судњо, ки ба хифзи њуќуќњои бо ќонун 
кафолатдодашудаи њуќуќњои модару кўдак равона карда шудааст, аз 
љониби судњо дуруст ва сари ваќт баррасї кардани парвандањои марбут 
ба даъвоњои ситонидани алимент барои таъмини фарзандон, дар айни 
ваќт иљро намудани њалномањои доир ба ин парвандањо ва сари ваќт 
андешидани чорањо нисбат ба шахсе, ки аз пардохти маблаѓи аз тарафи 
суд барои таъминоти фарзандон муќарраршуда бадќасдона саркашї 
мекунанд, ањамияти баѓоят муњим дорад. 

Таљрибаи судї нишон медињад, ки судњои љумхурї парвандањои 
категорияњои мазкурро асосан дуруст њал мекунанд. 

Бо вуљуди ин, аз парвандањои оиди ситонидани алимент ба тариќи 
кассатсионї ва назоратї баррасинамудаи Суди Олии Љумњурии 

Тољикистон бармеояд, ки дар фаъолияти кори судњо ба иртиботи ин 
навъи парвандањо то њол хатогињое мушоњида мешаванд, ки дар 
њолатњои алоњида ба нодуруст њал кардани парвандањо ва ба таъхир 
андохтани пардохти алиментњо оварда мерасонанд. 

Судњо муттасил барои муќаррар намудани љои истикомати љавобгаре, 
ки аз њозир шудан ба суд саркашї мекунад, чорањо намеандешанд ва дар 
њоле, ки аз хусуси ба љавобгар супоридани даъвати судї хабар надоранд, 
парвандањоро ѓоибона баррасї мекунанд. 

Баъзан судњо шахсеро, ки дар бадќасдона напардохтани маблаѓ барои 
таъминоти фарзандон гунањгоранд, ба љавобгарии љиноятї љалб 
намекунанд. 

Бо назардошти фикру мулоњизањои мазкур ва бинобар аз 1 январи 
соли 1999 мавриди амал ќарор гирифтани Кодекси нави оилаи (минбаъд 
КО) Љумхурии Тољикистон, бо маќсади таъмини дурусту якхелаи 
татбиќи муќаррароти Кодекси нав њангоми баррасии парвандањои 
марбут ба пардохти алимент барои фарзандон ва бартараф намудани 
камбудињои дар кори судњо љойдошта, дар асоси моддаи 27 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар бораи судњои Љумњурии 
Тољикистон" Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон,- 

  
ЌАРОР   КАРД: 

  



 Ба судњо тавзењоти зерин дода шавад: 
1.Ба судњо тавзењот дода шавад, ки асоси ба суд бо талаби ситонидани 

алимент мурољиат кардан - вуљуд надоштани созишномаи пардохти 
алимент байни шахсе, ки барои пардохти алимент ўњдадор мебошад ва 
алиментгиранда ѐ ин ки байни намояндагони ќонунии ин шахсон 
мебошад. 

Даъво оиди ситонидани алимент мумкин аст дар њар ваќт, то он даме, 
ки њуќуќ барои алимент љой дорад, новобаста аз ваќти ба амал омадани 
ин њуќуќ ва сабабњое, ки аз рўи онњо ин даъво ќаблан пешнињод 
нагардида буд, пешнињод карда шавад. 

2. То замоне, ки созишнома бо тартиби бо ќонун пешбинишуда бекор 
карда нашудааст, беэътибор дониста нашудааст ѐ ин ки ќатъ карда 
нашудааст, алиментгиранда аз рўи созишнома њуќуќ надорад ба суд бо 
даъво оиди ситонидани алимент мурољиат намояд. 

3.Даъво оиди ситонидани алимент мумкин аст њам ба суди љои 
истиќомати шахсе, ки барои пардохти алимент ўњдадор мебошад 
(љавобгар) ва њам ба суди љои истиќомати шахсе, ки даъво кардааст 
(даъвогар), пешнињод карда шавад. Дар ин маврид даъвогарон аз 
пардохти бољи давлатї озод карда мешаванд. Харољотњое, ки суд 
бинобар баррасии парванда оиди ситонидани алимент кардааст ва бољи 
давлатие, ки аз пардохти он даъвогар озод карда шудааст, њангоми 
баровардани њалнома оиди ситонидани алимент аз љавобгар рўѐнида 
мешаванд. Нархи даьво (талаботњои даъвогї) аз рўи маљмўи пардохтњои 
яксолаи алиментї муќаррар карда мешавад. 

4. Агар аз тарафи даъвогар бо даъвои ситонидани алимент дигар 
даъвоњо (масалан, дар бораи бекор кардани никоњ, муќаррар кардани 
љои истиќомати фарзандон ва ѓайра) низ пешнињод шуда бошанд, дар ин 
њолат даъвогар аз пардохти бољи давлатї оиди даъвои ситонидани 
алимент озод карда мешавад. 

5.Даъвоњо оиди ситонидани алимент аз падару модар барои 
фарзандон мумкин аст ба суд новобаста аз он, ки никоњ байни волидайн 
бекор карда шудааст ѐ бекор карда нашудааст, оѐ инњо якљоя ѐ алоњида 
зиндагї мекунанд, пешнињод карда шаванд, шарти муњим он мебошад, 
ки яке аз волидайн ўњдадории таъминоти фарзандонро иљро намекунад. 

6.Ба шахсе, ки никоњаш бо модари кўдак ба ќайд гирифта нашудааст, 
даъво дар бораи ситонидани алимент танњо ба шарте пешнињод карда 
шуданаш мумкин аст, ки љавобгар дар китоби баќайдгирии асноди 
њолати шањрвандї падари кўдак навишта шуда бошад, њалномаи ба 
ќувваи ќонунї даромадаи судї оиди муќаррар кардани падарї вуљуд 
дошта бошад, ѐ ин ки дар баробари даьво оиди ситонидани алимент 
даъвогар бо даьво дар бораи муќаррар кардани падарї мурољиат карда 
бошад. 

7.Њангоми пешнињод кардани даъво дар бораи ситонидани алимент аз 
љониби модари ноболиѓ, ки дар никоњ намебошад, њамчунин њангоми 
дар ин бора пешнињод кардани даъво нисбати ноболиѓ низ, судя бояд 
масъалаи барои иштирок кардан дар кор љалб намудани волидон, 



шахсони ба фарзандхондї ќабулкарда ѐ васињои даъвогар ва љавобгарро 
барои ба онњо ѐрї расонидан муњокима намояд. 

8.Даъвоњо дар бораи ситонидани алимент ба фарзандони болиѓи 
ѓайри ќобили мењнати ба кумак эњтиѐљмандбуда мумкин аст аз љониби 
худи болиѓон ва агар онњо бо тартиби бо ќонун муќарраргардида шахси 
ѓайри ќобили амал эътироф шуда бошанд, аз љониби васињои ба онњо 
таъиншуда пешнињод карда шаванд.  

9.Судњо набояд ќабул кардани аризањои даъвогиро бо он асосњо, ки 
даъвогар љои истиќомати љавобгарро намедонад, рад кунанд, балки 
вазифадоранд бо ташаббуси худ барои муайян намудани љои истиќомати 
љавобгар ва ўро дар бораи рўзи дар суд баррасї гардидани парванда 
воќиф гардонидан чорањо андешанд. Агар бо чорањои андешидаи суд 
љои истиќомати љавобгар муайян карда нашавад, суд бояд барои 
кофтукови љавобгар таъинот барорад ва нусхаи ин таъинотро барои 
амалї сохтани кофтуков ба маќомоти милиса фиристонад. 

Харољоти кофтуков аз љавобгар дар як ваќт бо баровардани 
њалномаи судї ба муќобили ў оиди ситонидани алимент, рўѐнида 
мешавад. 

10. Бо маќсади сариваќт ва дуруст њал кардани парвандањои марбут 
ба ситонидани алимент барои таъминоти фарзандон судњо бояд њангоми 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї њаракатњои дар моддаи 153 
Кодекси мурофиавии граждании (минбаъд КМГ) Љумњурии Тољикистон 
нишондодаро ба амал бароранд ва аз љумла аз даъвогарон якљоя бо 
ариза пешнињод кардани: 

а) шањодатномаи таваллуди кўдак; 
б) њуљљатњоеро, ки байни тарафњо мављуд будани никоњи 

баќайдгирифта ѐ ќатъ гардидани никоњро собит месозанд; 
в) маълумотномањо оиди он, ки кўдак дар таъминоти даъвогар 

мебошад; 
г) маълумономањо аз љои кори љавобгар оиди андозаи музди мењнати 

мегирифтаи ў (дар сурате, ки агар љавобгар кор накунад, њуљљати ин 
њолатро тасдиќкунанда, њамчунин маълумотнома аз Маркази шуѓли 
ањолї оиди ба сифати бекор ба ќайд гирифта шудани ў);  

д)њуљљате, ки дигар даромад доштан ѐ надоштани љавобгарро тасдиќ 
мекунад, талаб намоянд.  

Дар њолате, ки пешнињоди далелњои зарурї барои тарафњо мушкил 
бошад, суд мутобиќи дархости онњо дар љамъоварї ва талаб карда 
гирифтани далелњо мусоидат мекунад.  

11.Њангоми баррасии парвандањо оиди ситонидани алимент аз 
падаре, ки бо модари кўдак дар аќди никоњи баќайдгирифта мебошад, 
судњо бояд сабаби пешнињод намудани чунин даъворо муайян кунанд. 
Агар маълум шавад, ки даъво бо маќсади хилофи ќонун ноил шудан ба 
кам кардани андозаи алименте, ки аз љониби љавобгар барои фарзандон 
ба модари дигар пардохт карда мешавад, пешнињод шуда бошад, судњо 
бояд чунин даъвоњоро рад кунанд. 

12. Тибќи талаботи банди 4 моддаи 124 КМГ Љумњурии Тољикистон 



судя њаќ дорад аз рўи талаби пешнињодшуда оиди ситонидани алимент 
барои кўдакони ноболиѓ фармон ќабул намояд, агар ин пешнињод ба 
муќаррар намудани падарї вобастагї надошта бошад. Дар асоси 
фармони судї ситонидани алимент барои кўдакони ноболиѓ ба тариќи 
устувор мумкин нест, агар њаллу фасли ин масъала бо зарурияти 
санљиши мављуд будан ѐ набудани њолатњо вобаста бошад, аз он љумла, 
агар ситонанда далелњои бебањс оиди даромад ва музди мењнати ќарздор 
пешнињод накарда бошад. 

Њангоми ќабул намудани ариза дар бораи баровардани фармони судї, 
оид ба њуќуќ бањс мављуд бошад, судя баровардани фармонро рад 
намуда, ба аризадињанда њуќуќњояшро барои пешнињод намудани аризаи 
даъвогї бо њамин мазмун фањмонида медињад.  

13. Ба диќќати судњо расонида шавад, ки дар сурати барои фарзандон 
аз падару модар гирифта натавонистани алимент, даъво оиди 
ситонидани алимент мумкин аст нисбати бобою бибие (модаркалоне), ки 
дорои маблаѓи кофї мебошанд, пешнињод карда шавад. Андозаи 
алимент дар ин њолатњо аз тарафи суд бо назардошти вазъи моддии 
љавобгар дар шакли маблаѓи устувор муќаррар карда мешавад. 

Њалномаи суд оиди ситонидани алимент аз бобою бибї (модаркалон) 
набояд ба таври куллї ба вазъи моддии онњо таъсир расонад. Агар 
падару модари кўдак зинда, ќобили мехнат буда, худашон ќобилияти 
таъмин кардани ўро дошта бошанд, аз бобою бибї (модаркалон) 
ситонидани алимент мумкин нест. 

Дар сурати љой доштани асосњои зарурї, алимент барои таъминоти 
наберањо мумкин аст њам аз падару модар (яке аз онњо) падар ва њам аз 
падару модар (яке аз онњо) модари кўдак ѐ аз инњо ва дигарњо дар як ваќт 
ситонида шавад. 

14.Муќаррар кардани алимент барои таъминоти фарзандон, аз он 
љумла аз шахсе, ки падариашон аз рўи аризаи якљояи падар ва модари 
кўдак ѐ бо њалномаи судї муќаррар карда шудааст, бояд бо таносуби 
њиссагї нисбат ба музди мењнат ба андозаи 1/4, 1/3 ѐ 1/2 аз маблаѓи музди 
мењнати љавобгар, ки ба ў барои додан, баъди аз музди мењнати љавобгар 
нигоњ доштани андозњое, ки нисбати вай аз рўи музди мењнаташ ва дигар 
даромадаш андохта шудаанд, муайян карда мешавад, ба амал бароварда 
шавад. 

Номгўи намудњои музди мењнат ва даромади дигар, ки аз онњо нигоњ 
доштани алимент барои фарзандони ноболиѓ ба амал бароварда 
мешавад, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 
2004 № 407 тасдиќ, карда шудааст. 

15.Андозаи алименте, ки бо ќарори суд муваќќатан барои фарзандони 
ноболиѓ ситонида мешавад (моддаи 109 КО Љумњурии Тољикистон), њама 
ваќт бо њиссањо нисбат ба музди мењнати (даромади дигари) шахсе 
(волидайне), ки барои пардохти алимент ўњдадор мебошад, муќаррар 
карда мешавад. Минбаъд дар рафти тафтишоти судї дар сурати љой 
доштани асосњои дахлдор андозаи алимент барои фарзандони ноболиѓ 
аз тарафи суд мумкин аст ба маблаѓи устувор муќаррар карда шавад ѐ ин 



ки суд метавонад андозаи њиссаи алиментро чї ба тарафи зиѐдшавї ва чї 
ба тарафи камшавї таѓйир дињад. 

16. Њангоми ситонидани алимент ба маблаѓи устувор ба судњо зарур 
аст дар назар дошта бошанд, ки андозаи алиментњое, ки барои 
фарзандони ноболиѓ аз волидон (моддаи 83 КО Љумњурии Тољикистон), 
њамчунин аз собиќ, фарзандхонкунандагон зимни бекор кардану 
беътибор донистани фарзандхондї ситонида мешавад, бояд дар асоси 
имконияти нигоњ доштани сатњи њадди аксари дараљаи пештараи 
таъминоти кўдак бо назардошти вазъи моддию оилавии тарафњо ва 
њолатњои дигари ќобили таваљљўњ, муайян карда шавад. 

Андозаи алиментњои аз тарафи суд ба маблаѓи устувор муќарраршуда 
бояд барои ќонеъ гардонидани талаботњои муќаррарии (хазинаи 
истеъмоли минималии) кўдак, на ин ки барои ќонеъгардонии заруратњои 
номањдуди ў, кифоят кунад, сониян, он бояд дар асоси имкониятњои 
модии воќеии волидайни-алиментдињанда бо назардошти зарурати 
таъминоти мављудияти шахсии худи ў ва аъзои оилаи ў ба маблаѓњое, ки 
пас аз пардохти алиментњо боќї мемонанд, муќаррар карда шавад. 

Дар ин њолатњо вазъи моддии тарафњо аз тарафи суд бо назардошти 
њамаи манбаъњое, ки даромади онњоро ташкил мекунанд (масалан, 
мављудияти ќитъаи замини наздињавлигї, боѓе, ки аз он љавобгар 
даромад мегирад, мављуд будани моли калони шохдор ва ѓайрањо), 
муайян карда мешавад. 

Тањти мафњуми дигар шароитњои ќобили таваљљўњ, бояд фањмида 
шаванд: теъдоди аъзоѐни оилаи алиментгиранда ва 
алиментпардохткунанда, ѓайриќобили мехнат будани 
алиментпардохткунанда, дар алиментпардохткунанда мављуд будани 
молу мулке, ки барои онњо ситонидани маблаѓњои алиментї мумкин аст, 
фарзанд музди мењнати мустаќилона дорад ва амсоли инњо. 

Суд њуќуќ дорад андозаи алиментро ба маблаѓи устувор њам бо 
ташаббуси худ ва њам бо талаби яке аз тарафњо муќаррар намояд. 

17. Агар нисбати љавобгаре, ки бо њалномаи суд барои фарзандон 
алимент пардохт менамояд, аз љониби модари дигар оиди ситонидани 
алимент барои фарзандони ў даъво пешнињод шуда бошад, он гоњ 
њангоми ќонеъ гардонидани ин даъво андозаи пардохтњо аз рўи 
њалномаи нав бояд бо назардошти фарзандони њардуи модарон ва дар 
доираи бо ќонунгузории оид ба никоњ ва оила барои ситонидани 
алимент муќарраргардида, муайян карда шавад. 

18. Ситонидани алимент, аз рўи ќоида, бояд аз рўзи пешнињод 
намудани даъво муќаррар карда шавад. Дар он њолатњое, ки даъвогар ба 
парванда чунин далелњоеро пешнињод менамояд, ки вай то пешнињод 
кардани даъво барои аз љавобгар гирифтани алимент чорањо 
андешидаасту вале онро дар натиљаи аз супориданаш саркашї кардани 
љавобгар гирифта натавонистааст, вобаста ба њолатњои кор суд 
метавонад аз љавобгар барои ваќти гузашта, лекин дар доираи 
мўњлатњои мурури умумии даъво, яъне мўњлати 3-сола, аз лањзаи 
пешнињод намудани даъво, алимент ситонад. 



Тањти мафњуми саркашї кардан аз пардохти алимент бояд аз љониби 
шахси ўњдадор дидаву дониста, яъне бадќасдона иљро накардани 
ўњдарории худ оиди пардохти алимент, аз чумла, рад кардани пешнињоди 
шахси салоњиятдор дар бораи бастани созишномаи пардохти алиментњо, 
аз љониби шахси ўњдадор пинњон кардани љои  кор,  пинњонкунии  
воридоти  аслї  аз  фаъолияти  тиљоратї ва ѓайрањо ва ба њамин монанд 
дигар њаракатњо фањмида шаванд. 

19. Агар дар як ваќт бо даъво дар бораи муќаррар кардани падарї, 
талабот оиди ситонидани алимент пешнињод шуда бошад, он гоњ дар 
сурати ќонеъ гардонидани даъво дар бораи муќаррар кардани падарї, 
алимент, њамчун бо њамаи парвандањои марбут ба ситонидани алимент, 
аз рўзи пешнињод кардани даъво муќаррар карда мешавад. Вале дар 
њолати зикргардида имконияти барои ваќти гузашта ба тариќи маљбурї 
ситонидани алимент барои таъминоти фарзандон истисно мебошад, зеро 
то ќонеъ гардонидани даъво дар бораи муќаррар кардани падарї  
љавобгар бо тартиби муќараргардида падар эътироф нашуда буд. 

20. Волидоне, ки барои фарзандони ноболиѓ алимент месупоранд, 
мумкин аст барои иштирок намудан дар харољотњои иловагие, ки 
бинобар њолатњои истисної (бемории вазнин, маъюбии кўдак) пайдо 
шудаанд, љалб карда шаванд. Суд њуќуќ, дорад волидайнро вазифадор 
намояд, ки њам дар харољотњои кардашудаи вокеї ва њам дар 
харољотњое, ки дар оянда ба онњо зарурат пайдо мешавад, иштирок 
намояд. 

21. Дар њолатњое, ки агар аз як љавобгар барои фарзандони аз 
модарони гуногун таваллудшуда бо якчанд њалномањои судњо алимент 
муќаррар шуда бошаду андозаи он дар маљмўъ аз андозаи 50% 
муќарраршуда зиѐд бошад, алиментдињанда метавонад нисбати њар 
кадом шахсе, ки ба фоидаи вай оиди ситонидани алимент њалномаи суд 
баромадааст, дар бораи мутаносибан кам кардани андозаи алимент аз 
рўи  њалномаи судии мазкур даъво пешнињод намояд. 

Дар ваќти баррасї намудани чунин даъво суд андозаи умумии 
алиментњоеро, ки бо њамаи њалномањои судњо рўѐнида мешаванд, ба асос 
гирифта, андозаи нави алиментњоро бо даъвои мазкур ба њар кадоме аз 
кўдакњо, ки нисбати онњо њалномањои судњо вуљуд доранд, бо њиссаи 
дахлдори мегирифтагиашон муќаррар менамояд. 

22. Агар судя дар рафти омодасозии парванда ба муњокимаи судї ѐ ин 
ки суд њангоми баррасии парванда муќаррар намоянд, ки љавобгар бо 
њалномаи суд ба фарзандони дигар алимент пардохт менамояд ѐ ин ки аз 
љониби ў бо дигар њуљљатњои иљроиши соири пардохтњо ба амал 
бароварда мешаванд, онњо вазифадоранд шахсони манфиатдорро барои 
иштирок кардан дар парванда ба сифати шахсони сеюм ба тарафи 
љавобгар љалб намоянд. 

Агар муќаррар карда шавад, ки даъво бо маќсади беасос кам кардани 
андозаи алиментњои ба фарзандони аз модарони дигар таваллудшуда 
пардохтшаванда ѐ ин ки бо маќсади љавобгарро аз иљрои ўњдадорињои 
дар назди дигар шахс доштааш дур кардан, масалан, аз рўи њадафи 



барќарор намудани зиѐни расонидашуда, пешнињод шудааст, дар ин 
њолат суд чунин даъворо рад менамояд. 

23. Даъвоњои шахсе, ки аз онњо барои фарзандон алимент пардохт 
карда мешавад, дар бораи таѓйир додани андозаи алиментњо ѐ ин ки 
оиди аз пардохти онњо озод кардан ба судњои љои истиќомати љавобгар 
(ситонанда) тобеияти судї доранд. 

Дар чунин њолатњо нархи даъво аз рўи маблаѓе, ки нисбат ба онњо 
пардохти алиментњо кам ѐ ин ки зиѐд карда мешавад, лекин бо 
назардошти маблаѓи на зиѐда аз яксола, мукаррар карда мешавад. 

Ба чунин аризањои даъвогї алиментдињанда бояд нусхањои ба таври 
лозимї тасдиќгардидаи њамаи њалномањои судии эътибори ќонунї 
пайдокардаро, ки аз рўи онњо ў барои пардохти алиментњо ўњдадор 
карда шудааст, замима намояд. 

24.Талаботњои таѓйир додани андозаи алиментњо мумкин аст ба судњо 
њам аз љониби шахсе, ки барои пардохти алиментњо  ўњдадор аст ва њам 
аз љониби алиментгиранда, дар сурати таѓйир ѐфтани вазъи моддї  ѐ 
оилавии њар кадоме аз онњо, пешнињод карда шаванд. 

Тањти мафњуми таѓйир ѐфтани вазъи моддии тарафњо бояд њам бадтар 
ва њам бењтар гардидани он, ки дар натиљаи ба таври љиддї кам ѐ зиѐд 
гардидани даромадњои алиментдињанда ѐ алиментгиранда ба амал 
омадааст, фањмида шавад. 

Таѓйир ѐфтани њолати оилавї, чун ќоида, бо дар таъминоти 
алиментдињанда ѐ алиментгиранда пайдо шудани шахсе, ки аз рўи ќонун 
онњо таъминоташонро ўњдадоранд (масалан, дар алиментдињанда 
таваллуд шудани фарзандон дар никоњи нав, ѓайри ќобили мењнат 
будану муњтољии волидони алиментгиранда ва ѓайрањо) иртибот дорад. 

Ба дигар њолатњо ѐ манфиатњои ќобили таваљљўњи тарафњо мумкин аст 
ѓайриќобили мењнат будани аъзоѐни оилае, ки аз рўи ќонун тараф 
ўњдадор аст таъминоти онњоро њамл намояд, ба амал омадани маъюбї ѐ 
ин ки вуљуд доштани беморие, ки ба давом додани кори пештара 
мамоният мерасонад, ба кор даромадани кўдак ва ѓайрањо мансуб 
дониста шаванд. 

Агар алиментњо барои фарзандон бо њиссањо нисбат ба музди мењнат 
ва (ѐ) дигар даромади љавобгар муќаррар шуда бошанд, андозаи 
пардохтњо њангоми ќонеъ гардонидани даъво оиди кам (зиѐд) кардани 
андозаи алиментњо њамчунин бояд бо њиссањо, на ин ки ба маблаѓи 
устувор, ба истиснои пардохти алиментњо дар њолатњои бо моддаи 83 КО 
Љумњурии Тољикистон пешбинигардида, муќаррар карда шавад. 

25. Дар њолати аз тарафи суд ќонеъ гардонидани талаботи тарафи 
манфиатдор дар бораи таѓйир додани андозаи алиментњои ќаблан аз 
тарафи суд муќарраргардида пардохти онњо бо андозаи аз нав 
муќарраршуда аз рўзи эътибори ќонунї пайдокардаи њалномаи дар ин 
бора баровардаи суд ба амал бароварда мешавад. 

26. Агар ба иртиботи таѓйир ѐфтани љои истиќомати 
алиментситонанда парванда дар бораи кам кардани андозаи алиментњо 
на аз тарафи суде, ки ќаблан парвандаи доир ба ситонидани алиментњо 



њаллу фасл кардааст, баррасї шуда бошад, суде, ки андозаи алиментњоро 
таѓйир додааст, бояд нусхаи њалномаи худро ба суди ќаблан оиди 
парванда њалнома бароварда ирсол намояд.                                    

27.Талаботи тарафи манфиатдор оиди бо маблаѓи устувор ѐ ин ки дар 
як ваќт бо њиссањо ва бо маблаѓи устувор ситонидани алиментњо, ба љои 
оне, ки дар асоси њалномаи суд ва ѐ фармони судї бо њиссањо нисбат ба 
музди маоши (даромади) волид ѐ волида ба амал бароварда шавад, аз 
тарафи суд ба тариќи истењсолоти даъвогї баррасї карда мешавад, зеро 
дар ин маврид бояд масъалаи таѓйир додани андозаи алиментњо, на ин 
ки таѓйир додани тарз ва тартиби иљро намудани њалномаи суд, њал 
карда шавад. 

 28. Агар њангоми иљро кардани њалномаи суд, фармони судї оиди 
ситонидани алимент кўдаке, ки барояш алимент муќаррар гардидааст, ба 
тарбияву таъминоти волидайни ба ў алиментдињанда гузашта бошаду 
ситонанда гирифтани онњоро рад накарда бошад, аз пардохти 
минбаъдаи алимент озод намудан на ба тариќи иљроиши њалнома, балки 
бо роњи аз љониби њамин волид ѐ волида пешнињод кардани даъвои 
дахлдор ба амал бароварда мешавад, зеро дар асоси ќонун њангоми љой 
доштани бањс масъалањои пардохти алиментњо ва аз пардохти онњо озод 
намудан аз тарафи суд ба тариќи истењсолоти даъвогї њал карда 
мешаванд. 

 Дар сурати дар њолатњои зикргардида пардохти минбаъдаи 
алиментњоро рад намудани ситонанда истењсолоти иљроиш бояд ќатъ 
карда шавад. 

29.  Љавобгар аз пардохти ќарзњои дар ў баамаломада мумкин аст 
танњо бо њалномаи суд, ки бо даъвои љавобгар дар бораи љамъ кардан ѐ 
кам кардани ќарзњои дар ў баамаломада бароварда шудааст, пурра ѐ 
ќисман озод карда шавад. 

Масъалаи љамъ кардан ѐ кам кардани ќарзњои марбут ба алиментњо 
бояд аз тарафи суд вобаста аз сабабњои узрноке, ки боиси пайдо шудани 
ќарз аз рўи алиментњо гардидаанд ва њолати молумулкии љавобгар њал 
карда шавад. 

30. Дар он њолатњое, ки аз рўи иљровараќаи барои пардохт 
пешнињодшуда, бинобар кофтукови љавобгар пардохти алимент ба амал 
бароварда нашудааст, пардохти алиментњо бояд барои њамаи давраи 
гузашта, новобаста аз муќаррар намудани мўњлати даъво, ба амал 
бароварда шавад. 

Дар ин њолатњо андозаи ќарз аз рўи алиментњо аз тарафи суд дар 
асоси музди маош ѐ дигар даромадњое, ки љавобгар дар давраи ба амал 
омадани ќарз гирифтааст, муайян карда мешавад. Пардохт намудани 
чунин ќарз бояд новобаста аз ба балоѓат расидани шахсе, ки барои 
таъминоташ алиментњо муќаррар гардида буданд, ба амал бароварда 
шавад. 

31.Љавобгарии бо банди 2 моддаи 116 КО Љумњурии Тољикистон 
муќарраргардидаи шахсе, ки бо њалномаи суд барои пардохт намудани 
алимент ўњдадор аст, барои сариваќт напардохтани алиментњо (пардохти 



љаримаи ањдшиканї, љуброн намудани зиѐн) дар њолати бо гуноњи 
алиментдињанда ба амал омадани ќарз, ба миѐн меояд. Агар ќарзњо аз 
рўи алиментњо бо гуноњи шахси дигар, аз он љумла, бинобар сариваќт 
надодани музди мењнат, аз љониби банкњо ба таъхир андохтан ѐ нодуруст 
гузаронидани маблаѓњои алиментї ва ѓайра ба амал омада бошанд, 
љавобгарии мазкурро ба зиммаи алиментдињанда вогузоштан номумкин 
аст. 

32.Судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки харољотњо барои 
таъминоти фарзандоне, ки бе парастории волидон мондаанду дар 
муассисањои тарбиявї, табобатї, муассисањои њифзи иљтимоии ањолї ва 
дигар муассисањои дахлдор мебошанд, ба фоидаи ин муассисањо танњо аз 
волидон пардохт карда мешаванд ва аз дигар аъзои оила, ки нисбат ба 
фарзандон ўњдадорињои алиментї доранд, пардохт карда намешаванд. 

33.Мутобиќи моддаи 80 КО Љумњурии Тољикистон маблаѓњое, ки 
барои таъминоти фарзандони ноболиѓ аз падару модар ба тариќи судї 
пардохт карда мешаванд, то ба балоѓат расидани фарзандон муќаррар 
карда мешаванд. Лекин, агар ноболиѓи барояш бо њалномаи суд, 
фармони судї алимент пардохт мешудагї то ба синни 18 солагї расидан 
бо пуррагї ќобили амал шавад, пардохти маблаѓ барои таъминоти ў 
ќатъ мегардад.  

Дар сурати моњиятан таѓйир ѐфтани њолати моддї ва оилавии 
тарафњо, агар онњо оиди таѓйир додан ѐ бекор намудани созишномаи 
пардохти алимент ягон созиш накарда бошанд, суд њаќ дорад бо аризаи 
даъвогии тарафи манфиатдор боназардошти манфиатњои њар яке аз 
тарафњо масъалаи таѓйир ѐ бекор намудани созишномаро дида барояд.  

34. Мутобиќи моддаи 103 КО Љумњурии Тољикистон њамчунин суд 
њуќуќ дорад бо талаби намояндаи ќонунии кўдаки ноболиѓ ѐ аъзои 
болиѓи ѓайриќобили амали оила, маќомоти васояту парасторї ѐ 
прокурор созишномаи ба тариќи нотариалї тасдиќщудаи пардохти 
алиментро беэътибор эътироф намояд, агар шартњои таъминоти кўдаки 
ноболиѓ ѐ аъзои болиѓи ѓайриќобили амали оила манфиати онњоро 
моњиятан поймол кунанд, масалан, дар сурате, ки андозаи бо созишнома 
муќарраршудаи алимент барои ноболиѓ аз андозаи атиментњое, ки вай 
метавонист њангоми ба тариќи судї пардохт кардани алимент гирад, кам 
бошад. 

35. Диќќати судњо ба зарурати аниќ иљро намудани талаботи ќонун 
доир ба протоколњо ва њалномањои судї равона карда шавад. Протоколи 
маљлиси судї бояд рафти мурофиаи судиро пурра инъикос намуда, дар 
худ мазмуни аниќ ва равшани баѐноти шахсони  иштирокчии  парванда  
ва  намояндагони  онњо ва шоњидонро дошта бошад. Дар протоколи 
маљлиси судї ва дар ќисми хулосавии њалнома бояд ном, номи падар ва 
насаби шахсони иштирокчии парванда ва намояндагони онњо, рўз, моњ, 
сол ва љои таваллуди љавобгар ва љои истиќомати доимии ў, љои кор ва 
вазифаи ишѓолкардааш, ном ва рўз, моњ, соли таваллуди кўдаке, ки 
барои таъминоташ алимент муќаррар карда мешавад, ба таври аниќ ва 
пурра нишон дода шаванд. Ин маълумотњо бояд дар асоси њуљљат-



шиноснома, шањодатномаи таваллуди кўдак ва амсоли инњо ворид карда 
шаванд. Дар њалномаи суд бояд њатман асосњое оварда шуда бошанд, ки 
аз онњо дида шавад, ки суд парвандаро њал карда истода чиро ба 
роњбарї гирифтааст ва аз љониби ў ба далелњои дар парванда љойдошта 
чї гуна бањо дода шудаанд. 

36.Дар сурати бо парванда тасдиќ гардидани муносибати 
бевиљдононаи љавобгар дар иљро намудани ўњдадорињои падару модарии 
худ оиди тарбия ва таъминоти фарзандон, пинњон кардани музди мењнат 
ва дигар даромад, суд вазифадор аст дар як ваќт бо баровардани 
њалнома дар ин бора бо таъиноти хусусї ба ташкилотњои љамъиятии љои 
кори љавобгар хабар дињад, дар њолатњои бадќасдона саркашї кардани 
љавобгар аз пардохти алиментњо бошад, масъалаи бо моддаи 177 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ба љавобгарии љиноятї љалб 
намудани ўро њал намояд. 

37.Вараќаи иљрокунї барои пардохти алиментњо бояд на дертар аз 
рўзи дигар пас аз баровардани њалнома навишта шавад ва аз тарафи суд 
барои ба амал баровардани пардохтњо ба иљрочии суд новобаста аз 
хоњиши алиментгиранда, фиристонида шавад. 

Бо талаби алиментгиранда вараќаи иљрокунї мумкин аст ба дасти 
худи ў дода шавад. 

Дар бораи аз тарафи суд ба иљрочии суд фиристонидани вараќаи 
ичрокунї суд бояд ваќти супоридан ѐ фиристонидани вараќаи иљрокунї 
ва номи иљрочии судро аниќ нишон дода, алиментгирандаро аз ин бобат 
огоњ созад. 

38. Судњоро зарур аст дар назар дошта бошанд, ки илтимоснома дар 
бораи додани нусхаи дуюми вараќаи иљрокунї (дубликат) бояд дар 
маљлиси судї бо њатман огоњ намудаии тарафњо баррасї карда шавад. 

39. Суд бояд шахсони мансабдореро, ки барои сариваќт нигоњ 
надоштан ѐ боздоштани маблаѓњои љињати алиментњо гузаронида 
мешудагї ва барои ба иљрочии суд хабар надодани маълумотњои 
дурустии сариваќт аз љавобгар ситонидани алиментњоро таъминкунанда 
гунањгоранд, ба љавобгарї љалб намояд. 

Дар њолатњое, ки агар ин њаракатњо дар худ дорои таркиби љиноят 
бошанд, судњо бояд масъалаи ба љавобгарии љиноятї љалб намудани 
шахсони гунањгорро њал намоянд. 
  
Раиси Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон                         С.Фатњиллоев  
  
Котиби Пленум, 
судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон                          З.Н.Азизов 
 


