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Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон
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аз 18 ноябри соли 2013

ш. Душанбе

Оид ба тартиби баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмурї аз љониби судњои марњилаи якум
Бо маќсади татбиќи дуруст ва якхелаи меъѐрњои Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурї (минбаъд КЊМ) ва Кодекси
мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон
(минбаъд
КМЊМ)
њангоми
баррасии
парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурї дар судњои марњилаи якум, дар
асоси моддаи 27 Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон»,
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон,ЌАРОР

КАРД:

1. Ба судяњо тавзењот дода шавад, ки зимни пешбурд ва
баррасии
парвандањои
њуќуќвайронкунии
маъмурї
вазифадоранд, принсипи ќонуниятро ба роњбарї гирифта,
меъѐрњои Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон,
КЊМ, КМЊМ ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистонро риоя намуда, онњоро даќиќ ва якхела татбиќ
намоянд.
Тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва КМЊМ
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби суд,
маќомоти ваколатдори давлатї (шахсони мансабдор), ки тањти
тобеияти онњо ќарор доранд, баррасї карда мешаванд.
2. Судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки мувофиќи талаботи
ќисми 1-и моддаи 92 КМЊМ дар мавриди барњам додани
маќомоти ваколатдори давлатии дар боби 10 Кодекси мазкур
дарљгардида, то ворид намудани таѓйиру иловањои дахлдор ба
њамин боб парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурии тобеи
онњо аз љониби судяњо баррасї мегарданд.
Њамчунин, тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 93 КМЊМ суд
дар доираи салоњияти худ парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмуриро бо моддањои 57-107, 126, 131, 132, 150, 153, 154, 166

ќисми 2, 171, 172, 182, 189, 198 ќисми 2, 205, 207, 208, 210-214,
288, 297, 309 ќисми 1, 311 ќисмњои 2 ва 3 (танњо нисбат ба
шахсони њуќуќї), 312, 313, 316, 328 ќисми 1, 329 ќисмњои 1 ва 2,
332, 333 ќисми 1, 334, 337 ќисми 2, 339 ќисми 2, 345, 352, 353,
358, 373 -376, 377 ќисми 1, 437, 4371, 448, 460, 465, 467, 471, 472,
474 ќисми 2, 4741, 475 - 481, 485 ќисми 3, 487, 490, 492, 497-500,
507 ќисми 3, 508 ќисми 2, 510-512, 514, 518, 528-534, 5341, 536,
538 ќисми 2, 540-543, 545, 549, 550, 555-558, 560 ќисми 2, 577,
578 ќисмњои 1 ва 2, 579, 585 ќисми 1, 592, 593 ќисми 1, 594 ќисми
1, 595 ќисми 1, 596, 597, 628 ќисми 2, 629, 637, 639, 642 ќисми 2,
644, 649, 656, 657 ва 679 ќисми 2 КЊМ баррасї менамояд.
Суд ба ѓайр аз ин, новобаста аз тобеият парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмуриро, ки КЊМ љазоро дар намуди
љарима ба андозаи аз сесад нишондињанда барои њисобњо зиѐд
аст (ба истиснои парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї дар
соњаи андоз), мањрум кардан аз иљозатномаи машѓул шудан ба
намуди муайяни фаъолият, мањрум кардани шахсони воќеї аз
њуќуќи махсус, бо подош гирифтани ашѐ ва ѐ мусодираи ашѐ, ки
олоти содир кардани њуќуќвайронкунии маъмурї ѐ объекти
бевоситаи он мебошад, бо роњи маъмурї аз ќаламрави
Љумњурии Тољикистон берун кардани шањрванди хориљї ва
шахси бешањрванд, њабси маъмурї пешбинї намудааст, дида
мебарояд.
Парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро ба сифати
суди марњилаи якум судяи Суди Олии Љумњурии Тољикистон,
судяњои њарбии гарнизонњо, судяи Суди вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, судяи судњои вилоятї, судяи суди шањри
Душанбе, судяи судњои шањр ва ноњияњо аз номи суд дар
марњилаи якум танњо баррасї мекунанд.
Парвандаи њуќуќвайронкунињои маъмурї нисбати судя ба
Суди Олї тобеият доранд.
Бояд дар назар дошт, ки судњои њарбї парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурии дар ќисми 1 моддаи 93 КМЊМ
пешбинишударо, ки аз љониби хизматчиѐни њарбї содир
шудаанд, мавриди баррасї ќарор медињанд.
3. Диќќати судяњо ба он љалб карда шавад, ки дуруст њал
намудани масъалаи тайѐрї ба баррасии парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї барои ќабули ќарори асоснок ва
ќонунї ањамияти муњим дорад.

Судя њангоми тайѐрї барои баррасии парванда бояд
масъалањои зеринро муайян намояд, ки оѐ:
- баррасии њамин парванда тањти салоњияти ў ќарор дорад
ѐ не;
- њолатњое, ки имконияти баррасии парвандаи мазкурро
аз љониби ин судя истисно менамоянд, вуљуд доранд ѐ не;
- протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ва дигар
протоколњо дуруст тартиб дода шудаанд ѐ не, инчунин маводи
тибќи КМЊМ пешбинигардида дуруст ба расмият дароварда
шудааст ѐ не;
- барои моњиятан баррасї кардани парванда маводи
љамъовардашуда кифоя аст ѐ не, инчунин маводи зарурии
иловагї барои парванда талаб карда гирифта шудааст ѐ не;
- њолатњое, ки пешбурди парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмуриро истисно мекунанд љой доранд ѐ не;
- аз љониби шахсони иштирокчии пешбурди парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї ягон дархост ѐ раддия ворид
шудааст ѐ не.
4. Њангоми тайѐрї барои баррасии парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї масъалањо дар бораи таъин
кардани ваќт ва мањалли баррасии парванда, даъвати шахсони
дар моддањои 26-34 ва 36 КМЊМ пешбинигардида, даъвати
прокурор, агар парвандаи њуќуквайронкунї бо ташаббуси ў
оѓоз гардида бошад, талаб карда гирифтани маводи зарурии
иловагї барои парванда, таъини экспертиза, мавќуф гузоштани
баррасии парванда, боздоштани баррасии парванда, ба
маќомоти ваколатдори давлатї (шахсони мансабдор), ки
протоколро тартиб додаанд, баргардонидани протоколи
њуќуќвайронкунии маъмурї ва дигар маводи парванда бинобар
аз тарафи шахсони ба он ваколатдорнабуда тартиб додани
протокол ва ба расмият даровардани дигар маводи парванда ѐ
нодуруст тартиб додани протокол ва нодуруст ба расмият
даровардани маводи дигари парванда ва ѐ нопуррагии маводи
пешнињодшуда, ки наметавонад зимни баррасии парванда дар
суд пурра карда шавад, аз рўйи тобеият барои баррасї
супоридани протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ва дигар
маводи парванда, агар судя салоњияти баррасии парвандаро
надошта бошад ѐ њангоме, ки дар бораи радкунии судя њал
гардад, судя таъинот мебарорад.

Њангоми мављуд будани њолатњои пешбининамудаи
КМЊМ дар бораи ќатъ кардани пешбурди парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї бошад судя ќарор ќабул мекунад.
Зимни
мавќуф
гузоштани
пешбурди
парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї бинобар бе сабабњои узрнок ба
мурофиа
њозир
нашудани
шахсони
дар
КМЊМ
пешбинигардида, агар ба мурофиа њозир нашудани онњо барои
њаматарафа, пурра, воќеъбинона ва сариваќт муайян кардани
њолатњои парванда ва мутобиќи ќонун њал гардидани он
мамониат намояд, судяњоро зарур аст, ки дар бораи маљбуран
овардани ин шахсон таъинот бароранд.
Судяњо вазифадоранд, ки дар њолатњои бемор шудан ва ѐ
дар сафар будани шахсе, ки нисбати ў парвандаи
њуќуќвайронкунии
маъмурї
баррасї
мегардад,
дигар
иштирокчиѐни пешбурди парванда, инчунин ба миѐн омадани
дигар њолатњое, ки баррасии парвандаро бе иштироки онњо ва
дар муњлати муайяншуда истисно мекунад, тибќи талаботи
моддаи 134-и КМЊМ баррасии парвандаро боздоранд.
5. Мувофиќи талаботи моддаи 135 КМЊМ парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї дар мањалли содиршавии
њуќуќвайронкунии маъмурї баррасї карда мешавад. Аммо бо
дархости шахсе, ки нисбати ў парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї баррасї карда мешавад, инчунин дар мавридњои
дигар, мумкин аст, парванда дар мањалли истиќомати ин шахс
баррасї гардад.
Парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурие, ки КЊМ барои
он љазои мањрум кардан аз њуќуќи идораи воситаи наќлиѐтро
пешбинї намудааст, метавонад дар мањалли баќайдгирии
воситаи наќлиѐт низ дида мебарояд.
Судя парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро нисбати
хизматчии њарбї дар суди њарбии гарнизоне, ки дар њудуди
фаъолияти он њуќуќвайронкунї содир шудааст, мавриди
баррасї ќарор медињад.
6.
Вобаста
ба
категорияњои
парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурї
моддаи 136 КМЊМ муњлати
баррасии онњоро муќаррар намудааст, ки тибќи он судяњо бояд
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро дар муњлати бист
шабонарўз аз лањзаи ба судяњо супоридани протокол ва маводи
њуќуќвайронкунии маъмурї баррасї намоянд.

Њангоми ворид шудани дархост аз љониби иштирокчиѐни
пешбурди парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ѐ њангоми
зарурати ба таври иловагї муайян кардани њолатњои парванда
судя њуќуќ дорад, бо таъиноти асосноки худ муњлати баррасии
парвандаро на бештар аз як моњ дароз намояд.
Судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурї оид ба ќонунгузорї дар бораи
интихобот ва раъйпурсї дар муњлати панљ шабонарўз аз лањзаи
протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ва дигар маводи
парвандаро гирифтан баррасї карда шуда, ин муњлат дароз
карда намешавад. Инчунин мувофиќи муќаррароти ќисми 4
моддаи 136 КМЊМ муњлати кўтоњи баррасии парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї муќаррар гардидааст (масалан,
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї, ки содир кардани он
боиси татбиќи љазои њабси маъмурї ѐ бо роњи маъмурї берун
кардан аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон мегардад), дар рўзи
гирифтани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї баррасї
карда мешаванд.
Бо назардошти муќаррароти номбурда, судяњоро зарур
аст, ки дар муњлати муќарраркардаи ќонун баррасии
сариваќтии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро таъмин
намоянд.
7.Судяњо
вазифадоранд,
ки
њангоми
баррасии
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва мавќуф гузоштани
онњо талаботњои аз моддаи 137 КМЊМ бармеомадаро ќатъиян
риоя намуда, њангоми оѓози мурофиаи судї эълон намоянд, ки
судяи кадом суд парвандаро баррасї менамояд, кадом парванда
баррасї мегардад, кї ба љавобгарї кашида мешавад, муайян
намоянд, ки оѐ шахси воќеї ѐ намояндаи ќонунии ў ѐ намояндаи
шахси њуќуќие, ки нисбати онњо парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї баррасї карда мешавад, инчунин дигар иштирокчиѐни
баррасии парванда ба мурофиа њозир шудаанд ѐ не, намояндаи
ќонунии шахси воќеї ѐ намояндаи шахси њуќуќї, њимоятгар ва
намоянда барои иштирок дар баррасии ин парванда ваколат
доранд, иштирокчиѐни баррасии парванда бо тартиби
муќарраргардида дар бораи ваќт ва мањалли баргузории
муњокима огоњ карда шудаанд, инчунин сабабњои њозир
нашудани иштирокчиѐни баррасии парвандаро муайян карда,
аз рўйи он дар бораи баррасии парванда дар ѓоибии ин шахсон
ѐ мавќуф гузоштани баррасии парванда ќарор ќабул карда, ба

шахсони иштирокчии баррасии парванда њуќуќу ўњдадорињои
онњоро фањмонида, дархост ва раддияњои изњоршударо дида
бароянд.
Диќќати судяњо ба он равона карда шавад, ки њангоми
ворид шудани аризаи худрадкунї ѐ радкунии судя, радкунии
мутахассис, коршинос ѐ тарљумон, агар радкунии зикршуда
барои моњиятан баррасї кардани парванда мамониат намояд,
њангоми зарурати њозиршавии шахсони иштирокчии баррасии
парванда ѐ талаб кардани маводи иловагї барои баррасии
парванда ѐ таъини экспертиза, маљбуран овардани шахсе, ки
иштироки ў зимни баррасии парванда мутобиќи ќисми 3
моддаи 134 КМЊМ њатмї дониста шудааст ва дар дигар мањал
баррасї кардани парванда тибќи талаботи моддаи 135 Кодекси
мазкур дар бораи мавќуф гузоштани баррасии парванда
таъинот бароварда мешавад.
Дар сурати идома ѐфтани баррасии парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї тартиби тањќиќи далелњо муайян
карда, протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ва њангоми
зарурат дигар маводи парванда низ эълон карда, баѐноти шахси
воќеї ѐ намояндаи шахси њуќуќие, ки нисбати онњо парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї баррасї карда мешавад ва шахсони
дигари иштирокчии баррасии парванда, шарњи мутахассис ва
хулосаи коршинос шунида, далелњои дигар тањќиќ гардида,
њангоми иштироки прокурор хулосаи ў шунида мешавад.
8. Бояд дар назар дошт, ки иштироки њимоятгар дар
пешбурд ва баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї
дар њолатњои зерин њатмист, агар дар ин бора
њуќуќвайронкунанда дархост пешнињод намояд, ноболиѓ
бошад, бинобар камбудињои љисмонию рўњї њуќуќи худро
оид ба њимоя мустаќилона амалї карда натавонад, забони
пешбурди мурофиаро надонад.
9. Судяњоро зарур аст, ки мурофиаи маъмурии судиро дар
шароите, ки барои кори муътадили суд ва амнияти
иштирокчиѐни мурофиа мусоид аст, гузаронанд.
Њамаи иштирокчиѐни муњокимаи судї, њамчунин њамаи
шањрвандони дар толори маљлиси суд њозирбуда амри
раисикунандаро дар бобати риояи тартибот дар маљлиси суд
бояд иљро намоянд.
Дар сурати итоат накардани иштирокчиѐни парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї ба амри судя ѐ риоя накардани

тартибот њангоми маљлиси судї, њамчунин барои аз тарафи
шахс содир кардани кирдоре, ки аз беэътиноии ошкоро ба суд ѐ
ќоидањои дар суд муќарраршуда шањодат медињад, аз љониби
судя ѐ шахси мансабдори ваколатдори маќомоти корњои дохилї
тибќи талаботи КМЊМ протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї
ва маводи зарурї тартиб дода, ба раиси суди дахлдор пешнињод
карда мешавад.
Дар навбати худ раиси суд протоколи њуќуќвайронкунии
маъмурї ва маводи заруриро барои беѓаразона ва моњиятан
баррасї кардан ба дигар судя месупорад. Судяи дигар
протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ва маводи заруриро
омўхта, дар сурати мављуд будани асосњои кофї нисбати
њуќуќвайронкунанда бо моддаи 528 КЊМ, яъне барои
бењурматї нисбат ба суд парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
оѓоз карда, онро мувофиќи талаботи КМЊМ
баррасї
менамояд.
10. Бо ќарори судя, парвандањо оид ба содир кардани як ѐ
якчанд њуќуќвайронкунии маъмурї, парвандањо нисбати як
шахс дар содир кардани якчанд њуќуќвайронкунии маъмурие,
ки аз љониби як суд пеш бурда ѐ баррасї мегарданд, якљоя
карда мешаванд.
Судяњо бояд ба инобат гиранд, ки муњлати пешбурди
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурие, ки дар он якчанд
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї якљоя карда шудаанд,
аз рўзи оѓози парвандае ба њисоб гирифта мешавад, ки сараввал
оѓоз
шудааст.
Ба
муњлати
умумии
парвандањои
якљоякардашуда тамоми ваќти воќеии таќвимие, ки ба
пешбурди он сарф шудааст, ба њисоб гирифта мешавад.
11. Судяњо њуќуќ доранд, њангоми пешбурди парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї дар њолатњои зарурї ќисми онро
нисбат ба шахсе, ки њуќуќвайронкунии маъмурї содир
кардаасту мањалли зисташ номаълум аст, шахсе, ки ба бемории
вазнин гирифтор аст, ноболиѓ, ки дар як парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї якљоя бо шахси болиѓ ба
љавобгарии маъмурї кашида шудааст, ба пешбурди алоњида
људо намоянд. Људо кардани парванда ба шарте мумкин аст, ки
он ба баррасии њамаљониба ва холисонаи парвандаи тањти
пешбурд ќарордошта таъсир нарасонад. Аз парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї маводе, ки барои оѓоз кардан ва
тафтиши парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї дар бораи

њуќуќвайронкунии ошкоршуда зарур мебошад, мумкин аст људо
карда шавад. Ба парвандаи људокардашуда бояд маводи зарурї
дар шакли асл ѐ нусхаи он замима шавад.
12.Судяњо вазифадоранд, ки њангоми гузаронидани
мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз рўи парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурї нисбат ба ноболиѓон дар баробари
исботи њолатњои дар боби 5 КМЊМ зикршуда бояд синну соли
ноболиѓ (сана, моњ ва соли таваллуд), шароити зиндагї ва
таълиму тарбия, дараљаи инкишофи зењнї, ирода ва рўњї,
хислат ва миљоз, талабот ва завќу раѓбат, таъсири шахсони
калонсол ва ноболиѓони дигарро муайян намоянд.
Ноболиѓе, ки нисбати ў парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
баррасї мегардад, мумкин аст, дар ваќти баррасии њолатњое, ки
метавонанд ба ў таъсири манфї расонанд, аз маљлисгоњи судї
бароварда шавад.
Мебоист
ба
инобат
гирифт,
ки
ноболиѓи
њуќуќвайронкунии маъмурї содир намуда ба воситаи падару
модар ѐ намояндагони дигари ќонунии ў ва агар ноболиѓ дар
муассисаи махсуси кўдакон бошад тавассути маъмурияти
муассиса ба суд даъват карда мешавад.
Барои иштирок дар парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї бо ќарори судя аз лањзаи гирифтани баѐноти аввал аз
ноболиѓ намояндаи ќонунии ў роњ дода мешавад.
Дар бораи мањал ва ваќти баррасии парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурие, ки аз тарафи ноболиѓ содир
шудааст, ба прокурор хабар дода мешавад.
Агар дар љараѐни баррасии парванда оид ба
њуќуќвайронкунии маъмурї муќаррар гардад, ки ноболиѓ ин
кирдорро бори аввал содир кардааст ва ислоњи ў бе татбиќи
љазои маъмурї имкон дошта бошад, судяњо њуќуќ доранд, ки
парвандаро нисбат ба ноболиѓ бо татбиќи чорањои тарбиявї
ќатъ намоянд. Чунин ќарор танњо дар њолате ќабул карда
мешавад, ки ба он ноболиѓ ва намояндаи ќонунии ў розї
бошанд. Нусхаи ќарор дар бораи ќатъ кардани парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї нисбат ба ноболиѓ бо татбиќи
чорањои зикршуда ба комиссия оид ба њуќуќи кўдак бояд
фиристонида шавад.
13.
Аз
рўйи
натиљаи
баррасии
парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї
ќарорњои зерин ќабул карда
мешаванд:

-дар бораи таъин кардани љазои маъмурї;
-дар бораи ќатъ кардани пешбурди парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї.
Ќарор дар бораи ќатъ кардани пешбурди парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї дар њолатњои:
-мављуд будани яке аз асосњои истиснокунандаи пешбурди
парванда, ки дар моддаи 20 КМЊМ пешбинї гардидааст;
-дар асоси моддаи 38 КЊМ эълон кардани огоњии
шифоњї;
-ќатъ кардани пешбурди парванда ва супоридани маводи
парванда ба прокурор, агар ин кирдор (њаракат ѐ бењаракатї)
дорои нишонањои таркиби љиноят бошад, ќабул мегардад.
Њангоми баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
чунин таъинот бароварда мешавад:
-дар бораи супоридани парванда ба маќоми ваколатдори
давлатї ѐ шахси мансабдоре, ки мутобиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон барои таъин кардани љазои маъмурї ѐ
татбиќи дигар чорањои таъсиррасонї ваколатдор мебошад;
-дар бораи супоридани парванда аз рўи тобеият, агар
муайян гардад, ки парвандаи мазкур ба салоњияти њамин суд
тааллуќ надорад.
Дар таъинот оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї маълумотњое, ки дар моддаи 143 КМЊМ дарљ
гардидаанд, бояд аз љониби судя нишон дода шаванд.
14. Дар асоси моддаи 141 КМЊМ судяњо вазифадоранд,
ки дар ќарор оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
вазифа, насаб, ном ва номи падари судя, сана ва мањалли
баррасии парванда, маълумот дар бораи шахсе, ки нисбати ў
парванда баррасї гардидааст, њолатњое, ки зимни баррасии
парванда муќаррар карда шудаанд, моддаи КЊМ, ки
љавобгарии маъмуриро барои содир кардани њуќуќвайронкунии
маъмурї ѐ асосњои ќатъ кардани пешбурди парвандаро, ки
КМЊМ пешбинї менамоянд, асосноккунии ќарор вобаста ба
парванда, муњлат ва тартиби шикоят кардан ва эътироз
оварданро дар ќарор дарљ намоянд.
Њангоми таъин кардани љаримаи маъмурї дар ќарор оид
ба парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ба ѓайр аз
маълумотњои дар боло зикргардида бояд андозаи љарима ва дар
бораи ќабулкунандаи љарима маълумот оварда шавад, ки он

мутобиќи ќоидањои тартиб додани њуљљатњои пардохт барои
интиќоли маблаѓи љаримаи маъмурї зарур мебошад.
Агар њангоми њалли масъалаи аз тарафи судя таъин
кардани љазои маъмурї барои њуќуќвайронкунии маъмурї
њамзамон масъалаи љуброни зарари молумулкї њал карда
шавад, он гоњ дар ќарори парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї андозаи зарари љуброншаванда, муњлат ва тартиби
пардохти он зикр карда мешавад.
Дар ќарори парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
масъалаи молу мулк ва њуљљатњои гирифташуда ва молу мулки
ба њабс гирифташуда њал карда мешавад, ба шарте ки нисбати
онњо љазои маъмурї дар намуди мусодира ѐ бо подош гирифтан
татбиќ нашуда бошад ва ѐ набояд татбиќ шавад.
Молу мулк ва њуљљатњое, ки аз муомилоти гражданї
гирифта нашудаанд, бояд ба соњиби ќонуниашон баргардонида
шаванд ва агар соњибашон муќаррар карда нашуда бошанд,
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба моликияти
давлат гузаронида мешаванд. Молу мулки аз муомилоти
гражданї гирифташуда ба ташкилотњои дахлдор супорида ѐ
нобуд карда мешаванд.
Њуљљатњое, ки оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї далели шайъї ба њисоб мераванд, дар тамоми муњлати
нигоњдории парванда дар бойгонї нигоњ дошта ѐ мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба шахсони манфиатдор
бояд супорида шаванд.
Ќарор оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
баъди ба охир расидани баррасии парванда фавран эълон
карда мешавад.
Нусхаи ќарор ба шахси воќеї ѐ намояндаи шахси њуќуќї,
ки нисбати онњо ќабул шудааст, ба прокурор, агар дар
баррасии парванда иштирок дошта бошад, инчунин ба
љабрдида бо хоњиши ў бо гирифтани имзо супорида ѐ ба ин
шахсон дар муњлати се шабонарўзи баъди ќабули ќарор бояд
равон карда шавад.
Ќароре, ки ба он шикоят ѐ эътироз оварда нашуда бошад,
баъди ба охир расидани муњлати овардани шикоят ѐ эътироз аз
болои он, эътибори ќонунї пайдо мекунад. Дар сурати
овардани эътироз, шикоят ѐ пешнињод нисбати ќарор баъди аз
љониби маќомоти ваколатдори давлатии (шахсони мансабдори)

болої, суди болої баррасї гардидани парванда ин ќарор
эътибори ќонунї пайдо мекунад.
15. Дар рафти мурофиаи судї њатман протокол тартиб
дода мешавад. Протоколи маљлиси судї яке аз њуљљатњои
асосии мурофиавї ба њисоб меравад, аз ин рў он бояд пурра,
сањењу равшан ва бо пайдарпайие, ки мурофиаи судї
гузаронида мешавад, бо дарназардошти талаботњои аз моддаи
138 КМЊМ бармеомада тањия дода шавад.
16. Судяњое, ки парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро
баррасї менамоянд, њангоми зарурат метавонанд нусхаи
ќарори таъин кардани љазои маъмуриро барои маълумот ба
љойи кор, тањсил ѐ истиќомати шахсе, ки ба љавобгарии
маъмурї кашида шудааст фиристонанд ѐ аз натиљаи баррасии
ин парвандањо аз тариќи воситањои ахбори омма ба ањли љомеа
иттилоъ дињанд.
17. Аз љониби шахсони дар моддањои 26-30 ва 36 КМЊМ
пешбинишуда оид ба ќарорњои парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмурї, ки эътибори ќонунї пайдо накардаанд, ба маќомоти
зерин шикоят ѐ эътироз овардан мумкин аст:
- ќарорњои аз тарафи судя ќабулгардида - ба суди болої;
-ќарорњои аз тарафи маќомоти ваколатдори давлатї
(шахсони мансабдор) ќабулгардида - ба маќомоти ваколатдори
давлатии (шахсони мансабдори) болої ѐ ба суди ноњия ва
шањри мањалли љойгиршавии ин маќомот.
Судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки агар шикоят
оид ба ќарорњои парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї њам ба
суд ва њам ба маќомоти ваколатдори давлатии (шахсони
мансабдори) болої оварда шуда бошад, он аз љониби суд
баррасї карда мешавад.
18. Шикоят ва эътироз ба ќарор оид ба парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї ба судя, ки оид ба ин парванда
ќарор ќабул кардааст, супорида мешавад ва ў вазифадор аст
дар муњлати се шабонарўзи баъди ворид шудани шикоят ѐ
эътироз онро бо тамоми маводи парванда ба суди болої
фиристонад.
Шикоят ва эътироз оид ба ќарори судя дар бораи таъин
кардани љазо дар намуди њабси маъмурї ва бо роњи маъмурї
берун кардан аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон бояд дар
рўзи гирифтани он ба суди болої фиристода шавад.

Ѓайр аз ин, шикоят ва эътирозро барои баррасї бевосита
ба суди болої
пешнињод кардан мумкин аст. Дар сурати
бевосита ба суди болої шикоят кардан ва эътироз овардан оид
ба ќарори судя дар бораи таъин кардани љазои маъмурї дар
намуди берун кардан аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон, суди
болої дар рўзи гирифтани шикоят ва эътирози мазкур
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро аз суде, ки онро
баррасї кардааст, бояд талаб карда гирад.
Агар баррасии шикоят ва эътироз оид ба ќарорњои
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї тањти салоњияти судя
ќарор надошта бошад, дар ин њолат шикоят ва эътироз дар
муњлати се шабонарўз барои баррасї аз рўи тобеият фиристода
мешавад.
Њангоми шикоят кардан ва эътироз овардан аз болои
ќарор оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї бољи
давлатї пардохт карда намешавад.
19. Ба ќарор оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї дар муњлати дањ шабонарўз шахсони дар моддањои 2630 ва 36 КМЊМ пешбинишуда метавонанд аз лањзаи супорида
шудани нусхаи ќарор ѐ гирифтани он шикоят ва эътироз
намоянд.
Нисбат ба ќарори њуќуќвайронкунии маъмурї вобаста ба
риоя накардани ќонунгузорї дар бораи интихобот ва
раъйпурсї дар муњлати панљ шабонарўзи баъди супоридан ѐ
гирифтани нусхаи ќарор шикоят ѐ эътироз оварда мешавад.
Аз ќарор дар бораи бо роњи маъмурї аз ќаламрави
Љумњурии Тољикистон берун кардани шањрванди хориљї ва
шахси бешањрванд дар муњлати як шабонарўз аз лањзаи эълон
кардани он шикоят ва эътироз овардан мумкин аст.
Шикоят ва эътирозе, ки бо гузаронидани муњлатњои дар
боло зикргардида пешнињод карда шудаанд, мавриди баррасї
ќарор дода намешаванд.
Дар сурати бо сабаби узрнок гузаронидани муњлати
шикоят кардан ва эътироз овардан бо дархости шахсе, ки
нисбати ў ќарор оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
ќабул шудааст, ин муњлат мумкин аст аз љониби судя, ки
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро баррасї кардааст,
барќарор карда шавад. Њангоми баррасии дархост дар бораи
барќарор кардани муњлати шикоят кардан ва эътироз овардан,
судя њуќуќ дорад, шахсеро, ки дархостро пешнињод кардааст,

барои додани баѐнот ѐ хулоса даъват кунад. Дархост дар бораи
барќарор кардани муњлати шикоят кардан ва эътироз овардан
мумкин аст дар муњлати то як моњ аз рўзи эълон кардани ќарор
оид ба парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї пешнињод карда
шавад.
Дар бораи барќарор ѐ рад кардани дархости барќарор
кардани муњлати шикоят кардан таъинот бароварда мешавад.
Аз болои таъинот дар хусуси рад кардани барќарор
кардани муњлати гузаронидашуда, ба суди болої шикоят
кардан ва эътироз овардан мумкин аст.
Дар хусуси шикоят ва эътирози воридшуда судя, ки ќарор
баровардааст, шахси ба љавобгарии маъмурї кашидашуда,
њимоятгар, љабрдида ѐ намояндаи ў, инчунин намояндагони
ќонунии онњоро, агар эътироз ѐ шикоят ба манфиати онњо
дахолат кунад, огоњ намуда, мефањмонанд, ки онњо њуќуќ
доранд, бо шикоят ѐ эътироз шинос шаванд ва ба таври хаттї
эродњои худро пешнињод намоянд. Бо хоњиши онњо суд нусхаи
эътироз ѐ шикоятро ба онњо месупорад. Эродњое, ки нисбат ба
эътироз ѐ шикоят расидаанд‚ ба парванда њамроњ карда
мешаванд.
Њангоми тайѐрї барои баррасии шикоят ва эътироз оид
ба ќарорњои парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурии аз љониби
маќомоти ваколатдори давлатї (шахсони мансабдор)
ќабулгардида судя бояд
муайян намояд, ки оѐ њолатњои
истиснокунандаи имконияти аз љониби ин судя баррасї
гардидани парванда, инчунин њолатњои истиснокунандаи
пешбурди парванда вуљуд доранд ѐ не, дархостњоро баррасї
намуда, њангоми зарурат экспертиза таъин намояд, маводи
иловагиро талаб карда гирад, шахсонеро, ки иштироки онњо
дар баррасии шикоят њатмї мебошад, даъват намояд ва агар
баррасї тањти салоњияти судя ќарор надошта бошад, шикоятро
бо тамоми маводи парванда аз рўи тобеият ирсол намояд.
Шикоят кардан ва эътироз овардан иљрои ќарорро ба
истиснои иљрои ќарор оид ба таъин кардани љазо дар намуди
њабси маъмурї бозмедорад.
20. Баъд аз гузаштани муњлати барои шикоят кардан ѐ
эътироз
овардан
муайянгардида
судяе,
ки
ќарорро
баровардааст, парвандаро бо шикоят, эътироз ва эродњо ба
суди марњилаи кассатсионї фиристода, дар ин бора шахсонеро,
ки шикоят ѐ эътироз овардаанд, огоњ менамояд.

Шахсе, ки аз рўи ќарор шикоят кардааст ва эътироз
овардааст, њуќуќ дорад онро то оѓози маљлиси суди марњилаи
кассатсионї бозхонад, њуќуќ дорад онро таѓйир дињад ѐ
шикоят ѐ эътирози худро бо далелњои нав пурра кунад. Зимнан,
дар эътирози иловагии прокурор ѐ дар шикояти шахс дар бораи
таѓйир додани шикоят, њамчунин дар шикояти иловагии
љабрдида ѐ намояндагони онњо, ки пас аз гузаштани муњлати
овардани шикоят ѐ эътироз ба ќарор пешнињод шудааст‚ дар
бораи бад кардани вазъи шахсе, ки ба љавобгарии маъмурї
кашида шудааст, агар чунин талаб дар шикоят ѐ эътирози
пештар овардашуда љой надошта бошад, масъала гузоштан
мумкин нест.
21. Шикоят ва эътироз вобаста ба ќарори маќоми
ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) оид ба парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби судя, маќоми
ваколатдори давлатии (шахси мансабдори) болої баррасї
карда мешаванд.
Њангоми баррасии шикоят ѐ эътироз вобаста ба ќарори
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї нишондодњои дар ќисми
2 моддаи 156 КМЊМ њатман бояд риоя карда шаванд.
Судяе, ки шикоят ва эътирозро баррасї менамояд, бо
ваљњњои шикоят ва эътироз мањдуд нашуда, парвандаро дар
њаљми пуррааш санљида мебарояд.
22. Аз рўи натиљаи баррасии шикоят ва эътироз ба ќарори
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї судя яке аз ќарорњои
зеринро ќабул менамояд:
-дар бораи бетаѓйир монондани ќарор ва ќонеъ
нагардонидани шикоят ва эътироз;
-дар бораи таѓйир додани ќарор, ба шарте ки дар ин
њолат љазои маъмурии муќарраргардида вазнин нашавад ѐ бо
тарзи дигар њолати шахсе, ки нисбати ў ќарор ќабул
гардидааст, вазнин нагардад;
-дар бораи бекор кардани ќарор ва ќатъ кардани
пешбурди парванда њангоми мављуд будани яке аз њолатњои
пешбининамудаи КМЊМ, ки пешбурди парвандаро истисно
менамоянд, инчунин њангоми исбот нашудани њолатњое, ки дар
асоси онњо оид ба парванда ќарор ќабул гардида буд;
-дар бораи бекор кардани ќарор ва баргардонидани
парванда барои баррасии нав ба маќоми ваколатдори давлатї
(шахси мансабдор) њангоми ба таври љиддї риоя нагардидани

талаботи меъѐрњои мурофиавии пешбининамудаи КМЊМ, агар
он ба баррасии њаматарафа, пурра ва воќеъбинонаи парванда
мамониат карда бошад, инчунин бинобар зарурати татбиќи
ќонунгузорї оид ба њуќуќвайронкунии маъмурї, ки боиси
таъин кардани љазои маъмурии нисбатан вазнинтар мегардад,
агар љабрдида дар хусуси сабукии љазои маъмурии аз рўи ин
парванда таъингардида шикоят карда ѐ прокурор эътироз
оварда бошад;
-дар бораи бекор кардани ќарор ва фиристодани
парванда барои баррасї аз рўи тобеият, агар њангоми баррасии
шикоят ва эътироз муќаррар карда шавад, ки ќарор аз тарафи
маќоми ваколатдори давлатии (шахси мансабдори) бесалоњият
ќабул карда шудааст.
Аз рўи натиљаи баррасии шикоят ва эътироз вобаста ба
ќарори парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби судя
таъинот ќабул карда мешавад, ки бояд маълумоти
пешбининамудаи моддањои 133 ва 180 КМЊМ-ро дошта бошад.
Нусхаи таъиноти аз рўи шикоят ва эътироз вобаста ба
ќарори парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ќабулгардида,
ба шахсе, ки нисбати ў ин таъинот бароварда шудааст, дар
муњлати се шабонарўз, ба љабрдида бошад бо хоњиши ў
фиристонида мешавад.
Агар њангоми баррасии шикоят ва эътироз вобаста ба
ќарори парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї муайян гардад,
ки баррасии он тањти салоњияти ин судя ќарор надорад, дар
хусуси аз рўи тобеият фиристодани шикоят ва эътироз таъинот
бароварда мешавад.
Ќарори аз рўи натиљаи баррасии шикоят ва эътироз
ќабулшуда баъди ќабули он фавран эълон мегардад. Нусхаи
ќарори аз рўи натиљаи баррасии шикоят ва эътироз ќабулшуда
дар муњлати се шабонарўзи баъди ќабул гардиданаш ба шахси
воќеї ѐ намояндаи шахси њуќуќї, ки нисбати онњо ќарор ќабул
гардида буд, инчунин ба љабрдида њангоми шикоят кардани ў
ва ба прокуроре, ки эътироз оварда буд супорида ѐ фиристода
мешавад.
23. Бояд дар назар дошт, ки бекор кардани ќарор бо ќатъ
кардани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї боиси
баргардонидани маблаѓ, ашѐи бо подош гирифташуда ва
мусодирашуда, инчунин бекор кардани дигар мањдудиятњои
марбут бо ќарори ќаблан ќабулшуда мегардад. Њангоми

баргардонида натавонистани ашѐ, арзиши он мутобиќи арзиши
рўзи
содиршавии њуќуќвайронкунии маъмурї рўѐнида
мешавад.
Зараре, ки ба шахс дар натиљаи таъин кардани љазои
маъмурї дар намуди њабси маъмурї расонида шудааст, тибќи
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
љуброн карда мешавад.
24. Њангоми мављуд будани њолатњое, ки дар муњлатњои
муќарраргардида иљрои ќарори таъин кардани љазои
маъмуриро дар намуди њабси маъмурї, мањрум сохтан аз
њуќуќи махсус ѐ дар намуди љаримаи маъмурї имконнопазир
мегардонанд, судяе, ки ќарорро ќабул кардааст, метавонад
иљрои ќарорро ба муњлати то як моњ ба таъхир гузорад.
Вазъи
моддии
шахси
ба
љавобгарии
маъмурї
кашидашударо ба инобат гирифта, пардохти љаримаи маъмурї
метавонад аз љониби судяе, ки ќарорро ќабул кардааст, ба
муддати то се моњ ба муњлатњо људо карда шавад.
Судяе, ки дар бораи таъин кардани љазои маъмурї ќарор
ќабул кардааст, дар сурати шикоят ѐ эътироз овардан нисбат ба
ќарори эътибори ќонунї пайдонамуда иљрои ин ќарорро то
баррасии шикоят ѐ эътироз бозмедорад. Дар бораи боздоштани
иљрои ќарор таъинот бароварда, њангоми зарурат он фавран ба
маќоми ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) фиристонида
мешавад, ки ин таъинотро иљро менамояд.
25. Судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки дар њолатњои
зерин иљрои ќарори ќабулгардидаи маъмурї ќатъ карда
мешавад:
-њангоми ќабули санади авф, агар чунин санад ба татбиќи љазои
маъмурї монеъ шавад;
-дар сурати бекор кардан ѐ беэътибор донистани ќонун ѐ
муќаррароти алоњидаи он, ки љавобгарии маъмуриро барои
кирдори содиргардида муќаррар менамояд;
-њангоми фавти шахси ба љавобгарии маъмурї кашидашуда ѐ
бо тартиби муќарраргардида фавтида эълон шудани ў;
-њангоми гузаштани муњлати идомаи иљрои ќарори таъин
кардани љазои маъмурї, ки дар КМЊМ муќаррар шудааст;
-дар сурати ќабул гардидани ќарори ќатъи иљрои ќарор дар
бораи таъин кардани љазои маъмурї дар њолатњои
пешбининамудаи КМЊМ.

26. Масъалањои ба таъхир гузоштан, боздоштан ѐ ќатъ кардани
иљрои ќарор дар бораи таъин кардани љазои маъмурї, инчунин
рўѐнидани љаримаи маъмурии ба шахси ноболиѓ таъиншуда аз
падару модар ѐ намояндаи ќонунии ў аз тарафи судя, ки чунин
ќарорро ќабул кардааст, дар муњлати се шабонарўзи баъди ба
миѐн омадани асос барои њалли масъалаи дахлдор баррасї
мешаванд.
Шахсоне, ки барои њалли масъалањои дар боло
зикргардида манфиатдоранд, дар бораи ваќт ва мањалли
баррасї бояд хабардор карда шаванд. Бе сабабњои узрнок
њозир нашудани шахсони манфиатдор барои њалли масъалањои
дахлдор монеагиро ба миѐн намеоварад.
Диќќати судяњо ба он равона карда шавад, ки ќарор оид ба
масъалањои ба таъхир гузоштан, ба муњлатњо људо кардан ѐ
боздоштани иљрои ќарор дар бораи таъин кардани љазои
маъмурї, инчунин рўѐнидани љаримаи маъмурии нисбати
шахси ноболиѓ таъингардида аз падару модар ѐ намояндаи
ќонунии ў дар намуди таъинот, масъалаи ќатъ кардани иљрои
ќарори љазои маъмурї бошад, дар шакли ќарор ќабул карда
мешавад.
27. Судяњо бояд дар назар дошта бошанд, ки агар ќарори
таъин кардани љазои маъмурї дар муњлати як сол аз лањзаи
эътибори ќонунї пайдо карданаш мавриди иљро ќарор
нагирифта бошад, он иљро карда намешавад.
Меъѐри дар боло зикргардида дар сурате ќатъ мегардад,
ки шахси ба љавобгарии маъмурї кашидашуда аз иљрои ќарори
таъин кардани љазои маъмурї саркашї карда бошад. Њисоби
муњлат дар чунин њолат аз рўзи ошкор шудани шахси
зикргардида ѐ молу мулку даромади ў, ки мутобиќи ќарори
таъин кардани љазои маъмурї нисбат ба онњо мумкин аст
љаримаи маъмурї татбиќ карда шавад, аз нав оѓоз мегардад.
Ќарори таъин кардани љазои маъмурї, ки пурра иљро
шудааст, бо ќайди дахлдор бояд ба судя баргардонида шавад.
28. Иљрои ќарор оид ба таъин кардани љазои маъмурї
нисбати шахсе, ки берун аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон
истиќомат мекунад ѐ ќарор дорад ва дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон молу мулк надорад, мутобиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ва созишномањои байналмилалии
Тољикистон бо давлате, ки ин шахс дар ќаламрави он
истиќомат мекунад ѐ ќарор дорад, инчунин бо давлате, ки молу

мулки шахси ба љавобгарии маъмурї кашидашуда дар њудуди
он мебошад, амалї мегардад.
29. Љаримаи маъмурї аз љониби шахсони воќеї, шахсони
мансабдор ѐ шахсони њуќуќї, ки ба љавобгарии маъмурї
кашида шудаанд, бояд дар муњлати на дертар аз сї шабонарўзи
баъди эътибори ќонунї пайдо кардани ќарор дар бораи таъин
кардани љаримаи маъмурї ѐ аз лањзаи гузаштани муњлати
батаъхирандозї ѐ ба муњлатњо људо кардан, ки КМЊМ
пешбинї намудааст, иљро карда шавад.
Агар шахси ноболиѓ даромади мустаќил надошта бошад,
љаримаи маъмурї аз падару модар ѐ намояндаи ќонунии ў
ситонида мешавад.
Ќарорњо дар бораи мањрум кардани шахси воќеї аз њуќуќи
идораи воситаи наќлиѐт аз тарафи шахсони мансабдори
ваколатдори маќомоти дахлдори корњои дохилї,
мањрум
кардани шахси воќеї аз њуќуќи идораи воситањои наќлиѐти
техникї (трактор, мошинањои худгард ва дигар намудњои
техникаи кишоварзї) аз љониби шахсони мансабдори
ваколатдори маќомоти назорати давлатии њолати техникї иљро
карда мешаванд.
Ќарорњои судя дар хусуси бо подош гирифтан ѐ мусодираи
ашѐе, ки олоти содир кардани њуќуќвайронкунии маъмурї ѐ
объекти
бевоситаи
он
мебошад,
тибќи
тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иљро
мегардад.
Ќарор дар бораи мусодираи cилоњ, тир, лавозимоти љангї,
воситањои нашъадор ва моддањои психотропї аз тарафи
маќомоти корњои дохилї иљро карда мешавад.
Ќарорњои бо роњи маъмурї аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон берун кардани шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрванд аз тарафи:
- маќомоти њифзи сарњад њангоми содир кардани
њуќуќвайронкунии маъмурие, ки низоми Сарњади давлатї ѐ
низоми нуќтањои гузаргоњии Сарњади давлатии Љумњурии
Тољикистонро риоя накардаанд;
-маќомоти
корњои
дохилї
њангоми
содир
кардани
њуќуќвайронкунии маъмурие, ки низоми будубош (сукунат) дар
Љумњурии Тољикистон ва ѐ ќоидањои муњољиратро риоя
накардаанд, иљро карда мешаванд.

Иљрои ќарори бо роњи маъмурї аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон берун кардани шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрванд бо роњи расман супоридани шањрванди хориљї ѐ
шахси бешањрванд ба намояндаи расмии давлате, ки ин шахс ба
ќаламрави он берун карда мешавад ѐ бо роњи мустаќилона аз
ќаламрави Љумњурии Тољикистон баромада рафтани шахсе, ки
мавриди бо роњи маъмурї берун кардан ќарор гирифтааст,
анљом дода мешавад.
Дар бораи бо роњи маъмурї берун кардани шањрванди
хориљї ѐ шахси бешањрванд аз гузаргоњњои Сарњади давлатии
Љумњурии Тољикистон маќомоти давлати хориљї, ки бо роњи
маъмурї баровардани ин шахс ба ќаламрави он ѐ тавассути
ќаламрави он сурат мегирад, огоњ карда мешавад, агар тибќи
шартномаи байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо ин давлат
бо роњи маъмурї берун кардан пешбинї гардида бошад.
Агар тибќи шартномаи байналмилалии Љумњурии
Тољикистон ба намояндаи давлати хориљї супоридани шахсе,
ки бояд аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон берун карда
шавад, пешбинї нагардида бошад, дар ин њолат шахс дар
мањалли муайяннамудаи маќомоти њифзи сарњад бо роњи
маъмурї берун карда мешавад.
Иљрои ќарори бо роњи маъмурї аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон берун кардани шањрвандони хориљї ѐ шахсони
бешањрванд дар шакли санади яктарафа ѐ дутарафа ба расмият
дароварда мешавад.
Шањрвандони хориљї ѐ шахсони бешањрванд то рўзи бо
роњи маъмурї аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон берун
кардан дар љойњои махсус нигоњ дошта мешаванд.
Ќарори судя дар бораи таъин кардани љазои њабси
маъмурї аз тарафи маќомоти корњои дохилї
фавран иљро
карда мешавад.
Судяњоро зарур аст, ки муњлати дастгиркунии маъмуриро
њатман ба муњлати њабси маъмурї ба њисоб гиранд.
Ќарори парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї оид ба
љуброни зарари моддї тибќи тартиби муќаррарнамудаи
КМЊМ, ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон ва
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон иљро
карда мешавад.
Њангоми дар муњлати пешбининамудаи КМЊМ иљро
накардани ќарори парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї оид

ба љуброни зарари моддї, иљрои ќарори мазкур барои
рўѐнидани зарар
бо тартиби муќаррарнамудаи
Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» амалї
карда мешавад.
30. Судяе, ки ба ў парванда барои баррасии нав супорида
шудааст, ўњдадор аст бо ташаббуси худ масъалаи
баргардонидани иљрои ќарорро баррасї намуда, онро дар
ќарор ѐ таъиноти наве, ки бо он баррасии парванда ќатъ
мегардад, њал намояд.
Агар судяи парвандаро аз нав баррасї намуда масъалаи
баргардонидани иљрои ќарори бекоркардаро њал накунад,
шахси манфиатдор њуќуќ дорад дар доираи мўњлати даъво ба
њамин суд дар хусуси баргардонидани иљрои ќарор ариза дињад.
Ин ариза дар маљлиси судї баррасї карда мешавад. Шахсони
иштирокчии парванда оид ба ваќт ва мањалли баргузории
маљлиси суд огоњ карда шуда, њозир нашудани онњо барои
њалли масъалаи дар назди суд гузошташуда монеа намегардад.
Нисбат ба санади судии ќабулшуда дар бораи
баргардонидани иљрои ќарор мумкин аст бо асос ва тартиби
пешбининамудаи КМЊМ шикояти кассатсионї ѐ шикояти
хусусї пешнињод карда шавад.
31. Судяњое, ки парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро
баррасї кардаанд, њангоми муќаррар кардани сабаб ва
шароитњое, ки ба содир шудани њуќуќвайронкунии маъмурї
мусоидат намудаанд, њуќуќ доранд, ба ташкилотњои дахлдор ва
шахсони мансабдори ваколатдор барои бартараф кардани
сабаб ва шароитњои ба содиршавии њуќуќвайронкунии
маъмурї мусоидаткунанда пешнињод ирсол намоянд.
Агар зимни баррасии судии парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї муќаррар карда шавад, ки њангоми барасмиятдарорї,
тафтишоти маъмурї ва баррасии он муќаррароти КМЊМ ва
дигар санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон риоя
нашудаанд, судяњо њуќуќ доранд нисбат ба онњое, ки ба
камбудї роњ додаанд, таъиноти хусусї ирсол намояд.
32. Суди Олї, судњои њарбї, суди Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, судњои вилоят, шањри Душанбе, шањр ва
ноњияњои љумњурї
бояд мунтазам таљрибаи баррасии
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро љамъбаст намуда,
барои бартараф кардани камбудињои
ошкоргардида дар
амалияи судї ва дар кору фаъолияти маќомоти ваколатдори

давлатї
(шахсони
мансабдор),
ки
парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмуриро ба расмият медароранд чорањо
андешида, таљрибаи ягонаи судиро таъмин намуда, мувофиќи
маќсад мебуд, ки ин ќабил парвандањо дар маљлисњои сайѐри
судї баррасї карда шаванд.
33. Судњои марњилањои болої вазифадор карда шаванд, ки њангоми
баррасии парвандањо дар марњилањои кассатсионї ё назоратї риоя кардани
ќонунгузории мурофиавии маъмуриро мавриди таъин кардани маљлиси судї
ва тайёрї ба он, санљида баромада, дар сурати ошкор кардани вайронкунии
ќонун нисбати ин њолат ќарорњои дахлдор ќабул намоянд.
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