КОДЕКСИ ОИЛАИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
(Ахбори Мащлиси Олии Ҷумцурии Тощикистон, соли 1998, № 22, мод.303; соли 2006, №4, мод. 196; соли
2008, №3, мод. 201; c. 2010, №7, мод. 546; с.2011, №3, мод. 177; №12, мод. 855; ЌЉТ аз 19.03.2013с. №952)
ФАСЛИ 1
ҚОИДАЦОИ УМУМӢ
БОБИ 1. ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ОИЛА
Моддаи 1. Заминацои асосии қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба оила
1. Оила, ақди никоц, модар, падар ва кӯдак дар Ҷумцурии Тощикистон тацти муцофизати давлат
қарор доранд.
2. Қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба оила ба зарурати тацкими оила, ба бунжди
муносибатцои оилавк дар заминаи муцаббату эцтироми якдигар, кӯмаки мутақобила ва масъулияти цамаи
аъзои оила дар назди оила, раво набудани дахолати беасоси цар шахс ба корцои оила, татбиқи бемонеаи
цуқуқ ва ищрои ӯцдададорицои худ аз щониби аъзои оила ва имконияти цимояи судии онцо асос межбад. (Қ
ҶТ аз 26.12.11г., №791)
3. Танцо он ақди никоце эътироф карда мешавад, ки дар мақомоти давлатии сабти асноди цолати
шацрвандк ба що оварда шудааст. Ақди никоце, ки бо расму оини динк сурат гирифтааст, эътибори қонунк
надорад.
4. Танзими муносибатцои оилавк дар асоси принсипцои ихтижрк будани ақди никоци марду зан,
баробарии цуқуқи зану шавцар дар оила, цалли масъалацои дохилиоилавк дар асоси мувофиқаи тарафцо,
афзалияти тарбияи кӯдакон дар оила, ғамхорк нисбати некӯацволк ва рушди камоли онцо, таъмини
бештари цифзи цуқуқу манфиатцои аъзои ноболиғ ва ғайри қобили мецнати оила сурат мегирад.
5. Ҳангоми никоц ва дар муносибатцои оилавк цама гуна шаклцои мацдуд кардани цуқуқи
шацрвандон аз рӯи мансубияти ищтимок, нажодк, миллк, забонк ж динк манъ аст. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
6. Ҳуқуқи шацрвандон дар оила дар асоси қонунгузорк дар бораи оила ва дар цадде, ки бо мақсади
муцофизати цуқуқ, манфиатцои қонунк, ахлоқ, саломатии дигар аъзои оила ва шацрвандон лозим
мебошад, мацдуд карда мешавад.
Моддаи 2. Муносибатцое, ки бо қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба оила танзим
мегарданд
Қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба оила шарт ва тартиби ақди никоц, қатъ ва
беэътибор донистани онро муқаррар менамоянд, муносибатцои шахсии ғайримолумулкк ва молумулкиеро,
ки дар оила мижни зану шавцар, падару модар фарзандон, дигар аъзои оила ба мижн меоянд, муносибатцое,
ки вобаста бо фарзандхондк, васояту парасторк, ба тарбия гирифтани кӯдакон ба мижн меоянд, тартиби
сабти асноди цолати шацрвандк ва муносибати дигари оилавиро танзим менамоянд. (ҚҶТ аз 26.12.11с.
№791)
Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба оила
1. Қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба оила ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тощикистон асос жфта, аз Кодекси мазкур ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии
Тощикистон, иншунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тощикистон онцоро эътироф намудааст,
иборат мебошад.
2. Меъжрцои цуқуқи оилавие, ки дар санадцои қонунгузорк ва дигар санадцои меъжрии
цуқуқии Ҷумцурии Тощикистон пешбинк гардидаанд, бояд ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тощикистон ва Кодекси мазкур мутобиқ бошанд. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
3. Бақайдгирии давлатии асноди цолати шацрвандк дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар
бораи бақайдгирии давлатии асноди цолати шацрвандк» ба амал бароварда мешавад.
4. Ҳукумати Ҷумцурии Тощикистон цуқуқ дорад, ки тибқи асос ва бо мақсади ищрои цамин Кодекс ва
дигар қонунцои Ҷумцурии Тощикистон доир ба масъалацои оилавк санадцои меъжри цуқуқк қабул намояд.
Моддаи 4. Истифодаи қонунгузории гражданк дар муносибатцои оилавк

Қонунгузории гражданк дар танзими муносибатцои шахсии ғайримолумулкк ва молумулкии байни
аъзои оила истифода мешаванд, агар ин муносибатцо бо қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба
оила танзим нагардида бошанд. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 5. Шабоцати қонун ва цуқуқ дар муносибатцои оилавк
Дар цолатцое, ки муносибатцои байни аъзои оила бо қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба
оила" ж созишномаи тарафцо танзим нагардида бошанд ва дар сурати мавщуд набудани меъжрцои цуқуқи
гражданк, ки бевосита ин муносибатцоро танзим менамоянд, нисбат ба шунин муносибатцо, агар ин
хилофи моцияти онцо набошад, меъжрцои цуқуқи оилавк ва (ж) цуқуқи гражданк, ки муносибатцои
шабецро танзим менамоянд (шабоцати қонун), истифода мешаванд. Дар сурати набудани шунин меъжрцо
цуқуқу ӯцдадорицои аъзои оила, бо назардошти асосу принсипцои умумии цуқуқи оила ж цуқуқи
гражданк (шабоцати цуқуқ), иншунин принсипи башардӯстк, оқилона ва адолат муайян карда мешаванд.
(ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 6. Истифодаи меъжрцои цуқуқи байналмилалк дар муносибатцои оилавк
Агар дар шартномаи байналмилалии Ҷумцурии Тощикистон нисбат ба қоидацои дар қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон оид ба оила пешбинигардида қоидацои дигар муқаррар гардида бошанд, он гоц
қоидацои шартномаи байналмилалк истифода мешаванд. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
БОБИ 2. ТАТБИҚ ВА ЦИМОЯИ ЦУҚУҚИ ОИЛАВӢ
Моддаи 7. Татбиқи цуқуқи оилавк ва ищрои ӯцдадорицои оилавк
1. Шацрвандон ба цуқуқцои ба онцо тааллуқдошта, ки аз муносибатцои оилавк ва цуқуқцои оилавк,
аз щумла цуқуқи цифзи онцо бармеоянд, бо салоцдиди худ ихтижрдорк менамоянд, агар дар цамин Кодекс
тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад.
Ҳуқуқи худро амалк намудани аъзожни оила ва ищрои ӯцдадорицояшон набояд цуқуқу озодк ва
манфиатцои қонунии аъзожни дигари оила ва дигар шацрвандонро вайрон намояд.
2. Ҳуқуқцои оилавиро қонун цифз мекунад, ба истиснои цолатцое, ки ин цуқуқцо хилофи
таъиноташон ба амал бароварда мешаванд.
Моддаи 8. Цимояи цуқуқи оилавк
1. Ҳуқуқцои оилавк аз тарафи суд, мақомоти васояту парасторк, сабти асноди цолати шацрвандк ва
мақомоти дигари давлатк цимоя карда мешаванд.
2. Ҳимояи цуқуқцои оилавк бо тартиби пешбининамудаи моддацои дахлдори цамин Кодекс сурат
мегирад(ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 9. Истифодаи мӯцлати даъво дар муносибатцои оилавк
Нисбати талаботе, ки аз муносибатцои оилавк бармеоянд, ба истиснои цолатцое, ки мӯцлати цифзи
цуқуқи поймолшударо цамин Кодекс муқаррар намудааст, мӯцлати даъво татбиқ намегардад. Зимни
истифодаи меъжрцое, ки мӯцлати даъворо муқаррар менамоянд, суд меъжрцои дахлдори дар Кодекси
граждании Ҷумцурии Тощикистон пешбинигардидаро дастури амал қарор медицад.
Ф А С Л И II
АҚДИ НИКОЦ ВА ҚАТЪИ ОН
БОБИ 3.Шарт ва тартиби аҚди никоЦ
Моддаи 10. Ақди никоц
1. Ақди никоц дар мақомоти давлатии сабти асноди цолати шацрвандк баста мешавад. (ҚҶТ аз
26.12.11с. №791)
2. Ҳуқуқу ӯцдадорицои зану шавцар аз лацзаи дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк ба
қайди давлатк гирифтани ақди никоц ба мижн меояд.
3. Ақди никоццое, ки дар қаламрави Ҷумцурии Тощикистон то 19 декабри соли 1929 мувофиқи расму
оини динк ба що оварда шудаанд, бо ақди никоццое, ки дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк ба
қайд гирифта шудаанд , баробар мебошанд.

Моддаи 11. Тартиби ақди никоц
1.Қайди бастани ақди никоц бо тартиби муқарраркардаи Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар
бораи бақайдгирии давлатии асноди цолати шацрвандк» ба що оварда мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
2. Дар сурати аз щониби мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк рад кардани бақайдгирии никоц
шахсоне, ки хоциши никоц кардан доранд (яке аз онцо), метавонанд ба суд арз намоянд.
Моддаи 12. Шартцои ақди никоц
1. Барои ақди никоц розигии цамдигарии марду зани никоцшаванда ва синни никоцк доштани онцо
зарур аст. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №710)
2. Дар сурати мавщуд будани монеацои дар моддаи 14 цамин Кодекс зикржфта ақди никоц баста
намешавад.
3.Агар яке аз тарафцои никоцшаванда шацрванди хорищк ж шахси бешацрванд бошад,
шартцои иловагии зерин талаб карда мешаванд:
- истиқомат дар қаламрави Ҷумцурии Тощикистон на камтар аз як соли охир;
- бастани ацдномаи никоц ба таври цатмк. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №710)
Моддаи 13. Синни никоцк
1. Синни никоцк аз цабдацсолагк муқаррар карда мешавад.
2. Дар цолатцои истиснок суд цуқуқ дорад дар асоси хоциши шахсони никоцшаванда синни
никоци дар цамин модда барои марду зан муқарраршударо ба мӯцлати на бештар аз як сол кам кунад.
(ҚҶТ аз 25.03.11с. №710)
3. Ариза тибқи тартиби пешбурди алоцида, дар суди мацалли истиқомати шахсе, ки синнаш кам
карда мешавад, барраск мегардад.
4. Ҳуқуқи оид ба цамин масъала мурощиат намудан ба суд аз синни 16 солагк фаро мерасад.
Моддаи 14. Цолатцое, ки монеаи ақди никоц мегарданд
Ақди никоц байни шахсони зерин манъ аст:
- байни шахсоне, ки яке аз онцо дар никоци дигари ба қайдгирифташуда қарор дошта бошад;
- байни хешовандони наздик (падар ж модар бо фарзанд, бобо ж бибк бо набераи худ) (ҚҶТ аз
26.12.11с. №791)
- байни бародарону хоцарони айнк ва ӯгай ( ки аз як падар ж модаранд);
- байни фарзандхондагон ва фарзандхондшудагон;
- байни шахсоне, ки суд яке аз онцоро бо сабаби бемории рӯцк ж сустақлиаш (ноқисулақлиаш) ғайри
қобили амал эътироф кардааст;
-байни шахсоне, ки суд яке аз онцоро бо сабаби суиистифодаи нӯшокицои спиртк ж маводи
нашъадор дорои қобилияти мацдуди амал эътироф намудааст.
Моддаи 15. Муоинаи тиббии шахсони никоцкунанда
1. Муоинаи тиббии шахсони икоцшаванда, иншунин додани машварат доир ба масъалацои тиббию
генетикк ва масъалацои солимгардонии оила аз щониби муассисацои давлатии нигацдории тандурустии
мацалли истиқоматии онцо ба таври ройгон (бепул) ва танцо бо ризоияти шахсони никоцкунанда анщом
дода мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
2. Натищацои муоина сирри тиббк буда, ба шахси дигари никоцкунанда танцо бо ризоияти шахси
муоинашуда маълум гардонида шуданаш мумкин аст.
3. Агар яке аз никоцкунандагон аз дигаре ба бемории венерикк ва ж «Вируси норасоии масунияти
одам ва бемории муцассали норасоии масуният» мубтало будани худро пинцон дорад, шахси дигар
(охирин) метавонад ба суд мурощиат карда, беэътибор донистани никоцро талаб намояд (моддацои 28-31
цамин Кодекс).
БОБИ 4. АҚДИ ҚАТЪИ НИКОЦ
Моддаи 16. Асосцои қатъи ақди никоц
1. Ақди никоц дар натищаи вафот ж яке аз цамсаронро фавтида эълон намудани суд қатъ мегардад.
2. Ақди никоц бо роци бекор кардани он (талоқ) дар асоси аризаи зан ж шавцар ж цардуи онцо, васии
зан ж шавцаре, ки суд ӯро ғайри қобили амал эътироф намудааст, иншунин прокурор қатъ гардиданаш
мумкин аст.

Моддаи 17. Мацдуд кардани цуқуқи шавцар оид ба талаби бекор кардани ақди никоц
Шавцар цуқуқ надорад цангоми цомиладории зан ва дар давоми якуним соли пас аз таваллуди кӯдак
бе розигии зан ба суд оиди бекор кардани ақди ақди никоц даъво пешницод намояд.
Моддаи 18. Тартиби бекор кардани ақди никоц
Ақди никоц дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди цолати шацрвандк» ва дар цолатцои
пешбининамудаи моддацои 21-24 цамин Кодекс ба тартиби судк бекор карда мешавад.
Моддаи 19. Бекор кардани никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (Хориҷ карда шуд
Қ ҶТ аз29.04.2006с, №183).
Моддаи 20. Баррасии бацсцое, ки дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк цангоми
бекор кардани ақди никоц дар байни зану шавцар ба мижн меоянд
Бацсцо дар хусуси тақсими молу мулки муштараки зану шавцар, пардохти маблағ барои таъминоти
зан ж шавцари эцтижщманди корношоям, иншунин бацсцо дар хусуси фарзандон, ки байни зану шавцар ба
мижн меоянд ва дар цолатцои пешбининамудаи Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи бақайдгирии
давлатии асноди цолати шацрвандк», сарфи назар аз бекор кардани ақди никоц дар мақомоти сабти асноди
цолати шацрвандк, ба тариқи судк барраск мешаванд.
Моддаи 21. Бекор кардани ақди ақди никоц дар суд
1. Ақди никоц аз тарафи суд дар сурати фарзандони ноболиғ доштани зану шавцар, ба истиснои
цолатцои дар кисми 2 моддаи 19 цамин Кодекс пешбинигардида ж дар сурати ба бекор кардани ақди никоц
розк набудани зан ж шавцар, бекор карда мешавад.
2. Ақди никоц ба тартиби судк, иншунин дар цолатцое, ки зан ж шавцар бо вущуди мухолиф
набуданашон аз бекор кардани ақди никоц дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк саркашк
менамояд (ариза додан намехоцад ж барои сабти бекор кардани ақди никоц цозир намешавад ва ғайра),
бекор карда мешавад.
Моддаи 22. Ба тариқи судк бекор кардани ақди никоц дар сурати розк набудани зан ж шавцар
барои бекор кардани никоц
1. Зимни баррасии парвандацо дар бораи бекор кардани ақди никоц, дар сурати розк набудани зан ж
шавцар барои бекор кардани ақди никоц, суд барои оштк додани зану шавцар тадбирцо меандешад ва цуқуқ
дорад, ки баррасии парвандаро мавқуф гузошта, ба зану шавцар барои оштишавк то шаш моц мӯцлат
дицад.(ҚҶТ аз 20.03.08с, №382).
2. Агар суд муқаррар намояд, ки зиндагии минбаъдаи якщояи зану шавцар ва нигоц доштани оила
имконнопазир гардидаааст ва тадбирцои оштк додани зану шавцар натищаи дилхоц надоданд, ақди никоц
бекор карда мешавад.
3. Агар суд даъвои бекор кардани ақди никоцро рад кунад, зану шавцар цуқуқ доранд, ки баъди
гузаштани се моци пас аз рад шудани даъво дар хусуси бекор кардани ақди никоц такроран бо аризаи даъво
мурощиат намоянд.
Моддаи 23. Ба тариқи судк бекор кардани ақди никоц цангоми розигии мутақобилаи зану
шавцар барои бекор кардани ақди никоц
1. Агар зану шавцари дорои фарзандони ноболиғи муштарак, иншунин зану шавцари дар кисми 2
моддаи 21 цамин Кодекс тазаккурьжфта барои бекор кардани ақди никоц розк бошанд, суд цуқуқ дорад
ақди никоцро бекор намояд.
2. Ақди никоц дар давоми як моци баъди ариза додани зану шавцар бекор карда мешавад.
Моддаи 24. Масъалацое, ки суд цангоми қабули цалнома дар бораи бекор кардани ақди
никоц цал менамояд
1. Ҳангоми ба тариқи судк бекор кардани ақди никоц зану шавцар метавонанд созишномаро дар
хусуси бо кадоме аз онцо зиндагк кардани фарзандони ноболиғ, дар бораи тартиби пардохт ва андозаи
маблағ барои таъминоти фарзандон ва (ж) зан ва (ж) шавцари ғайри қобили мецнати эцтижщманд, дар хусуси
цащми ин маблағ ж тақсимоти молу мулки зану шавцар барои тасдиқи суд пешницод намоянд.
2. Дар сурати набудани созишномаи байни зану шавцар оид ба масъалацои дар қисми 1 цамин модда
зикрьжфта, иншунин агар муқаррар гардад, ки ин созишнома манфиати фарзандон ва ж зан ва шавцарро
поймол мекунад, суд вазифадор аст:

- муайян намояд, ки фарзандони ноболиғ пас аз бекор кардани никоц бо кадоме аз падару модар
зиндагк мекунанд;
- муайян намояд, ки барои таъминоти фарзандон аз кадом падару модар ва ба кадом андоза алимент
ситонида мешавад;
- бо талаби зану шавцар (яке аз онцо) молу мулки дар тацти моликияти муштараки онцо
қарордоштаро тақсим намояд;
- бо талаби зан ж шавцаре, ки аз цамсари худ ба гирифтани таъминот цуқуқ дорад, андозаи ин
таъминотро муайян намояд.
3. Цангоми бекор кардани ақди никоце, ки яке аз тарафцо шацрванди хорищк ж шахси
бешацрванд мебошад, суд вазифадор аст таъмини ищрои ацдномаи никоцро мавриди барраск қарор
дицад. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №710)
4. Дар мавриде, ки агар тақсими молу мулки ба манфиатцои шахсони сеюм дахл кунад, суд
метавонад тақозои тақсими молу мулкиро ба истецсолоти алоцида щудо кунад.
Моддаи 25. Лацзаи қатъ гардидани ақди никоц цангоми талоқ
1. Ақди никоц дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк аз рфзи бақайдгирии давлатии бекор
кардани ақди никоц дар китоби сабти асноди цолати шацрвандк ва цангоми бекор кардани ақди никоц дар
суд, аз рфзи эътибори қонунк пайдо кардани цалномаи суд қатъ мегардад.
2. Бекор кардани ақди никоц дар суд бояд дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк аз рфзи
эътибори қонунк пайдо кардани цалномаи суд, мувофиқи тартиби барои сабти асноди цолати шацрвандк
муқарраргардида ба қайди давлатк гирифта шавад. Бекор кардани ақди никоц аз лацзаи ба қайди давлатк
гирифта шуданаш барои шахсони сеюм эътибори цуқуқк дорад.
Моддаи 26. Барқарор намудани ақди никоц дар сурати цозиршавии зан ж шавцаре, ки
фавтида эълон шуда ж бедарак ғоибшуда дониста шудааст
1. Дар сурати цозиршавии зан ж шавцаре, ки суд фавтида эълоншуда ж бедарак ғоибшуда эътироф
кардааст ва бекор кардани цалномацои дахлдори судк, мақоми сабти асноди цолати шацрвандк метавонад
дар асоси аризаи якщояи зану шавцар ақди никоцро барқарор намояд.
2. Агар зан ж шавцар бо дигаре никоц карда бошад, ақди никоц барқарор карда намешавад. (ҚҶТ аз
25.03.11с. №710)
Моддаи 27. (Хориҷ карда шуд Қ ҶТ аз 29.04.2006с, №183).
БОБИ 5. БЕЭЪТИБОРИИ АҚДИ НИКОЦ
Моддаи 28. Беэътибор донистани ақди никоц
1. Дар сурати вайрон кардани шартцои дар моддацои 12, 14 ва қисми 3 моддаи 15 цамин Кодекс,
иншунин дар мавриди бастани ақди никоци қалбакк, яъне агар зану шавцар ж яке аз онцо ақди никоцро бе
нияти бунжди оила сабт карда бошанд, ақди никоц беэътибор дониста мешавад. Ақди никоце, ки мащбурк ж
бо роци фиреб баста шудааст, тибқи аризаи щабрдида ж прокурор беэътибор дониста шуданаш мумкин аст.
2. Ақди никоц аз щониби суд беэътибор дониста мешавад.
3. Суд вазифадор аст, ки дар мӯцлати се рӯзи баъди эътибори қонунк пайдо кардани цалномаи
беэътибор донистани ақди никоц иқтибоси ин цалномаи судро ба мақоми сабти асноди цолати шацрвандии
мацали бақайдгирии давлатии ақди никоц фиристад.
4. Ақди никоц аз лацзаи баста шуданаш беэътибор дониста мешавад.
Моддаи 29. Шахсоне, ки барои талаби беэътибор донистани ақди никоц цуқуқ доранд
1. Шахсони зерин барои талаби беэътибор донистани ақди никоц цуқуқ доранд:
зан ж шавцари ноболиғ, падару модари ӯ (шахсони онцоро ивазкунанда), мақоми васоят ва парасторк
ж прокурор - агар ақди никоц бо шахси ба синни ақди никоцк нарасида цангоми мавщуд набудани ищозати
ақди никоц то ба синни ақди никоцк расиданаш (моддаи 13 цамин Кодекс) баста шуда бошад. Баъди ба
синни цабдацсолагк расидани зан ж шавцари ноболиғ барои талаби беэътибор донистани н ақди икоц танцо
ин зан ж шавцар цуқуқ дорад;
зан ж шавцаре, ки цуқуқи ӯ цангоми ақди никоц поймол гардидааст, иншунин прокурор - агар ақди
никоц дар сурати розк набудани зан ж шавцар; дар натищаи мащбуркунк, фиреб, ба иштибоц андохтан ж
вобаста ба вазъи цолати худ дар лацзаи бақайдгирии ақди никоц дарк карда натавонистани моцияти амали
худ ж идора накардани он цолат баста шуда бошад;

зан ж шавцаре, ки дар хусуси мавщуд будани цолатцои монеаи ақди никоц огоцк надошт, васии зан ж
шавцаре, ки ғайри қобили амал эътироф шудааст, зан ж шавцари аз ақди никоци қабли бекоркарданашуда,
шахсони дигаре, ки дар асари ақди никоц бо вайрон кардани муқаррароти моддаи 14 цамин Кодекс
басташуда цуқуқашон поймол гардидааст, иншунин мақоми васояту сарпарастк ва прокурор;
прокурор, иншунин зан ж шавцаре, ки цангоми бастани ақди никоци қалбакк дар хусуси қалбакк
будани он огоцк надошт;
зан ж шавцаре, ки цуқуқаш цангоми щой доштани цолатцои дар кисми 3 моддаи 15 цамин Кодекс
зикргардида, поймол гардидааст.
2. Ҳангоми баррасии парванда дар хусуси беэътибор донистани ақди никоци бо шахси ба синни
никоцк нарасида, иншунин бо шахси аз тарафи суд ғайри қобили амал эътирофгардида басташуда, барои
иштирок дар парванда мақоми васояту парасторк щалб карда мешавад.
Моддаи 30. Эътиборнок донистани ақди никоц (санатсияи ақди никоц)
1. Суд метавонад ақди никоцро эътиборнок цисоб кунад, агар дар лацзаи баррасии парванда дар
бораи беэътибор донистани ақди никоц цолатцое, ки барои ақди никоц монеъ мешуданд, аз байн рафта
бошанд.
2. Суд метавонад даъворо оид ба беэътибор донистани ақди никоце, ки бо шахси ба синни ақди
никоцк нарасида баста шудааст, рад кунад, агар инро манфиатцои зан ж шавцари ноболиғ талаб намояд.
3. Суд метавонад ақди никоци қалбакиро цақиқк эътироф намояд, агар то лацзаи баррасии парванда
байни шахсоне, ки ақди никоц бастаанд, муносибатцои заношӯк ба вущуд омада, онцо барои идомаи цажти
оилавк розк бошанд, ба шарте, ки цақиқк донистани ақди никоц ба цуқуқцои шахсони сеюм зарар
нарасонад.
4. Ақди никоц пас аз бекор кардани он ғайрицақиқк дониста шуда наметавонад, ба истиснои
цолатцои вущуд доштани даращаи хешии байни зану шавцар, ки қонун манъ кардааст, ж цолате, ки зан ж
шавцар дар лацзаи бақайдгирии ақди никоц дар ақди никоци дигари бекорнашуда (моддаи 14 цамин
Кодекс) қарор дошта бошанд.
Моддаи 31. Оқибати ақди никоци беэътибор донисташуда
1. Ақди никоце, ки суд беэътибор донистааст, ба истиснои цолатцои дар қисмцои 4 ва 5 цамин модда
муқарраргардида, цуқуқу ӯцдадорицои дар Кодекси мазкур пешбинигардидаи зану шавцарро ба мижн
намеоварад.
2. Нисбати молу мулки якщоя бадастовардаи шахсоне, ки ақди никоцашон беэътибор дониста
шудааст, меъжрцои Кодекси граждании Ҷумцурии Тощикистон дар бораи моликияти умумии сацмк
истифода мешавад. Шартномаи ақди никоце, ки зану шавцар бастаанд (моддацои 41-43 Кодекси мазкур),
беэътибор дониста мешавад.
3. Беэътибор донистани ақди никоц ба цуқуқи кӯдаконе, ки аз ин ақди никоц таваллуд жфтаанд ж дар
давоми сесад рӯзи баъди беэътибор донистани ақди никоц ба дуньж омадаанд, таъсир намекунад (қисми 2
моддаи 49 цамин Кодекс).
4. Ҳангоми баровардани цалномаи дар бораи беэътибор донистани ақди никоц суд метавонад цуқуқи
зан ж шавцарро, ки баъди бастани шунин ақди никоц цуқуқаш поймол гардидааст, барои мутобиқи
моддацои 90, 91 цамин Кодекс аз зан ж шавцари дигар гирифтани таъминот эътироф намояд, нисбати
тақсими молу мулки то рӯзи беэътибор донистани ақди никоц бадастомада бошад, метавонад муқаррароти
дар моддацои 34, 38-39 цамин Кодекс муайянгардидаро татбиқ кунад, иншунин шартномаи ақди никоцро
пурра ж қисман беэътибор донад.
Зан ж шавцаре, ки дар натищаи бастани ақди никоци аз щониби суд беэътибор донисташуда цуқуқаш
поймол гардидааст, цуқуқ дорад мувофиқи қоидацои пешбининамудаи қонунцои гражданк щуброни зарари
моддк ва маънавии ба ӯ расонидашударо талаб намояд.
5. Зан ж шавцари софдил цангоми беэътибор донистани ақди никоц цуқуқ дорад фамилияеро, ки
цангоми сабти ақди никоц интихоб намудааст, нигоц дорад.
Ф А С Л И III
ЦУҚУҚ ВА ӮЦДАДОРИЦОИ ЗАНУ ШАВЦАР
БОБИ 6ЦУҚУҚ ВА ӮЦДАДОРИЦОИ ШАХСИИ ЗАНУ ШАВЦАР
Моддаи 32. Баробарцуқуқии зану шавцар дар оила
1. Зану шавцар цар кадомашон дар интихоби шуғл, касб, намуди фаъолият, иқоматгоц ва мацали
будубош озод аст.

2. Масъалацои падариву модарк, тарбияи фарзанд, маълумотноккунк ва масъалацои дигари цажти
оилавиро зану шавцар якщоя, бо назардошти принсипи баробарцуқуқии зану шавцар цал менамоянд.
(ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
3. Зану шавцар вазифадоранд, ки муносибатцои худро дар оила дар асоси эцтирому кӯмаки
якдигарк ба роц монанд, барои тацкими оила мусоидат намоянд, ба некӯацволк ва рушду камоли
фарзандонашон ғамхорк кунанд.
Моддаи 33. Цуқуқи зану шавцар дар интихоби фамилия
1. Зану шавцар цангоми ақди никоц дар интихоби фамилия баробарцуқуқ мебошанд.
2. Интихоби фамилияи зану шавцар бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тощикистон
«Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди цолати шацрвандк» амалк карда мешавад.
БОБИ 7 ЦУҚУҚИ МОЛУМУЛКИИ ЗАНУ ШАВЦАР
Моддаи 34. Моликияти муштараки зану шавцар
1. Молу мулкие, ки зану шавцар дар давраи заношӯк щамъ кардаанд, моликияти муштараки онцо
мебошад.
2. Даромаде, ки зану шавцар дар натищаи фаъолияти мецнатк, социбкорк ва зецнк ба даст
овардаанд, нафақа, жрдампулк ва пардохтцои дигари пулии гирифтаашон, шизцои харидаашон, қоғазцои
қиматнок, сацмия, пай ва цама гуна молу мулки манқул ва ғайриманқули дар давоми заношӯк
щамъкардаашон, сарфи назар аз он, ки ба номи кадоме аз зану шавцар харида шудааст (ж маблағ гузаронида
шудааст), моликияти муштараки онцо цисоб мешавад.
3. Ҳуқуқ ба молу мулки муштарак цамшунин ба зан ж шавцаре низ тааллуқ дорад, ки дар давоми
заношӯк хощагиро пеш мебурд, фарзандонро нигоцубин мекард ж бо сабабцои узрнок даромади
мустақилона надошт.
Моддаи 35. Цуқуқи социбк, истифода ва ихтижрдорк кардани моликияти муштараки зану
шавцар
1. Ҳуқуқи социбк, истифода ва ихтижрдорк кардани молу мулке, ки дар моликияти муштараки зану
шавцар қарор дорад, танцо бо розигии мутақобилаи онцо сурат мегирад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
2. Ҳангоми аз щониби зан ж шавцар анщом додани муомилоти вобаста ба ихтижрдории молу мулки
умумк шунин тасаввур мешавад, ки ӯ бо розигии цамсари худ амал мекунад.
Муомилоте, ки аз щониби яке аз цамсарон оид ба ихтижрдории молу мулки умумк анщом дода
шудааст, аз щониби суд қисман бо сабаби мавщуд набудани розигии цамсари дигар танцо цангоме,
ғайриқонунк эътироф мегардад, ки агар яке аз онцо бо шунин талаб мурощиат намояд ва танцо дар сурати
собит гардидани он, ки тарафи дигар аз муомилот огоц буд ж пешакк бояд норозк будани тарафи дигарро
барои анщом додани шунин муомилот медонист.
3. Барои ба анщом расонидани муомилот вобаста ба ихтижрдорк кардани молу мулки
ғайриманқул ва муомилоте, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун тасдиқ ж қайди нотариалиро
талаб мекунад, бояд розигии пешакии аз тариқи идораи наториалии давлатк тасдиқшудаи зан ж шавцар
гирифта шавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Ҳамсаре, ки ризоияти дар идораи нотариалии давлатк тасдиқшудаи худро барои ищрои ацд
надодааст, цуқуқ дорад дар қисми молу мулки ба худаш таалуқ дошта дар моликияти умумии якщоя бекор
кардани ацдро талаб намояд, ж цамсар цуқуқ дорад ба андозаи циссаи дар боло зикргардида аз маблағе, ки
цамсараш аз фурфши молу мулки ба даст овардааст, дар давоми се сол аз рӯзи огоц шудан аз шунин
муомилот ж мебоист аз ищрои шунинмуомилот ж пардохти пули онро талаб намояд.
Моддаи 36. Моликияти цар кадоме аз зану шавцар
1. Молу мулкие, ки ба зану шавцар то ақди никоц тааллуқ дошт, иншунин молу мулкие, ки дар
давраи заношӯк зан ж шавцар цамшун цадья ж мерос гирифтааст, моликияти цар кадоми онцо мебошад.
2. Ашьжи истифодаи шахск (либос пойафзол ва ғайра), ба истиснои щавоцирот ва асбоби дигари зебу
зинат, гаршанде дар давраи заношӯк аз цисоби маблағцои умумии зану шавцар ба даст оварда шудаанд,
моликияти шахсии цар кадоме аз зану шавцар ба цисоб мераванд.
3. Суд метавонад молу мулкиеро, ки цар кадоме аз зану шавцар цангоми щудо зиндагк карданашон
щамъ овардаанд, дар сурати воқеан қатъ гардидани ақди никоц моликияти цар кадоми онцо эътироф
намояд.
Моддаи 37. Моликияти муштараки зану шавцар донистани молу мулки цар кадоми онцо

Молу мулки ба цар як цамсар тааллуқдоштаро метавон моликияти муштараки онцо донист, агар
муқаррар гардад, ки дар давоми заношӯк аз цисоби молу мулки умумии зану шавцар ж молу мулки шахсии
зан ж шавцар ва ж мецнати ӯ сацме гузошта шудааст, (таъмири асоск, азнавсозк, азнавщицозонк ва ғайра), ки
дар натищаи он арзиши молу мулки ба цар кадоме аз зану шавцар тааллуқдошта хеле афзудааст, агар дар
ацдномаи байни онцо тартиби дигаре пешбинк нашуда бошад.
Моддаи 38. Тақсими молу мулкие, ки моликияти муштараки зану шавцар мебошад
1. Тақсими молу мулкие, ки моликияти муштараки зану шавцар мебошад, шк дар давоми заношӯк
ва шк баъди талоқ, бо талаби цар кадоме аз онцо, иншунин дар цолати аз щониби қарздицанда талаб
кардани тақсими моликияти умумии зану шавцар барои ситонидани маблағи қарз аз сацми зан ж шавцар
дар моликияти умумк сурат гирифта метавонад.
2. Дар сурати тақсими молу мулки умумии зану шавцар дар давраи заношӯк он қисми молу мулки
умумие, ки тақсим нашуда буд, иншунин молу мулкие, ки зану шавцар дар давраи ақди никоц щамъ
кардаанд, моликияти умумии онцоро ташкил медицад.
3. Молу мулки умумии зану шавцар метавонад бо созишномаи зану шавцар дар байни онцо тақсим
карда шавад. Дар цолати ба мижн омадани бацс вобаста ба тақсими молу мулки муштараки зану шавцар,
иншунин муайян намудани сацми зану шавцар дар ин молу мулки он ба тартиби судк цал карда мешавад.
4. Зану шавцар цуқуқ доранд, ки тақсими пасандоз, сацмия, цисса ва сацми дар сармояи муассисаи
кредитк ж ташкилотцои дигари тищоратк ва ғайритищоратк ба номи яке аз онцо гузоштаашонро
талаб
намоянд, агар ин пардохтцо моликияти муштараки онцо бошанд.
5. Пасандозцое, ки зану шавцар аз цисоби молу мулки умумиашон ба номи фарзандони ноболиғи
худ гузоштаанд, молу мулки мутааллиқ ба фарзандон дониста шуда, цангоми тақсими молу мулкие, ки
моликияти муштараки зану шавцар мебошад, ба инобат гирифта намешаванд.
6. Нисбати талаби зану шавцари щудошуда дар хусуси тақсими молу мулки муштараки онцо, ки онцо
дар давраи заношӯк щамъ овардаанд, мӯцлати сесолаи даъво истифода мешавад.
Моддаи 39. Муайян намудани цисса цангоми тақсими молу мулкие, ки моликияти
муштараки зану шавцар мебошад
1. Ҳангоми тақсими молу мулкие, ки дар моликияти муштараки зану шавцар мебошад ва муайян
намудани циссаи зану шавцар дар ин амал циссаи онцо баробар дониста мешавад, агар дар ацдномаи байни
онцо тартиби дигар пешбинк нагардида бошад.
2. Суд метавонад циссаи зан ж шавцарро дар молу мулки умумиашон бо дарназардошти манфиати
фарзандони ноболиғ ж манфиати қобили таващщӯци зан ж шавцар, зижд кунад. Ҳиссаи зан ж шавцар бо
назардошти корношоямии онцо, иншунин агар яке аз онцо бо сабабцои узрнок даромад нагирифта бошад ж
молу мулки умумиро бар зарари манфиати оила сарф карда бошад, иншунин дар сурати щой доштани
цолатцои дигари қобили таващщӯц мумкин аст зижд карда шавад.
3. Ҳангоми тақсими молу мулки умумии зану шавцар суд бо талаби онцо муайян менамояд, ки
кадом ашьж бояд ба кадоме аз онцо дода шавад. Агар ба зан ж шавцар ашже дода шавад, ки арзиши он аз
циссаи барои ӯ муайяншуда зижд бошад, барои цамсари ӯ метавонад щубронпулк ж щуброни дигар муқаррар
карда шавад.
4. Қарзи умумии зану шавцар цангоми тақсими молу мулки умумк дар байни зану шавцар баробар
ба циссаи ба цар яки онцо муқарраршуда тақсим карда мешавад.
5. Ашже, ки махсус барои қонеъ гардонидани талаботи фарзандони ноболиғ харида шудаанд (либос,
пойафзол, лавозимоти мактаб ва варзиш, асбобцои мусиқк, китобцои кӯдакона ва ғайра) ба ихтижри зан ж
шавцар, ки фарзандон бо ӯ зиндагк мекунанд, бе щуброн гузошта мешаванд.
БОБИ 8 АЦДНОМАИ НИКОЦ
Моддаи 40. Ацдномаи никоц
Ацдномаи никоц- созишномаи шахсоне мебошад, ки никоц мекунанд ж созишномаи зану шавцар
аст, ки цуқуқи молу мулкик ва ӯцдадорицои онцоро дар давраи заношӯк ва ( ж ) дар цолатцои бекор кардани
он муайян менамояд.
Моддаи 41. Бастани ацдномаи ақди никоц
1. Ацдномаи никоц метавонад цам то бақайдгирии давлатии ақди никоц ва цам дар цар вақти давраи
заношӯк баста шавад.
Ацдномаи никоц, ки то бақайдгирии давлатии ақди никоц баста шудааст, аз рӯзи бақайдгирии
давлатии ақди никоц эътибор пайдо мекунад.

2. Бастани ацдномаи никоце, ки яке аз тарафцои никоцшаванда шацрванди хорищк ж шахси
бешацрванд мебошад, цатмк буда, он бояд то ба қайд гирифтани ақди никоц баста шавад. (ҚҶТ аз
25.03.11с. №710)
3. Ацдномаи никоц дар шакли хаттк баста шуда, бояд аз щониби нотариус тасдиқ карда шавад. Риоя
накардани ин расмижт боиси беэътибор донистани ацднома мегардад.
Моддаи 42. Мундарищаи ацдномаи никоц
1. Зану шавцар цуқуқ доранд, ки бо ацдномаи никоц низоми моликияти муштараки ба молу мулки
умумк муқаррарнамудаи қонунро (моддаи 34 Кодекси мазкур) тағйир дода, низоми моликияти сацмиро ба
тамоми молу мулки дар давоми ақди никоц щамъовардаашон ж ба намудцои алоцидаи он ж худ цама гуна
низоми молу мулки умумиашонро, ки ба цар яки онцо тааллуқ дорад, муқаррар намоянд.
Ацдномаи никоц метавонад цам нисбати молу мулки мавщуда ва цам нисбати молу мулки ояндаи
зану шавцар баста шавад.
Зану шавцар цуқуқ доранд, ки дар ацдномаи никоц цуқуқу ӯцдадорицои худро дар мавриди
таъминоти якдигар; тариқи иштирокро дар даромади цамдигар; тартиби харощоти оиларо аз щониби цар
кадоми онцо; харощоти тарафайни щашну маросимцои оилавк ва молу мулкиеро муайян намоянд, ки
дар сурати бекор кардани ақди никоц ба ихтижри цар кадоми онцо гузошта мешавад, иншунин цама гуна
муқаррароти дигари марбут ба муносибатцои молу мулкиашонро дохил намоянд. (ҚҶТ аз 20.03.08с, №382).
2. Ҳуқуқ ва ӯцдадорицои пешбининамудаи ацднома метавонад бо мӯцлатцои муайян мацдуд карда
шавад ж бо шарти фаро расидан ж фаро нарасидани шароити алоцида вобаста карда шавад.
3. Ацдномаи никоц наметавонад қобилияти цуқуқк ж амалии зану шавцар; цуқуқи онцоро барои
мурощиат ба суд щицати цифзи цуқуқцояшон; танзими муносибатцои шахсии ғайримолумулкии байни зану
шавцар; цуқуқу ӯцдадорицои шахсии зану шавцарро нисбати фарзандон мацдуд кунад; муқарраротеро
пешбинк намояд, ки цуқуқи цамсари корношоями эцтижщмандро ба таъминот мацдуд кунанд ва шартцои
дигаре дошта бошад, ки зан ж шавцарро дар цолати ницоят ногувор гузоранд ж хилофи асосцои умумк ва
мазмуну мӯцтавои қонунцои оила бошанд.
4. Дар ацдномаи никоце, ки яке аз тарафцои никоцшаванда шацрванди хорищк ж шахси
бешацрванд мебошад, бояд шартцои зерин ба таври цатмк пешбинк карда шаванд:
- муносибатцои молумулкии тарафцо, цуқуқу ӯцдадорицои онцо оид ба молу мулк;
- ӯцдадорицои тарафцо вобаста ба таъмини фарзандон;
- бо манзили истиқоматии шахск таъмин намудани цамсар ва фарзандон;
- нигоцубини цамсари корношоями эцтижщманд. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №710)
Моддаи 43. Тағйир додани ацдномаи ақди никоц
1. Ацдномаи никоцро дар цар давра бо мувофиқаи зану шавцар тағйир додан ва ж беэътибор кардан
мумкин аст. Созишнома дар бораи тағйир додан ж беэътибор донистани ацдномаи ақди никоц дар цамон
шакле, ки ацдномаи никоц баста мешавад, ба имзо мерасад.
Ба якщониба рад намудани ищрои ацдномаи никоц ищозат дода намешавад.
2. Бо талаби зан ж шавцар ацдномаи никоц бо цалномаи суд тибқи асос ва тартиби муқаррарнамудаи
Кодекси граждании Ҷумцурии Тощикистон тағйир дода ж бекор карда шуданаш мумкин аст.
3. Амали ацдномаи никоц аз лацзаи қатъ кардани ақди никоц (моддаи 25 цамин Кодекс) ба ғайр аз
цолатцое, ки дар ацдномаи никоц барои давраи баъди қатъи ақди никоц пешбинк шудааст, қатъ мегардад.
4. Шартцои ацдномаи никоцеро, ки дар қисми 4 моддаи 42 цамин Кодекс пешбинк шудаанд,
тағйир додан манъ аст. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 44. Беэътибор донистани ацдномаи ақди никоц
1. Ацдномаи никоц
бо асосцое, ки дар Кодекси граждании Ҷумцурии Тощикистон барои
беэътибории муоцидацо пешбинк гардидаанд, аз тарафи суд пурра ж қисман беэътибор дониста мешавад.
2. Ацдномаи никоц дар сурати вайрон кардани талаботи қисми 3 моддаи 42 цамин Кодекс дар асоси
даъвои зану шавцар (яке аз онцо), агар шартцои ацднома ин цамсарро дар вазъияти ницоят ногувор гузорад,
иншунин дар асоси даъвои қарздицандагон цангоми вайрон кардани талаботи моддаи 47 Кодекси мазкур
метавонад аз тарафи суд пурра ж қисман беэътибор дониста шавад.
Моддаи 45. Ацдномацои дигар доир ба молу мулки
Зану шавцар, иншунин дигар аъзои болиғи оила цуқуқ доранд байни худ ацдномаи цадя, хариду
фурӯш ва цама гуна ацдномацои дигаре банданд, ки хилофи қонун нестанд. Муносибатцое, ки дар асоси ин
гуна ацдномацо байни зану шавцар ва аъзожни дигари оила ба мижн меоянд, тавассути қонунцои гражданк
танзим мегарданд.

БОБИ 9. МАСЪУЛИЯТИ ЗАНУ ШАВЦАР АЗ РӮИ ӮЦДАДОРИЦО
Моддаи 46. Ситонидани маблағ аз молу мулки зану шавцар
1. Аз рӯи ӯцдадорицои яке аз цамсарон маблағ танцо аз молу мулки ж зан ж шавцар ситонида
мешавад. Дар сурати нокифоя будани ин молу мулки кредитор цақ дорад щицати ситонидани қарз щудо
кардани циссаи зан ж шавцари қарздорро аз молу мулки умумии онцо талаб кунад.
2. Ситонидани маблағ аз молу мулки умумии зану шавцар аз рӯи ӯцдадорицои умумии зану
шавцар, иншунин он аз рӯи ӯцдадорицои яке аз онцо сурат мегирад, агар суд муқаррар намояд, ки цамаи
шизцои мувофиқи ӯцдадорк гирифтаи зан ж шавцар барои эцтижщоти оила масраф шудаанд
3. Агар бо цукми суд муқаррар гардад, ки молу мулки дар моликияти муштараки зану шавцар
қарордошта аз маблағи бо роци щиноят бадастовардаи зан ж шавцар харида шудааст ж афзун гардидааст,
маблағ мутаносибан аз молу мулки умумии зану шавцар ж аз як қисми он ситонида мешавад. (ҚҶТ аз
26.12.11с. №791)
4. Масъулияти зану шавцар барои зараре, ки фарзандони ноболиғашон расонидаанд, тавассути
қонунцои гражданк муайян карда мешаванд.
Моддаи 47. Кафолати цуқуқи қарздицандагон цангоми бастани ақди никоц ж тағйир додан ва
беэътибор кардани ацдномаи ақди никоц
1. Ҳамсар вазифадор аст, ки дар хусуси бастан, тағйир додан ж қатъ кардани ацдномаи ақди никоц
қарздицандаи (қарздицандагони) худро огоц созад. Дар сурати ищро накардани ин ӯцдадорк, цамсар, сарфи
назар аз мӯцтавои ацдномаи ақди никоц, тибқи ӯцдадорицои худ масъулият дорад.
2. Қарздицандаи (қарздицандагони) зан ж шавцари қарздор цуқуқ дорад вобаста ба цолатцои
моциятан тағйир жфтани вазъият, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси граждании Ҷумцурии
Тощикистон, тағйир додани шарту шароит ж бекор кардани ацдномаи никоци байни онцо басташударо
талаб намоянд. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Ф А С Л И IV
ЦУҚУҚ ВА ӮЦДАДОРИЦОИ ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН
БОБИ 10. МУҚАРРАР НАМУДАНИ АСЛУ НАСАБИ ФАРЗАНДОН
Моддаи 48. Асосцои ба мижн омадани цуқуқу ӯцдадорицои падару модар ва фарзандон
Ҳуқуқу ӯцдадорицои падару модар ва фарзандон ба аслу насаби фарзандон, ки мувофиқи тартиби
муқаррарнамудаи қонун тасдиқ шудааст, асос межбанд.
Моддаи 49. Муқаррар намудани аслу насаби кӯдак
1. Аслу насаби кӯдакро аз модар (модарк) мақоми сабти асноди цолати шацрвандк дар асоси асноди
тасдиқкунандаи зодани кӯдакро дар муассисаи тиббк таваллуд кардани модар ва дар сурати берун аз
муассисаи тиббк таваллуд жфтани кӯдак бошад, дар асоси асноди тиббк, гувоции шоцидон ва далелцои
дигар муқаррар менамояд.
2. Агар кӯдак аз шахсоне, ки бо цам ақди никоци дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк
ба қайд гирифташуда доранд, иншунин дар давоми сесад рӯзи пас аз қатъи ақди никоц ж беэътибор
донистани ақди никоц ж вафоти шавцари модараш таваллуд жфта бошад, падари кӯдак шавцари (шавцари
собиқи) модар эътироф мегардад, ба шарте, ки акси он исбот нашуда бошад (моддаи 53 цамин Кодекс).
((ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
3. Агар модар арз кунад, ки падари кӯдак шавцари (шавцари собиқи) ӯ нест, падари кӯдак мувофиқи
қоидацои муқаррар намудаи кисми 4 моддаи мазкур ж моддаи 50 цамин Кодекс муқаррар карда мешавад.
4. Падар будани шахсе, ки бо модари кӯдак ақди никоц надорад, бо роци аз щониби падару модари
кӯдак ба мақоми сабти асноди цолати шацрвандк додани ариза; дар сурати фавти модар, ғайри қобили амал
эътироф гардидани ӯ, имконнопазирии муайян намудани мацали буду боши модар ж аз цуқуқи падару
модарк мацрум шудани ӯ бошад, дар асоси аризаи падари кудак, бо мувофиқаи мақоми васояту парасторк
ва цангоми набудани шунин ацднома бо цалномаи суд муқаррар карда мешавад.
Ҳангоми мавщуд будани цолатцое, ки асос медицанд шунин тахмин карда шавад, ки додани аризаи
муштарак дар бораи муқаррар намудани падарк пас аз таваллуди кӯдак ғайриимкон ж мушкил мебошад,
падару модари кӯдаки оянда, ки ақди никоц надоранд, цақ доранд цангоми цомиладории модар ба мақоми
сабти асноди цолати шацрвандк бо шунин ариза мурощиат кунанд. Сабти падару модар баъди таваллуди
кӯдак сурат мегирад.

5. Муқаррар намудани падари шахси ба синни балоғат расида танцо бо розигии ӯ ва агар ин шахс
ғайри қобили амал дониста шавад, бо розигии васк ж мақоми васояту парастории ӯ мумкин аст.
Моддаи 50. Ба тартиби судк муқаррар намудани падарк
1. Дар сурати аз падару модари ақди никоцнадошта таваллуд жфтани кӯдак ва набудани аризаи
муштараки падару модар ж аризаи падари кӯдак, аслу насаби кӯдак аз шахси мушаххас (падар) дар асоси
аризаи яке аз падару модар ж васии (парастори) кӯдак, аризаи шасхе, ки кӯдак дар таъминоташ мебошад,
иншунин цангоми ба балоғат расидан дар асоси аризаи худи кӯдак ба тариқи судк муқаррар карда мешавад.
2. Ҳангоми муқаррар намудани падарк суд зиндагк ва пешбурди хощагии якщоя бо модари кӯдак ж
тарбияи муштарак ж таъмини кӯдак ж далелцои дигари боэътимодеро, ки аз щониби шахси мушаххас
таваллуд шудани кӯдак, далелцои сацец тасдиқкунандаи аз щониби щавобгар эътироф гардидани падариро
собит месозад, ба назар мегирад.
Моддаи 51. Аз щониби суд муқаррар намудани далели эътирофи падарк
Дар цолати фавти шахсе, ки худро падари кӯдак эътироф мекард, вале бо модари кӯдак ақди никоц
надошт, далели падар эътироф шудани ӯ метавонад аз рӯи қоидацои муқаррарнамудаи қонунцои
мурофиаи гражданк ба тартиби судк муқаррар карда шавад.
Моддаи 52. (Хориҷ карда шуд Қ ҶТ аз 29.04.2006с, №183).
Моддаи 53. Бацси муайянкунии падарк (модарк)
1. Сабти падару модар дар дафтари сабти таваллуди кӯдак, ки мутобиқи Қонуни Ҷумцурии
Тощикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди цолати шацрвандк»
сурат гирифтааст,
собиткунандаи аслу насаби кӯдак аз шахсони дар он зикргардида буда он танцо ба тартиби судк бо талаби
шахси цамшун падар ж модари кӯдак сабтжфта ж шахсе, ки воқеан падар ж модари кӯдак мебошад, иншунин аз
щониби васии падару модари қудак, иншунин худи кӯдак цангоми расидан ба синни балоғат, васии падар ж
модари аз тарафи суд ғайри қобили амал эътирофгардида мавриди бацс қарор гирифта метавонад.
2. Талаби шахсе, ки дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии
асноди цолати шацрвандк» падари кӯдак сабт шудааст, дар мавриди бацси падарк қонеъ гардонида
намешавад, агар дар лацзаи сабт ин шахс медонист, ки ӯ воқеан падари кӯдак намебошад.
3. Шахсе, ки ба сифати падар ж модари кӯдак сабт шудааст, ж шахсе, ки воқеан падари кӯдак аст, дар
сурати фавти модар ж аз цуқуқи падару модар мацрум кардани ӯ цуқуқ дорад дар давоми як сол аз он вақте,
ки ба ӯ сабти гузаронидашуда маълум гардидаст ж мебоист маълум гардад, бацс кунад. Агар то ин муддат
шахси падар ж модар сабтгардида шахси ноболиғ цисоб шавад, мӯцлати як сол аз рӯзи ба синни
цаждацсолагк расидани ӯ ба цисоб гирифта мешавад.
Моддаи 54. Цуқуқу ӯцдадорицои фарзандоне, ки аз шахсони бо цам никоц надошта таваллуд
жфтаанд
Агар муқаррар намудани цуқуқи падарк мувофиқи тартиби пешбининамудаи моддацои 50 ва
51 Кодекси мазкур сурат гирифта бошад, фарзандон нисбат ба падару модар ва хешу ақрабояшон
дорои цуқуқу ӯцдадорицое мебошанд, ки кӯдакони аз шахсони бо цам ақди никоцбаста доранд(ҚҶТ
аз 26.12.11с. №791)
БОБИ 11.ЦУҚУҚИ КӮДАКОНИ НОБОЛИӮ
Моддаи 55. Цуқуқи кӯдак барои зиндагк ва тарбия дар оила
1. Кӯдак шахсе эътироф карда мешавад, ки ба синни цаждацсолагк (ба синни балоғат) нарасидааст.
2. Ҳар кӯдак цуқуқ дорад, ки дар оила зиндагк кунад ва тарбия гирад. Кӯдак ба ғамхории падару
модар, таъмини манфиатцояш, рушду такомули цамащониба, эцтироми шаъни инсонии худ цуқуқ дорад.
Дар сурати набудани падару модар, аз цуқуқи падару модар мацрум кардани онцо ва дар цолатцои
дигари аз даст додани васояти падару модар, цуқуқи кӯдак барои тарбия дар оила мувофиқи тартиби
муқаррарнамудаи боби 18 цамин Кодекс аз щониби мақомоти васояту парасторк таъмин карда мешавад.
Моддаи 56. Цуқуқи кӯдак барои муошират бо падару модар ва дигар хешу ақрабо
1. Кӯдак цуқуқи муоширатро бо падару модар, бобо, бибк (модаркалон), бародарону хоцарон ва
дигар хешу ақрабо дорад. Бекор кардани ақди никоц аз щониби падару модар, беэътибор донистани он ж
зиндагии щудогонаи падару модар ба цуқуқи кӯдак таъсир намерасонад.

Дар сурати щудо зиндагк кардани падару модар кӯдак цуқуқ дорад, ки бо цар кадоми онцо муошират
кунад. Кӯдак иншунин цуқуқ дорад дар сурати дар давлатцои мухталиф зиндагк кардани падару модар ва
баъди бекор кардани ақди никоц низ бо онцо муошират кунад.
2. Фарзанде, ки дар цолати фавқулодда қарор дорад (цангоми дастгир кардан, ба цабс гирифтан,
дар мацбас нигоц доштан, дар муассисаи тиббк будан ва ғайра) мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун
барои муошират бо падару модар ва дигар хешу ақрабои худ цуқуқ дорад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 57. Цуқуқи кӯдак ба цимоя
1. Кӯдак ба цимояи цуқуқу манфиатцои қонунии худ цуқуқ дорад.
Ҳуқуқу манфиатцои қонунии кӯдакро падару модар (шахсоне, ки онцоро иваз мекунанд) ва дар
цолатцои пешбининамудаи цамин Кодекс, мақомоти васояту парасторк, прокурор ва суд цимоя мекунанд.
(ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
2. Кӯдак цуқуқ дорад аз сӯиистифодаи падару модар (шахсони ивазкунандаи онцо) цифз карда
шавад.
Ҳангоми вайрон кардани цуқуқ ва манфиатцои қонунии кӯдак, аз щумла ищро накардан ж ба таври
номатлуб ищро намудани ӯцдадорицо аз щониби падару модар (яке аз онцо) оид ба тарбияю таълими
кӯдак ж суиистифода аз цуқуқцои падару модарк кӯдак цуқуқ дорад ба мақоми васоят ва парасторк ва пас
аз расидан ба синни шордацсолагк щицати цимоя аз щониби онцо ба суд мурощиат кунад. (ҚҶТ аз 26.12.11с.
№791)
3. Шахсони мансабдори ташкилотцо ва дигар шацрвандоне, ки аз тацдид ба цажт ж саломатии кӯдак ж
поймол гардидани цуқуқу манфиатцои кӯдак дар оила огоцк пайдо мекунанд, вазифадоранд дар ин хусус ба
мақоми васояту парастори мацали воқеии истиқомати кӯдак маълумот дицанд. Ҳангоми гирифтани шунин
маълумот мақоми васояту парасторк вазифадор аст барои цифзи цуқуқ ва манфиатцои қонунии кӯдак
шорацои зарурк андешад.
Мақоми васояту парасторк цуқуқ доранд, дар цолатцои зарурк бо щалби намояндагони мақомоти
милитсия ба оилацое, ки дар онцо зиндагк кардани кӯдакон ба цажту саломатии онцо хатарнок аст, бемонеа
ворид шаванд.
Моддаи 571. Цуқуқи кфдак барои озодона изцор намудани фикри худ
Кфдак цуқуқ дорад дар цалли цама гунна масъалацои оилавк, ки ба манфиатцои ф дахл доранд,
фикри худро озодона изцор намояд, цамшунин дар рафти мурофиацои судк ва маъмурк иштирок кунад. Ба
инобат гирифтани фикри кфдаки аз сини дацсола боло цатмк мебошад. Дар цолатцои пешбининамудаи
Кодекси мазкур мақомоти васоят ва парасторк ж суд метавонанд танцо бо ризоияти кфдаки аз синни дацсола
боло қарор қабул намояд.
Муассисацои тацсилоти умумк ва таълимии томактабк, мақомоти давлатк, ташкилотцои щамъиятк
ва падару модар барои озодона изцор намудани фикри кфдак бояд дар щомеа ва оила шароит фароцам
оваранд.
Моддаи 58. Цуқуқи кӯдак ба доштани ном, номи падар ва фамилия
1. Кӯдак ба доштани ном, номи падар ва фамилия цуқуқ дорад.
2. Тартиби сабти ном, номи падар ва фамилия дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи
бақайдгирии давлатии асноди цолати шацрвандк» сурат мегирад.
Моддаи 59. (Хориҷ карда шуд Қ ҶТ аз 29. 04. 2006с, №183).
Моддаи 60. Цуқуқи молумулкии кӯдак
1. Кӯдак мувофиқи тартиб ва андозаи муқаррарнамудаи цамин Кодекс аз падару модари худ ва
аъзои дигари оила ба гирифтани таъминот цуқуқ дорад.
2. Кӯдак ба даромади бадастоварда, молу мулки цадя ж меросгирифта ва цама гуна молу мулки
дигаре, ки тибқи қонун ба ӯ тааллуқ дорад, дорои цуқуқи моликият мебошад.
Ҳуқуқи кӯдак барои ихтижрдории молу мулки тацти моликияташ қарордошта тибқи меъжрцои
дахлдори қонунгузории граждании Ҷумцурии Тощикистон муайян карда мешавад.
Дар сурати ваколати идоракунии молу мулки кӯдакони ноболиғро анщом додани падару модар
нисбат ба онцо қоидацое татбиқ мегарданд, ки дар қонунцои гражданк дар мавриди ихтижрдории молу
мулки шахси тацти парасторк гирифташуда пешбинк шудаанд.
3. Ҳангоми дар қайди цажт будани падару модар, кӯдак цуқуқи моликият ба молу мулки онцо ва
падар ж модар цуқуқи моликият ба молу мулки кӯдакро надоранд. Фарзандон ва падару модар, ки якщоя

зиндагк мекунанд, молу мулки цамдигарро бо мувофиқаи муштарак социбк мекунанд ва истифода
мебаранд.
4. Дар сурати ба мижн омадани цуқуқи моликияти умумии падару модар ва кӯдак цуқуқи онцо дар
мавриди социбк, истифода ва ихтижрдории молу мулки умумк тибқи қонунцои гражданк муайян карда
мешавад.
БОБИ 12. ЦУҚУҚ ВА ӮЦДАДОРИЦОИ ПАДАРУ МОДАР
Моддаи 61. Баробарии цуқуқу ӯцдадорицои падару модар
1. Падару модар нисбати фарзандонашон цуқуқу ӯцдадорицои баробар доранд (цуқуқи падару
модар).
2. Ҳуқуқцои падару модар, ки дар цамин боб пешбинк шудааст, цангоми ба синни цаждацсолагк
(синни балоғат) расидани кӯдакон, иншунин цангоми ақди никоц бастани кӯдакони ноболиғ ва дигар
цолатцои муқаррарнамудаи қонун дар мавриди аз щониби кӯдакон то ба синни балоғат расиданашон ба
даст овардани қобилияти пурраи амал, қатъ мегардад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 62. Цуқуқи падару модари ноболиғ
1. Падару модари ноболиғ цуқуқ доранд бо кӯдак мустақилона зиндагк кунанд ва дар тарбияи ӯ
иштирок намоянд.
2. Падару модари ноболиғ, ки ақди никоц набастаанд, дар сурати таваллуд шудани кӯдак цақ доранд
пас аз расидан ба синни шонздацсолагк мустақилона цуқуқи падару модарии худро татбиқ намоянд. То ба
синни шонздацсолагк расидани падару модари ноболиғ ба кӯдак васк таъин шуданаш мумкин аст, ки якщоя
бо падару модари ноболиғ тарбияи кӯдакро анщом медицад. Ихтилофе, ки байни васии кӯдак ва падару
модари ноболиғ ба мижн меоянд, аз щониби мақоми васояту парасторк цал карда мешаванд.
3.Падару модари ноболиғ цуқуқ доранд бо асосцои умумк барои эътироф намудани падарк ва
модарии худ бацс намоянд, иншунин то расидан ба синни шонздац онцо ба тартиби муқаррарнамудаи судк
цуқуқи талаби муқаррар намудани падарк ва модариро нисбати фарзандонашон доранд.
Моддаи 63. Цуқуқу ӯцдадорицои падару модар дар тарбия ва таълими фарзандон
1. Падару модар барои тарбияи фарзандони худ дорои цуқуқу ӯцдадорк мебошанд.
Падару модар барои тарбия ва рушду камоли фарзандонашон масъулият дошта, вазифадоранд, ки
дар бораи саломатк, такомули щисмонк, рӯцк, маънавк ва ахлоқк, таълим, касбомӯзии фарзандонашон
ғамхорк намоянд.
Падару модар дар тарбияи фарзандони худ нисбат ба цамаи шахсони дигар цуқуқи афзалиятнок
доранд.
2. Падару модар вазифадоранд, ки барои гирифтани тацсилоти умумии асоск, ба фарзандонашон
имконият фароцам оваранд.
Падару модар цуқуқ доранд, ки бо назардошти фикру хоциши фарзандонашон муассисацои
таълимк ва шаклцои тацсили онцоро то давраи аз щониби онцо гирифтани маълумоти умумии асоск
интихоб намоянд.
Моддаи 64. Цуқуқу ӯцдадорицои падару модар ба цимояи цуқуқу манфиатцои фарзандон
1. Ҳифзи цуқуқу манфиатцои кӯдакони ноболиғ ба зиммаи падару модари онцо гузошта мешавад.
Падару модар намояндагони қонунии фарзандони худ буда цуқуқу манфиатцои онцоро бе
ваколатцои махсус дар муносибат бо цамагуна шахсони воқек ва цуқуқк, аз щумла дар судцо цимоя
менамоянд.
2. Падару модар наметавонанд аз цуқуқи фарзандони худ намояндагк кунанд, агар мақоми васоят ва
парасторк муқаррар карда бошад, ки байни манфиатцои падару модар ва фарзандон ихтилоф вущуд дорад.
Дар сурати ихтилофот байни падар ж модар ва кӯдакон мақоми васоят ва парасторк вазифадоранд щицати
цифзи цуқуқ ва манфиатцои кӯдакон намоянда таъин кунанд.
Моддаи 65. Татбиқи цуқуқу ӯцдадорицои падару модар
1. Ҳуқуқу ӯцдадорицои падару модар набояд бар хилофи манфиатцои фарзандон татбиқ шаванд.
Таъмини манфиатцои фарзандон бояд мавзӯи асосии ғамхории падару модар бошад.
2. Ҳангоми истифодаи цуқуқи падару модар он набояд ба саломатии щисмонию рӯции кӯдак ва
такомули маънавии ӯ зарар расонанд. Усулцои тарбияи кӯдакон бояд ба муомилаи берацмона, дағалона ва
пасткунандаи шаъни инсонии кӯдак ж суиистифода ва истисмори кӯдакро аз щониби падару модар истисно
кунанд.

Падару модаре, ки цуқуқу ӯцдадорицои худро бар зарари цуқуқу манфиатцои кӯдак татбиқ
менамоянд, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба щавобгарк кашида мешаванд.
3. Тамоми масъалацои марбут ба тарбияи фарзандонро падару модар бо ризоияти цамдигар ва бо
назардошти манфиати кӯдакон ва фикру ақидаи онцо цал менамоянд. Дар сурати щой доштани ихтилофот,
падару модар (яке аз онцо) барои цалли ин ихтилофотхо метавонанд ба мақоми васояту парасторк ж суд
мурощиат кунанд.
4. Ҷои истиқомати кӯдак дар сурати щудо зиндагк кардани падару модар бо мувофиқаи байни онцо
муқаррар карда мешавад. Дар сурати набудани мувофиқа, бацси падару модарро суд дар асоси манфиати
кӯдакон ва бо назардошти фикру хоциши онцо цал менамояд. Зимнан суд дилбастагии (мецри) кӯдакро
нисбат ба падар ж модар, бародару хоцарон, синну соли кӯдак, сифати маънавк ва дигар сифатцои хосаи
падару модар, муносибате, ки байни падар ва модар ва кӯдак мавщуд аст, имконоти ба кӯдак фароцам
овардани шароити тарбия ва рушду камоли он ( навъи фаъолият, низоми кори падару модар, вазъи моддк
ва оилавии падару модар ва ғайраро) ба инобат мегирад.
Моддаи 66. Татбиқи цуқуқу ӯцдадорицои падару модар аз щониби падар ж модаре, ки аз
фарзандаш щудо зиндагк мекунад
1. Падар ж модаре, ки аз фарзанд щудо зиндагк мекунад, барои муошират бо кӯдак цуқуқ дорад ва
вазифадор аст дар тарбияи ӯ ва цалли масъалаи гирифтани тацсилоти кӯдак иштирок намояд.
Падар ж модаре, ки фарзанд бо ӯ зиндагк мекунад, набояд монеи муоширати фарзанд бо падар ж
модар бошад.
2. Падару модар метавонанд дар хусуси тартиби татбиқи цуқуқу ӯцдадорицои худ аз щониби падар ж
модаре, ки щудо зиндагк мекунад, созишномаи хаттк банданд.
Агар падару модар мувофиқа карда натавонанд, бацсро суд бо талаби падару модар (яке аз онцо), бо
иштироки мақоми васояту парасторк, цал менамояд.
3. Дар сурати ищро накардани цалномаи суд, нисбати падар ж модари гунацкор шорацои
пешбининамудаи қонунцои мурофиаи гражданк татбиқ мешаванд. Ҳангоми қасдан ищро накардани
цалномаи суд, бо дарназардошти манфиати кӯдак ва фикру хоциши ӯ, суд метавонад бо талаби падар ж
модаре, ки щудо зиндагк мекунад, дар хусуси ба ӯ додани кӯдак цалнома қабул намояд.
4. Падар ж модаре, ки аз кӯдак щудо зиндагк мекунад, цуқуқ дорад аз муассисацои тарбиявк,
табобатк ва ғайра дар хусуси фарзанди худ маълумот гирад. Ин гуна маълумот он гоц дода намешавад, ки ба
цажт ва саломатии кӯдак аз тарафи падар (модар) тацдид мавщуд бошад. Оид ба дода нашудани маълумот ба
суд шикоят кардан мумкин аст.
Моддаи 67. Цуқуқи бобо, бибк (модаркалон), бародарону хоцарон ва дигар хешовандон барои
муошират бо кӯдак
1. Бобою бибк (модаркалон), бародарону хоцарон ва хешовандони дигар барои муошират бо кӯдак
цуқуқ доранд.
2. Дар сурате, ки агар падару модар (яке аз онцо) барои муоширати хешовандони наздик бобою
бибк (модаркалон), бародару хоцарон бо кӯдак имконият надицанд, мақоми васояту парасторк метавонад
падару модарро (яке аз онцоро) вазифадор созанд, ки монеи ин муошират нашаванд.
3. Агар падару модар (яке аз онцо) ба қарори мақомоти васояту парасторк итоат накунанд, бобою
бибк (модаркалон), бародару хоцарон ж мақомоти васояту парасторк метавонанд щицати рафъи монеаи
муошират бо кӯдак ба суд бо даъво мурощиат намоянд. Суд бацсро бо назардошти манфиати кӯдак ва
фикру хоциши ӯ цал менамояд.
Дар сурати ищро накардани цалномаи суд нисбати падар ж модари гунацкор шорацои
пешбининамудаи қонунгузории мурофиавии граждании Ҷумцурии Тощикистон татбиқ мешаванд.
Моддаи 68. Цимояи цуқуқи падару модар
1. Падару модар цуқуқ доранд баргардонидани фарзандонашонро аз цар шахсе, ки бе асоси қонунк ж
цалномаи суд онцоро дар наздаш нигоц медорад, талаб намоянд. Дар сурати ба мижн омадани бацс падару
модар метавонанд барои цимояи цуқуқашон ба суд мурощиат намоянд.
Ҳангоми баррасии ин талабот суд бо назардошти фикру хоциши кӯдак метавонад даъвои падару
модарро қонеъ нагардонад, агар ба хулоса ояд, ки ба падару модар баргардонидани кӯдак ба манфиати
кӯдак нест.
2. Агар суд муқаррар намояд, ки на падару модар ва на шахсоне, ки кӯдак дар наздашон мебошад, ба
тарбияи сазовори ӯ қодир нестанд, он гоц суд кӯдакро барои бо таълиму тарбия фаро гирифтан ба
мақомоти васояту парасторк медицад.

Моддаи 69. Мацрум кардан аз цуқуқи падару модарк
1. Падару модар (яке аз онцо) метавонанд аз цуқуқи падару модарк мацрум карда шаванд, агар онцо:
- аз ищрои ӯцдадорицои падару модарк, аз щумла додани алимент қасдан саркашк кунанд;
- бе сабабцои узрнок аз таваллудхона (таваллудгоц) ж муассисаи дигари тиббк ж тарбиявк, муассисаи
цифзи ищтимоии ацолк ва ж дигар муассисацои монанди он гирифтани фарзанди худро рад намоянд;
- аз цуқуқи падару модарии худ суиистифода намоянд;
- ба фарзандон муносибати берацмона кунанд, аз щумла нисбати онцо зӯроварии щисмонк ж рӯциро
раво бинанд, ба дахлнопазирии щинсии онцо сӯиқасд намоянд;
- майзада ж нашъаманди ашаддк бошанд;
- бар зидди цажт ва саломатии фарзандони худ ж саломатии цамсари худ қасдан щиноят содир карда
бошанд.
Моддаи 70. Тартиби мацрум кардан аз цуқуқи падару модарк
1. Мацрум сохтан аз цуқуқи падару модарк ба тартиби судк ба амал бароварда мешавад.
Парвандаи оид ба мацрум кардан аз цуқуқи падару модарк дар асоси аризаи яке аз падару модар
(шахсони онцоро ивазкунанда), прокурор, иншунин мақомоту муассисацои давлатк, ки вазифаи цимояи
цуқуқи кӯдакони ноболиғ ба зиммаашон гузошта шудааст (мақомоти васояту парасторк, муассисацо барои
кӯдакони ятим ва кӯдакони аз ғамхории падару модар мацруммонда ва ғайра), барраск мегардад.
2. Парвандацои оид ба мацрум кардан аз цуқуқи падару модарк бо иштироки прокурор ва
мақомоти васояту парасторк барраск мешаванд.
3. Ҳангоми баррасии парвандацо дар хусуси мацрум кардан аз цуқуқи падару модарк суд масъалаи
барои кӯдак ситонидани алиментро аз падару модари (яке аз онцо) аз цуқуқи падару модарк мацрумгашта
цал мекунад.
4. Агар суд цангоми баррасии парвандаи мацрум кардан аз цуқуқи падару модарк дар амалцои
падару модар (яке аз онцо) аломатцои кирдори сазовори щазои щиноятиро ошкор намояд, он гоц суд
вазифадор аст, ки дар ин хусус прокурорро огоц созад.
Моддаи 71. Оқибати мацрум кардан аз цуқуқи падару модарк
1. Падару модаре, ки аз цуқуқи падару модарк мацрум карда шудаанд аз тамоми цуқуқцое, ки дар
асоси далели хешк бо кӯдак муайян шудаанд, аз щумла цуқуқи гирифтани таъминот (моддаи 88 цамин
Кодекс аз кӯдаке, ки нисбати вай аз цуқуқи падару модарк мацрум гардидаанд, иншунин аз цуқуқи
имтижзоту жрдампулицои давлат, ки барои шацрвандони фарзанддор муқаррар шудаанд, мацрум
мегарданд.
2. Мацрум кардани падару модар аз цуқуқи падару модарк онцоро аз вазифаи таъмин кардани
фарзандашон озод намекунад.
3. Масъалаи минбаъд якщоя зиндагк кардани фарзандон ва падару модарро (яке аз онцоро), ки аз
цуқуқи падару модарк мацрум шудаанд, суд мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунцои манзил цал
мекунад.
4. Кӯдаке, ки нисбати ӯ падару модар (яке аз онцо) аз цуқуқи падару модарк мацрум шудаанд, цуқуқи
моликиятро ба манзили истиқоматк, ж цуқуқи истифодаи манзили истиқоматк, иншунин цуқуқи
молумулкии дар асоси далели хешк бо падару модар ва хешовандони дигар муайяншуда, иншунин цуқуқи
гирифтани меросро нигоц медорад.
5. Дар сурати имконнопазирии ба падар ж модар додани кӯдак ж дар сурати аз цуқуқи падару модар
мацрум шудани падару модар кӯдак ба тарбияи мақомоти васояту парасторк супорида мешавад.
6. Ба фарзандхондк гирифтани кӯдак дар сурати аз цуқуқи падару модарк мацрум кардани падару
модар (яке аз онцо) танцо пас аз гузаштани мӯцлати на камтар аз шаш моц баъди баровардани цалномаи суд
дар хусуси мацрум кардани падару модар (яке аз онцо) аз цуқуқи падару модарк мумкин аст. (ҚҶТ аз
26.12.11с. №791)
Моддаи 72. Барқарор намудани цуқуқи падару модарк
1. Ҳуқуқи падару модарк (яке аз онцо) дар сурате барқарор шуда метавонад, ки агар рафтору
кирдор, тарзи зиндагк ва муносибати онцо нисбат ба тарбияи кӯдак ба тарафи мусбк тағйир жфта бошад.
2. Ҳуқуқи падару модарк ба тартиби судк дар асоси аризаи падар ж модари аз цуқуқи падару модарк
мацрумгардида, бо иштироки мақомоти васояту парасторк, иншунин прокурор барқарор карда мешавад.
3. Ҳамзамон бо даъвои падару модар (яке аз онцо) дар хусуси барқарор намудани цуқуқи падару
модарк мумкин аст талаби баргардонидани кӯдак ба падару модар барраск карда шавад.
4. Суд метавонад бо назардошти фикри кӯдак даъвои падару модарро (яке аз онцоро) барои
барқароркунии цуқуқи падару модарк рад кунад, агар он хилофи манфиатцои кӯдак бошад.

Барқарор намудани цуқуқи падару модарк нисбати кӯдаки ба синни дацсолагк расида танцо бо
назардошти фикри ӯ мумкин аст.
Агар кӯдак фарзандхонд шуда бошад ва фарзандхондк беэътибор дониста нашуда бошад (моддаи
140 цамин Кодекс) барқарор намудани цуқуқи падару модарк мумкин нест.
Моддаи 73. Гирифтани кӯдак бе мацрум кардани падару модар аз цуқуқи падару модарк
1. Суд метавонад бо назардошти манфиати кӯдак дар бораи гирифтани кӯдак аз падару модар (яке
аз онцо) бе мацрум кардани онцо аз цуқуқи падару модарк (мацдуд кардани цуқуқи падару модарк)
цалнома қабул намояд.
2. Гирифтани кӯдак бе мацрум кардани падару модар аз цуқуқи падару модарк дар цолате мумкин
аст, ки агар бо падару модар (яке аз онцо) гузоштани кӯдак ба сабабцои ба онцо вобаста набуда (дар асари
ноқисии рӯцк ж дигар бемории кӯцна, шароити вазнин ва ғайра) барои кӯдаки ноболиғ хатарнок бошад.
(ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Гирифтани кӯдак иншунин дар цолате мумкин аст, ки агар гузоштани кӯдак бо падару модар (яке аз
онцо) ба сабаби бадрафториашон барои кӯдак хатарнок буда, вале барои мацрум кардани падару модар (яке
аз онцо) аз цуқуқи падару модарк асоси кофк вущуд надорад. Агар падару модар (яке аз онцо) дар давоми
шаш моци баъди аз щониби суд гирифтани кӯдак рафтори худро ислоц накунанд, мақомоти васояту
парасторк вазифадоранд, ки дар хусуси аз цуқуқи падару модарк мацрум кардани ӯ даъво пешницод
намоянд. Мақомоти васоят ва парасторк цуқуқ доранд ба манфиати кӯдак то гузаштани ин мӯцлат дар
мавриди мацрум кардани падар ж модар ( яке аз онцо) аз цуқуқи падару модарк даъво пешницод кунанд.
3. Даъво дар хусуси гирифтани кӯдак аз тарафи мақомоту муассисацои давлатие, ки қонун вазифаи
цимояи цуқуқи кӯдакони ноболиғро ба зиммаашон гузоштааст (қисми 1 моддаи 70 цамин Кодекс),
муассисацои тарбиявк, тиббк, муассисацои цифзи ищтимоии ацолк ва дигар муассисацо, хешовандони
наздики кӯдак, иншунин прокурор пешницод шуда метавонад.
4. Парвандацо оид ба мацдуд кардани цуқуқи падару модарк бо иштироки прокурор ва мақомоти
васояту парасторк барраск мешаванд.
5. Ҳангоми баррасии парванда оиди мацдуд кардан аз цуқуқи падару модарк суд масъалаи барои
кӯдак аз падару модар (яке аз онцо) ситонидани алиментро цал мекунад.
6. Суд вазифадор аст, ки дар мфцлати 3 рфзи баъди эътибори қонунк пайдо кардани цалномаи судк
оид ба мацдуд кардани цуқуқи падарию модарк, иқтибоси онро ба мақомоти сабти асноди цолати
шацрвандии щои бақайдгирии давлатии таваллуди кфдак фиристад.
Моддаи 74. Оқибати мацдуд кардани цуқуқи падару модарк
1. Падару модаре, ки суд цуқуқи падару модариашонро мацдуд кардааст, цуқуқи шахсан тарбия
кардани кӯдак, иншунин цуқуқи имтижзу жрдампулии давлатии барои шацрвандони кӯдакдор
муқарраргардидаро аз даст медицанд.
2. Аз падару модар гирифтани кӯдак падару модарро аз ӯцдадории таъминоти ӯ озод намекунад.
3. Кӯдаке, ки нисбати вай цуқуқи падару модар (яке аз онцо) мацдуд карда шудааст, цуқуқи
моликиятии худро ба манзили истиқоматк, ж цуқуқи истифодаи манзили истиқоматк, иншунин цуқуқи
молумулкиеро, ки дар асоси далели хешк бо падару модар ва хешовандони дигар муайян шудаанд, аз щумла
цуқуқи гирифтани меросро нигоц медорад.
4. Кӯдаке, ки аз падару модар гирифта шудааст, барои бо таълиму тарбия фаро гирифтан
ба мақомоти васояту парасторк супорида мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 75. Муоширати кӯдакон бо падару модаре, ки цуқуқашонро суд мацдуд кардааст
Ба падару модаре, ки суд цуқуқи падару модариашонро мацдуд кардааст, мумкин аст барои
муошират бо кӯдак ищозат дода шавад , ба шарте, ки он ба кӯдак таъсири зарарнок надошта, ба цажту
саломатии кӯдак хатарнок набошад. Муоширати падару модар бо кӯдак бо розигии мақомоти васояту
парасторк ж васк (парастор) ва ж маъмурияти муассисае, ки кӯдак дар он мебошад, мумкин аст.
Моддаи 76. Бекор кардани мацдудияти цуқуқи падару модарк
1. Агар асосцои барои мацдуд кардани цуқуқи падару модарк сабаб шуда, аз байн раванд, суд
мувофиқи даъвои падару модар (яке аз онцо) метавонад дар хусуси ба падару модар (яке аз онцо)
баргардонидани кӯдак ва бекор кардани мацдудиятцои дар моддаи 74 цамин Кодекс пешбинишуда цалнома
қабул намояд.
2. Суд бо назардошти фикру хоциши кӯдак метавонад даъворо қонеъ нагардонад, агар ба падару
модар (яке аз онцо) баргардонидани кӯдак хилофи манфиатцои кӯдак бошад.

Моддаи 77. Гирифтани кӯдак цангоми тацдиди бевосита ба цажт ж саломатии ӯ
1. Дар сурати щой доштани тацдиди бевосита ба цажт ж саломатии кӯдак, мақоми васояту парасторк
цуқуқ дорад дар хусуси бетаъхир гирифтани кӯдак аз падару модар (яке аз онцо) ж дигар шахсоне, ки ӯ тацти
васояташон мебошад, қарор қабул намояд.
2. Дар сурати бетаъхир гирифтани кӯдак мақоми васояту парасторк вазифадор аст, ки фавран
прокурорро огоц сохта, мувақаттан щойгир намудани кӯдакро таъмин намояд ва дар мӯцлати цафт рӯзи пас
аз тартиб додани санади санщиш ва хулоса дар бораи гирифтани кӯдак бо даъвои мацрум сохтан аз цуқуқи
падару модарк ж мацдуд кардани цуқуқи падару модарк ба суд мурощиат намояд.
Моддаи 78. Иштироки мақомоти васояту парасторк цангоми дар суд барраск намудани
бацсцои вобаста ба тарбияи кӯдакон
1. Ҳангоми дар суд барраск намудани бацсцои вобаста бо тарбияи кӯдакон сарфи назар аз он ки
даъвои цимояи онцоро кк пешницод кардааст, мақоми васояту парасторк бояд щицати иштирок дар
баррасии парванда щалб карда шавад.
2. Мақoми васояту парасторк вазифадор аст шароити зиндагии кӯдак ва шахсеро (шахсонеро), ки
даъвои тарбия кардани ӯро дорад, санщиш намуда, ба суд санади санщиш ва хулосаи ба он асосжфтаро доир
ба моцияти бацс пешницод кунад.
Моддаи 79. Ищрои цалномаи суд оид ба парвандацои вобаста бо тарбияи кӯдакон
1. Ищрои цалномацои судцо оид ба парвандацои вобаста бо тарбияи кӯдакон мувофиқи тартиби
муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тощикистон "Дар бораи истецсолоти ищро аз щониби ищрошии
суд, бо иштироки цатмии мақомоти васояту парасторк ба амал бароварда мешавад.
2. Ищрои мащбурии цалномацои вобаста бо гирифтани кӯдакон ва ба шахси (шахсони) дигар додани
онцо бояд бо иштироки цатмии мақоми васоят ва парасторк ва шахсе (шахсоне), ки кӯдак ба ӯ дода мешавад
ва дар цолатцои зарурк бо иштироки намояндагони мақомоти милитсия ба амал бароварда мешавад.
3. Ҳангоми ғайриимкон будани ищрои цалномаи суд дар мавриди ба дигар кас додани кӯдак бе
расонидани зарар ба манфиати кӯдак, ӯ тибқи таъиноти суд мувақаттан дар муассисаи тарбиявк, муассисаи
табобатк, муассисаи цифзи ищтимоии ацолк ж дигар муассисаи ба ин монанд щойгир карда шуданаш
мумкин аст.
4. Агар падар ж модар (шахси дигар, ки кфдак тацти парастории ф қарор дорад) барои амалк
кардани цалномаи суд монеагк намояд, нисбати ф шорацое,ки дар қонунгузории мурофиавии
гражданк пешбинк гардидаанд, татбиқ карда мешаванд.
ФАСЛИ V
ӮЦДАДОРИЦОИ АЛИМЕНТДИЦИИ АЪЗОИ ОИЛА
БОБИ 13. ӮЦДАДОРИИ АЛИМЕНТДИЦИИ ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН
Моддаи 80. Ӯцдадорицои алиментдиции падару модар барои таъминоти фарзандони ноболиғ
1. Падару модар вазифадоранд, ки фарзандони ноболиғи худро таъмин намоянд. Тартибу шаклцои
таъминоти фарзандонро падару модар мустақилона муайян менамоянд.
2. Падару модар цуқуқ доранд дар мавриди таъминоти фарзандони ноболиғи худ созишнома
(созишнома дар хусуси пардохти алимент) мувофиқи боби 16 цамин Кодекс) банданд.
3. Агар падару модар фарзандони худро таъмин накунанд, маблағ барои таъминоти онцо (алимент)
аз падару модар тибқи тартиби муқаррарнамудаи судк ситонида мешавад.
4. Ҳангоми набудани созишномаи падару модар дар мавриди пардохти алимент, цангоми таъмин
накардани фарзандони ноболиғ ва цангоми ба суд пешницод накардани даъво мақоми васоят ва парасторк
цақ дорад нисбат ба падару модар ( яке аз онцо) дар хусуси ситонидани алимент барои фарзандони ноболиғ
даъво пешницод кунад.
Моддаи 81. Андозаи алименте, ки барои кӯдакони ноболиғ тибқи тартиби судк ситонида
мешавад
1. Ҳангоми мавщуд набудани созишнома дар хусуси пардохти алимент барои фарзандони ноболиғ
суд аз падару модари онцо цар моц ба андозаи зерин алимент мерӯжнанд барои як фарзанд шорьяк, барои ду
фарзанд сеяк, барои се фарзанд ва зижда аз он - нисфи музди мецнат ва даромади дигари падару модар.
2. Ҳащми ин сацм бо назардошти вазъи моддк ва оилавии тарафцо ва дигар цолатцои қобили
таващщӯц аз щониби суд кам ж зижд карда шуданаш мумкин аст.

3. Агар кӯдакон тацти таъминоти пурраи давлат ж ташкилоти щамъиятк қарор гирифта бошанд, суд
цуқуқ дорад андозаи алиментро кам кунад ж аз пардохти он озод намояд. Маблағцое, ки аз падару модар
барои таъминоти кӯдакони дар муассисацои кӯдаконаи давлатк щойгиркардашуда пардохта мешаванд, дар
цащми муқаррарнамудаи қисми якуми цамин модда ба цисобномацои шахсии тарбиятгирандагон дар
бонкцои амонатк гузаронида мешавад.
Моддаи 82. Навъцои музди мецнат ва дигар даромаде, ки аз онцо барои кӯдакони ноболиғ
алимент ситонида мешавад
Навъи музди мецнат ва (ж) дигар даромаде, ки падару модар бо асъори миллк ва (ж) асъори хорищк
мегиранд ва аз онцо барои таъминоти кӯдакони ноболиғ тибқи моддаи 81 цамин Кодекс бояд алимент
ситонида шавад, аз щониби Ҳукумати Ҷумцурии Тощикистон муайян карда мешавад.
Моддаи 83. Ба маблағи устувор ситонидани алимент барои кӯдакони ноболиғ
1. Ҳангоми набудани созишномаи падару модар дар хусуси пардохти алимент ба кӯдакони ноболиғ
ва дар цолате, ки агар падар ж модари алиментдицанда музди кор ва ж даромади дигари номунтазам ж
тағьиржбанда дошта бошад, ж агар ин падар ж модар музди мецнату даромади дигарро пурра ж қисман дар
шакли асл (натура) ж асъори хорищк гирад, иншунин цангоми нагирифтани музди мецнат ва (ж) даромади
дигар, иншунин дар цолатцои дигаре, ки ситонидани алимент вобаста аз циссаи музди мецнат ва даромади
дигари падар ж модар имконнопазир, мушкил ж манфиати яке аз тарафцоро моциятан халалдор созад, суд
метавонад андозаи алименти цармоца ситонидашавандаро ба маблағи устувор ва ж цамзамон дар шакли
цисса (мутобиқи моддаи 81 цамин Кодекс) ва бо маблағи устувор муайян намояд.
2. Андозаи маблағи устувор аз тарафи суд дар асоси имконияти нигоц доштани сатци цадди аксари
даращаи пештараи таъминоти кӯдак бо назардошти вазъи моддию оилавии тарафцо ва цолатцои дигари
қобили таващщӯц муайян карда мешавад.
3. Агар дар назди цар кадоме аз падару модар фарзандон монда бошанд, андозаи алимент аз цар як
падар ж модар ба падар ж модаре, ки камтар таъмин мебошад, бо маблағи устувори пулк, ки онро суд
мутобиқи қисми дуюми цамин модда муқаррар намудааст, цар моц ситонида мешавад.
Моддаи 84. Ситонидан ва истифодаи алимент барои кӯдаконе, ки бе парастории падару
модар мондаанд
1. Барои кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, алимент мутобиқи моддацои 81-83
цамин Кодекс ситонида шуда, ба васии (парастори) кӯдак пардохта мешавад.
2. Алименте, ки аз падару модар барои кӯдакони бе парастории падару модар монда ва дар
муассисацои дахлдори тарбиявк, табобатк, цифзи ищтимоии ацолк ва муассисацои дигари ба ин монанд
қарордошта ситонида мешавад, ба цисобномацои ин муассисацо гузаронида шуда, дар онцо вобаста ба цар
кӯдак алоцида ба цисоб гирифта мешавад.
Муассисацои мазкур метавонанд ин маблағро ба бонкцо ва муассисацои дигари кредитк гузаронанд.
Панщоц фоизи даромаде, ки аз муомилоти маблағи воридгардидаи алимент ба даст меояд, барои таъминоти
кӯдакон дар ин муассисацо истифода мешавад. Ҳангоми муассисаи мазкурро тарк кардани кӯдак, маблағи
алименти барои ӯ гирифташуда ва панщоц фоизи даромад аз муомилоти он дар шӯъбаи бонки
амонатгузории Ҷумцурии Тощикистон ба суратцисоби шахсии кӯдак гузаронида мешавад.
Моддаи 85. Цуқуқи фарзандони болиғи ғайри қобили мецнат ба алимент
1. Падару модар вазифадоранд, ки фарзандони болиғи ғайри қобили мецнати ба кӯмак эцтижщманди
худро таъмин намоянд.
2. Дар сурати мавщуд набудани созишномаи пардохти алимент суд цащми алиментро, ки барои
кӯдакони болиғи ғайри қобили мецнат цар моц бо пули устувор ситонида мешаванд, бо назардошти вазъи
моддию оилавк ва дигар манфиатцои қобили таващщӯци тарафцо муайян менамояд.
Моддаи 86. Цуқуқи фарзандони болиғи тацсилкунанда ба алимент
1. Суд метавонад барои фарзандони ба синни балоғат расида, ки донишщӯжни тацсили рӯзонаи
муассисацои таълимии тацсилоти мижна ва олии касбк мебошанд, мутаносибан то ба синни
бистсолагк ва бистушорсолагк расиданашон аз падару модар алимент ситонад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
2. Андозаи алименти цар моц бо пули устувор ситонидашаванда аз тарафи суд бо назардошти вазъи
моддию оилавк ва манфиатцои қобили таващщӯци тарафцо муайян карда мешавад.
Моддаи 87. Иштироки падару модар дар харощоти иловагк барои фарзандон

1. Дар сурати мавщуд набудани созишнома ва дар цолатцои истиснок (бемории вазнин, маиб шудани
кӯдакони ноболиғ ж болиғи ғайри қобили мецнати эцтижщманд, зарурати пардохти маблағ ба бегонагон
барои нигоцубин ва ғайра) цар яке аз падару модар аз щониби суд барои иштирок намудан дар харощоти
иловагк вобаста ба шунин цолатцо щалб шуданаш мумкин аст.
Тартиби иштироки цар кадоме аз падару модарро дар харощоти иловагк аз тарафи суд, бо
назардошти вазъи моддк ва оилавии падару модару фарзандон ва дигар манфиатцои қобили таващщӯци
тарафцо бо маблағи устуворе, ки бояд цар моц пардохта мешавад, муайян мегардад.
2. Суд цуқуқ дорад падару модарро барои иштирок намудан дар харощоти иловагии воқеан
суратгирифта ва цамшунин харощоти иловагие, ки бояд дар оянда сурат гирад, вазифадор созад.
Моддаи 88. Ӯцдадории фарзандони болиғ барои нигоцубини падару модар
1. Фарзандони болиғи қобили мецнат ӯцдадоранд, ки падару модари ғайри қобили мецнати ба кӯмак
мӯцтощи худро нигоцубин намоянд ва нисбат ба онцо ғамхор бошанд.
2. Дар сурати набудани созишномаи пардохти алимент барои падару модари ғайри қобили мецнати
мӯцтощ, аз фарзандони болиғи қобили мецнат барои онцо ба тартиби судк алимент ситонида мешавад.
3. Андозаи алименте, ки цар моц аз цар фарзанд ба тартиби судк ситонида мешавад, аз тарафи суд
бо назардошти вазъи моддк ва оилавии падару модару фарзандон ва манфиатцои қобили таващщӯци
тарафцо бо маблағи устувор муайян карда мешавад.
4. Бо талаби щавобгар суд цангоми муайян намудани андозаи алимент цамаи фарзандони болиғи
қобили мецнати падар ж модари мазкурро, сарфи назар аз он, ки талабот нисбати цамаи фарзандон ж
танцо ба як нафар ж якшанд нафари онцо пешницод гардидааст, бояд бацисоб гирад. (ҚҶТ аз 26.12.11с.
№791)
5. Фарзандон аз ӯцдадорицои таъмини падару модари ғайри қобили мецнати мӯцтощи худ озод буда
метавонанд, агар суд муқаррар созад, ки падару модар аз ищрои вазифацои падарию модарии худ саркашк
мекарданд.
Фарзандон аз пардохти алимент ба падару модаре, ки аз цуқуқи падару модарк мацрум гардидаанд,
озод карда мешаванд.
Моддаи 89. Иштироки фарзандони болиғ дар пардохтани харощоти иловагк барои падару
модар
1. Дар цолатцое, ки фарзандони болиғ нисбати падару модари ғайри қобили мецнат ғамхорк
накунанд ва дар цолатцои истиснок (бемории вазнин, маибшавии падару модар, зарурати пардохти
маблағи нигоцубин барои бегонагон ва ғайра) суд метавонад фарзандони болиғи қобили мецнатро барои
иштирок намудан дар пардохтани харощоти иловагие, ки вобаста ба ин цолатцо ба мижн омадаанд, щалб
намояд.
2. Андоза ва тартиби пардохти харощоти иловагк аз щониби цар фарзанди болиғи қобили мецнат аз
тарафи суд бо назардошти вазъи моддию оилавии падару модар ва фарзандон ва манфиатцои қобили
таващщӯци тарафцо, бо риояи қоидацои қисмцои 4 ва 5 моддаи 88 цамин Кодекс муайян карда мешавад.
3.Тартиби пардохти харощоти иловагк ва андозаи ин харощотро бо созишномаи тарафцо муайян
кардан мумкин аст.
БОБИ 14
ӮЦДАДОРИЦОИ АЛИМЕНТДИЦИИ ЗАНУ ШАВЦАР ВА ЗАНУ ШАВЦАРИ СОБИҚ
Моддаи 90. Вазифаи зану шавцар дар бобати таъминоти якдигар
1. Зану шавцар вазифадоранд якдигарро аз щицати моддк дастгирк намоянд.
2. Дар сурати саркашк намудан аз шунин дастгирк ва набудани созишнома оид ба пардохти алимент
дар байни зану шавцар инцо цуқуқ доранд аз цамсари худ, ки барои ин мақсад маблaғи зарурк дорад, ба
тартиби судк пардохти алиментро талаб кунанд:
- зан ж шавцари ғайри қобили мецнати эцтижщманд;
- зан дар давраи цомиладорк ва дар давоми се соли пас аз таваллуди фарзанди умумк;
- зан ж шавцари мӯцтоще, ки фарзанди умумии маъюби то цаждацсола ж фарзанди умумии маъюби
модарзоди гурӯци якумро нигоцубин мекунад.
Моддаи 91. Цуқуқи зан ж шавцари собиқ барои гирифтани алимент пас аз бекор кардани ақди
никоц
1. Шахсони зерин цуқуқ доранд ба тартиби судк аз зан ж шавцари собиқи худ, ки маблағи заруриро
доранд алимент талаб кунанд:

- зани собиқ дар давраи цомиладорк ва дар давоми се соли пас аз таваллуди фарзанди умумк;
- зан ж шавцари собиқи мӯцтоще, ки фарзанди умумии маъюби то ба синни цаждацсолаги расидан ва
фарзанди умумии маъюби модарзоди гурӯци якумро нигоцубин мекунад;
- зан ж шавцари собиқи ғайри қобили мецнати мӯцтоще, ки қобилияти мецнатро то бекор кардани
ақди никоц ж дар давоми як соли пас аз бекор кардани ақди никоц аз даст додааст;
- зан ж шавцари мӯцтоще, ки на дертар аз панщ соли пас аз лацзаи бекор кардани ақди никоц ба синни
нафақа расидааст, агар зану шавцар дар муддати панщ сол дар ақди никоц буда бошанд.
2. Андозаи алимент ва тартиби ба цамсари собиқ пардохтани онро пас аз лахзаи бекор кардани
ақди никоц тибқи созишномаи байни зан ва шавцари собиқ муайян кардан мумкин аст
Моддаи 92. Андозаи алименте, ки тибқи тартиби судк барои таъминоти зану шавцар ва зану
шавцари собиқ ситонида мешавад
Дар сурати мавщуд набудани созишнома байни зану шавцар (зану шавцари собиқ) оиди пардохти
алимент андозаи алименте, ки ба тартиби судк цар моц барои таъминоти зан ж шавцар (зан ж шавцари
собиқ) ситонида мешавад, аз тарафи суд дар шакли маблағи устувор бо назардошти вазъи моддию
оилавии зану шавцар (зану шавцари собиқ) ва манфиатцои қобили таващщӯци тарафцо муайян мегардад.
Моддаи 93. Аз ӯцдадории таъмини цамсари худ озод намудани зан (шавцар) ж мацдуд
кардани мӯцлати ӯцдадорк
Суд метавонад зан ж шавцарро цам дар давраи ақди никоц ва цам пас аз бекор кардани он дар
цолатцои зерин аз ӯцдадории таъмини цамсари худ озод кунад ж мӯцлати ин ӯцдадориро ба таври муайян
мацдуд созад:
- агар корношоямии зан ж шавцари мӯцтощ дар натищаи суиистеъмоли нӯшокицои спиртк, маводи
нашъадор ж қасдан щиноят содир намудани ӯ ба амал омада бошад;
- агар хонадории зану шавцар камтар аз панщ сол давом карда бошад;
- агар зан ж шавцаре, ки пардохти алиментро талаб мекунад дар оила рафтори ношоиста дошта
бошад.
Моддаи 94. Қатъ гардидани цуқуқи таъминоти цамдигарии зан ж шавцар
Ҳуқуқи зан ж шавцар барои гирифтани таъминот (алимент) аз цамсари худ дар мавридцои зерин
қатъ мегардад:
- агар зан ж шавцари мӯцтощи корношоям вафот кунад;
- агар шартцое, ки мутобиқи моддацои 90 ва 91 цамин Кодекс барои гирифтани алимент асос буданд,
аз мижн бардошта шаванд;
- агар зан ж шавцари мӯцтощи корношоям аз нав хонадор шуда бошад.
БОБИ 15ӮҲДАДОРИҲОИ АЛИМЕНТДИҲИИ АЪЗОИ ДИГАРИ ОИЛА
Моддаи 95. Ӯцдадории бародарону хоцарон оиди таъминоти бародарону хоцарони ноболиғ
ва болиғи корношоями худ
Бародарону хоцарони ноболиғи мӯцтощи жрк дар сурати аз падару модари худ гирифта
натавонистани таъминот цуқуқ доранд, ба тартиби судк аз бародарону хоцарони болиғи қобили мецнати
худ, ки маблағи заруриро доранд, алимент гиранд. Чунин цуқуқ иншунин ба бародарону хоцарони
корношоями болиғи мӯцтоще дода мешавад, ки агар онцо аз фарзандони болиғи худ зан ж шавцар (зан ж
шавцари собиқ) ж падару модарашон таъминотпулк гирифта натавонанд.
Моддаи 96. Ӯцдадории бобою бибк (модаркалон) оид ба таъминоти наберацои худ
Наберацои ноболиғи мӯцтощи жрк дар сурати аз падару модари худ гирифта натавонистани
таъминот цуқуқ доранд ба тартиби судк аз бобою бибии (модаркалони) худ, ки дорои маблағи зарурк
мебошанд, алимент гиранд.
Чунин цуқуқ иншунин ба наберагони корношоями болиғи мӯцтоще дода мешавад, ки агар онцо аз
цамсар (цамсари собиқ) ж падару модарашон таъминот гирифта натавонанд.
Моддаи 97. Ӯцдадорицои набера оид ба таъминоти бобою бибк (модаркалон)
Бобою бибии (модаркалони) мӯцтощи корношоям дар сурати аз фарзандони болиғи қобили мецнат
ж цамсари (цамсари собиқи) худ гирифта натавонистани таъминот цуқуқ доранд ба тартиби судк аз
наберагони болиғи қобили мецнати худ, ки дорои маблағи зарурк мебошанд, алимент талаб кунанд.

Моддаи 98. Ӯцдадории писарандар ва духтарандар оиди таъминоти
падарандар ва
модарандар
1. Падарандар ва модарандари корношоями мӯцтоще, ки писарандар ва духтарандари худро тарбия
ва нигоцубин кардаанд, агар онцо аз фарзандони болиғи қобили мецнат ж цамсари (цамсари собиқи) худ
таъминот гирифта натавонанд, цуқуқ доранд аз писарандар ж духтарандари болиғи қобили мецнат, ки
маблағи зарурк доранд, ба тартиби судк таъминот талаб намоянд.
2. Суд цуқуқ дорад писарандар ва духтарандарро аз вазифаи таъмин кардани падарандар ж
модарандар озод кунад, агар падарандар ж модарандар онцоро на камтар аз се сол тарбия ва таъмин карда
бошанд, иншунин агар онцо ӯцдадорицои худро вобаста ба тарбияи писарандар ва духтарандар номатлуб
анщом дода бошанд.
Моддаи 99. Андозаи алименте, ки барои аъзои дигари оила ба тартиби судк ситонида
мешавад
1. Андоза ва тартиби пардохти алимент барои шахсоне, ки дар моддацои 95-98 цамин Кодекс зикр
шудаанд, тибқи созишномаи тарафцо муайян карда мешаванд.
2. Дар сурати мавщуд набудани созишномаи тарафцо андозаи алимент, ки барои таъмини аъзои
оилаи дар цамин боб зикргардида ба тартиби судк ситонида мешавад, аз тарафи суд бо назардошти вазъи
моддию оилавии пардохткунанда ва гирандаи алимент ва манфиатцои дигари қобили таващщӯци тарафцо
дар шакли маблағи устувори цар моц пардохтшаванда муқаррар карда мешавад.
3. Агар барои таъмини аъзои оила, ки алимент талаб мекунад, цамзамон якшанд нафар ӯцдадор
бошанд, он гоц суд бо назардошти вазъи моддию оилавии онцо андозаи иштироки цар яки онцоро дар
ищрои ӯцдадории алиментдицк муайян менамояд. Бо талаби щавобгар суд вазифадор аст, ки цамаи
шахсонеро ки барои пардохтани алимент ӯцдадоранд, ба цисоб гирад, сарфи назар аз он ки даъво нисбати
цамаи ин шахсон ж фақат як нафар ж якшанд нафари онцо пешницод шудааст.
БОБИ 16.СОЗИШНОМАИ ПАРДОХТИ АЛИМЕНТ
Моддаи 100. Бастани созишномаи пардохти алимент
Созишномаи пардохти алимент (андоза, шарт ва тартиби пардохти алимент) дар байни шахсе, ки
алимент месупорад ва шахсе, ки онро мегирад, ва дар сурати ғайриқобили амал будани шахсе, ки
вазифадор аст алимент супорад ва (ж) гирандаи алимент - дар байни намояндагони қонунии онцо, баста
мешавад. Шахсони қобилияти амалашон мацдуд созишномаи пардохти алиментро бо розигии
намояндагони қонуниашон имзо мекунанд.
Моддаи 101. Шакли созишномаи пардохти алимент
1. Созишномаи пардохти алимент дар шакли хаттк баста шуда, аз тарафи идораи наториалии
давлатк тасдиқ карда мешавад.
Риоя накардани шакли созишномаи пардохти алимент, ки қонун муқаррар кардааст, боиси
оқибатцое мегардад, ки меъжрцои қонунгузории гражданк пешбинк намудааст.
2. Созишномаи пардохти алимент, ки дар идораи нотариалии давлатк тасдиқ шудааст, дорои
эътибори варақаи ищро мебошад.
Моддаи 102. Тартиби бастан, ищро намудан, тағйир додан, бекор кардан ва беэътибор
донистани созишномаи пардохти алимент
1. Бастан, ищро намудан, тағйир додан, бекор кардан ва беэътибор донистани созишномаи пардохти
алимент аз рӯи меъжрцои Кодекси граждании Ҷумцурии Тощикистон сурат мегирад, ки бастан, ищро
намудан, тағйир додан, бекор кардан ва беэътибор донистани ацдцои гражданию цуқуқк тавассути онцо
танзим мегарданд.
2. Созишномаи пардохти алимент цар гоц бо мувофиқаи тарафцо тағйир дода ж бекор шуда
метавонад. Тағйир додан ж бекор кардани созишномаи пардохти алимент ба цамон шакле, ки шартномаи
пардохти алимент баста шудааст, бояд сурат гирад.
3. Якщониба ищро накардани созишномаи пардохти алимент ж якщониба тағйир додани шартцои он
мумкин нест.
4. Дар сурати щиддк тағйир жфтани вазъи моддк ж оилавии тарафцо ва цангоми тағйир додан ж бекор
кардани созишномаи пардохти алимент ба мувофиқа нарасидани тарафцо тарафи манфиатдор цуқуқ дорад
дар хусуси тағйир додан ж бекор кардани созишномаи пардохти алимент ба суд даъво пешницод кунад.
Ҳангоми баррасии масъалаи тағйир додан ж бекор кардани созишномаи пардохти алимент суд цуқуқ дорад
цама гуна манфиати қобили таващщӯци тарафцоро ба инобат гирад.

Моддаи 103. Беэътибор донистани созишномаи пардохти алимент, ки манфиатцои
алиментгирандаро поймол мекунад
Агар шарти пешбининамудаи созишномаи пардохти алимент оид ба таъминоти кӯдакони ноболиғ ж
аъзои болиғи ғайриқобили амали оила манфиати онцоро поймол кунад, аз щумла дар цолатцои риоя
накардани талаботи қисми дуюми моддаи 104 цамин Кодекс шунин созишномаро мувофиқи талаби
намояндаи қонунии кӯдаки ноболиғ ж кӯдаки аъзои болиғи ғайриқобили амали оила, иншунин мақоми
васояту парасторк ж прокурор ба тартиби судк беэътибор донистан мумкин аст.
Моддаи 104. Андозаи алименте, ки тибқи созишномаи пардохти алимент пардохта мешавад
1. Андозаи алименте, ки тибқи созишномаи пардохти алимент пардохта мешавад, аз щониби
тарафцо дар ин созишнома муайян карда мешавад.
2. Андозаи алименте, ки мувофиқи созишномаи пардохти алимент барои кӯдакони ноболиғ
муқаррар карда мешавад, аз андозаи алименте, ки онцо цангоми ба тартиби судк ситонидани алимент
гирифта метавонистанд (моддаи 81 цамин Кодекс) камтар буда наметавонад.
Моддаи 105. Усул ва тартиби пардохти алимент тибқи созишномаи пардохти алимент
1. Усул ва тартиби пардохти алимент тибқи созишномаи пардохти алимент, тавассути цамин
созишнома муайян карда мешавад.
2. Алимент цамшун цисса аз маош ва (ж) дигар даромади шахсе, ки бояд алимент супорад, бо маблағи
устувори пулк вақт-вақт ж якдафъаина, бо усули додани молу мулки ва дигар усулцо, ки дар бораи он созиш
баста шудааст, пардохта шуда метавонад.
Дар созишномаи пардохти алимент якшанд усулцои пардохти алиментро пешбинк намудан мумкин
аст.
Моддаи 106. Индексачияи андозаи алимент, ки тибқи созишномаи пардохти алимент сурат
мегирад
Индексачияи андозаи алимент, ки тибқи созишномаи пардохти алимент пардохта мешавад,
мувофиқи цамин созишнома сурат мегирад. Агар дар созишномаи пардохти алимент тартиби дигари
индексатсияи андозаи алимент пешбинк нашуда бошад, индексачия мутобиқи моддаи 118 цамин
Кодекс сурат мегирад. (ҚҶТ аз 19.03.13с. №952)
БОБИ 17.ТАРТИБИ ПАРДОХТ ВА СИТОНИДАНИ АЛИМЕНТ
Моддаи 107. Бо цалномаи суд ситонидани алимент
Дар сурати набудани созишномаи пардохти алимент аъзои оилаи дар цамин фасли Кодекс
зикргардида цуқуқ доранд, ки бо талаби ситонидани алимент ба суд мурощиат намоянд.
Моддаи 108. Мӯцлати мурощиат ба калимацои барои гирифтани алимент
1. Шахсе, ки барои гирифтани алимент цуқуқ дорад, сарфи назар аз мӯцлате, ки аз лацзаи пайдо
кардани цуқуқи алиментгирк гузаштааст, метавонад дар хусуси ситонидани алимент ба суд бо ариза
мурощиат кунад.
2. Алимент барои давраи баъди мурощиат намудан ба суд муқаррар карда мешавад. Алимент барои
давраи гузашта метавонад дар цудуди мӯцлати сесола аз лацзаи мурощиат кардан ба суд ситонида шавад,
агар суд муқаррар кунад, ки то мурощиат кардан ба суд барои гирифтани таъминот саъю кӯшиш карда
шудааст, вале бинобар сабаби саркашии шахси алиментдицанда аз пардохти он, алимент гирифта
нашудааст.
Моддаи 109. Мувақаттан ситонидани алимент
1. Аз рӯи парвандацо дар бораи ситонидани алимент суд цуқуқ дорад, ки то эътибори қонунк пайдо
кардани цалномаи суд дар бораи ситонидани алимент ва дар сурати барои кӯдакони ноболиғ ситонидани
алимент - то қабул гардидани цалнома дар бораи ситонидани алимент оиди мувақаттан ситонидани
алимент қарор барорад.
2. Андозаи алименти муваққатан ситонидашавандаро суд бо назардошти вазъи моддк ж оилавии
тарафцо муайян менамояд. Андозаи алименти муваққатан барои таъминоти кӯдакони
ноболиғ
ситонидашаванда мутобиқи моддаи 81 цамин Кодекс муайян карда мешавад.
Моддаи 110. Ӯцдадории маъмурияти ташкилот дар бораи доштани алимент

Маъмурияти ташкилоти щои кори шахсе, ки ӯцдадор аст алимент дицад, вазифадор мебошад, ки дар
асоси созишномаи аз щониби нотариус тасдиқшудаи тарафцо ж варақаи ищро цар моц аз музди мецнат ва (ж)
даромади дигари алиментдицанда, ки ӯцдадор аст алимент супорад, ж аз цисобномаи
шахси
алиментдицанда на дертар аз се рӯзи пас аз санаи ба алиментдицанда додани музди мецнат ва (ж) даромади
дигари вай алиментро нигоц дошта, ба шахси алиментгиранда супорад.
Моддаи 111. Нигоц доштани алимент дар асоси созишномаи пардохти алимент
Нигоц доштани алимент дар асоси созишномаи аз щониби нотариус тасдиқшуда оид ба пардохти
алимент дар цолатцое сурат мегирад, ки агар маблағи умумии нигоцдошташаванда дар асоси созишнома ва
варақацои ищро аз панщоц фоизи маош ва (ж) дигар даромади шахси алиментдицанда бештар бошад.
Моддаи 112. Ӯцдадории додани маълумот дар хусуси тағйири щои кори шахси
алиментдицанда
1. Маъмурияти ташкилоте, ки бо цалномаи суд ж созишномаи аз щониби идораи наториалии давлатй
тасдиқшудаи пардохти алимент алиментро нигоц медошт, вазифадор аст, ки дар муддати се рӯз ба ищрошии
суди мацали ищрои цалнома дар бораи ситонидани алимент ва ба шахси алиментгиранда дар хусуси аз кор
озод шудани шахси алиментдицанда ва агар маълум бошад, дар хусуси щои нави кор ж истиқомати ӯ хабар
дицад.
2. Шахсе, ки барои додани алимент ӯцдадор аст, бояд дар мӯцлати муқаррарнамудаи қисми 1 цамин
модда ба ищрошии суд ва ба алиментгиранда дар хусуси дигар шудани щои кор ж истиқоматаш ва дар сурати
додани алимент ба кӯдакони ноболиғ иншунин дар хусуси музди кор ж даромади дигари иловагк хабар
дицад.
3. Дар сурати бо сабабцои беасос хабар надодани маълумоти дар қисмцои 1 ва 2 цамин модда
зикргардида, шахсони мансабдор ва шацрвандони дигаре, ки дар ин кор гунацгоранд, мувофиқи тартиби
муқаррарнамудаи қонун ба щавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 113. Ситонидани маблағ аз цисоби молу мулки алиментдицанда цангоми додани
алимент
1. Алимент ба андозаи муқаррарнамудаи созишномаи пардохти алимент ж цалномаи суд, иншунин
қарзи пардохти алимент аз цисоби музди мецнат ва (ж) даромади дигари алиментдицанда ситонида
мешавад, вале дар сурати кам будани музди мецнат ва (ж) даромади дигар, алимент аз цисоби маблағи
алиментдицанда, ки дар цисобномацояш дар бонкцо ж муассисацои дигари кредитк мебошанд, иншунин аз
маблағцои тибқи қарордод дар ташкилотцои тищоратию ғайритищоратк гузошта шудаанд, ба ғайр аз
қарордодцое, ки боиси гузаштани цуқуқи моликият мегардад, ситонида мешавад.
Дар сурати нокифоя будани ин маблағ алимент аз цисоби цама гуна молу мулки алиментдицанда, ки
мувофиқи қонун аз цисоби он маблағ ситонидан мумкин аст, ситонида мешавад.
2. Ситонидани алимент аз цисоби маблағи дар цисобномацо будаи алиментдицанда ва молу мулки
дигари ӯ мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонунцои Ҳумцурии Тощикистон сурат мегирад.
Моддаи 114. Муайян намудани қарзи вобаста ба алимент
1. Алимент дар асоси созишномаи пардохти алимент ж дар асоси варақаи ищро барои мӯцлати
гузашта то давраи се сола ситонида мешавад, ки то пешницоди варақаи ищро ж созишномаи аз щониби
нотариус тасдиқгардидаи тарафцо барои ситонидани алимент гузаштааст.
2. Дар цолатцое, ки алимент дар асоси варақаи ищро ж созишномаи аз щониби нотариус
тасдиқгардидаи тарафцо оид ба ситонидани алимент бо айби шахсе, ки ӯцдадор аст алимент супорад,
пардохта нашуда бошад, алимент сарфи назар аз мӯцлати сесолаи дар қисми 2 моддаи 108 цамин Кодекс
муқарраргардида барои тамоми давра ситонида мешавад.
3. Андозаи қарзро ищрошии суд дар асоси андозаи алименти бо цалномаи суд ж созишномаи
пардохти алимент таъиншуда муайян менамояд.
4. Андозаи қарзи алименти мутобиқи моддаи 81 цамин Кодекс барои кӯдаки ноболиғ додашаванда
бо назардошти музди воқеии мецнат ва даромади дигари қарздор дар давоми даврае, ки алимент ситонида
нашудааст, муайян карда мешавад. Агар қарздор дар ин давра кор накарда бошад ж асноди тасдиқкунандаи
музди мецнат ва даромади дигари ӯ пешницод нагарданд, қарз дар асоси музди мижнаи мецнат дар
Ҷумцурии Тощикистон дар лацзаи ситонидани қарз муайян карда мешавад.
5. Агар шунин муайянкунии қарз манфиати яке аз тарафцоро щиддк поймол кунад, тарафе, ки
манфиаташ поймол шудааст, цуқуқ дорад ба суд мурощиат намояд ва суд метавонад бо назардошти вазъи
моддк ж оилавии тарафцо ва дигар цолатцои қобили таващщӯц қарзро бо маблағи устувори пулк муайян
кунад.

6. Ҳангоми розк набудан бо муайянкунии қарзи алимент аз щониби ищрошии суд цар яке аз
тарафцо метавонад тибқи тартиби пешбининамудаи қонунгузории мурофиавии граждании
Ҷумцурии Тощикистон аз амали ищрошии суд шикоят кунад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 115. Озод кардан аз додани қарзи алимент
1. Ҳангоми додани алимент барои кӯдакони ноболиғ бо мувофиқаи тарафцо озод кардан аз пардохти
қарз ж кам кардани он мумкин нест.
2. Суд цуқуқ дорад бо даъвои алиментдицанда ӯро пурра ж қисман аз пардохти қарзи алимент озод
намояд, агар муқаррар кунад, ки қарз бо сабаби бемории ин шахс ж бо дигар сабабцои узрнок пардохта
нашудааст ва вазъи моддию оилавии ӯ имконият намедицад, ки қарзашро пӯшонад.
Моддаи 116. Масъулият барои сари вақт напардохтани алимент
1. Ҳангоми ба мижн омадани қарз бо гуноци шахсе, ки ӯцдадор аст тибқи созишномаи пардохти
алимент алимент супорад, шахси гунацгор мувофиқи тартиби пешбининамудаи цамин созишнома
щавобгар мебошад.
2. Ҳангоми ба мижн омадани қарз бо гуноци шахсе, ки тибқи цалномаи суд бояд алимент супорад,
шахси гунацгор ба алиментгиранда аз маблағи напардохтаи алимент барои цар рӯзи гузаронидашуда дар
цащми 0,1 фоиз щаримаи ацдшиканк месупорад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Алиментгиранда иншунин цуқуқ дорад аз гунацгоре, ки ба пардохти алимент ӯцдадор аст, барои сари
вақт напардохтани алимент тамоми зарареро, ки вобаста ба сари вақт анщом надодани ӯцдадорицои
пардохти алимент дар қисми щаримаи ацдшиканк расонида шудааст, ситонад.
Моддаи 117. Нораво будани ба цисоб гирифтан ва пас талаб карда ружнидани алимент
1. Пардохтцои алиментк аз цисоби талаботи дигари мутақобила сурат гирифта наметавонад.
2. Пас талаб карда гирифтани маблағи пардохташудаи алимент, мумкин намебошад ба истиснои
цолатцои зерин:
- бекор кардани цалномаи суд ба сабаби мақсади индексатсияи пардохти алимент ж асноди
қалбакиро пешницод кардани шахси алиментгиранда; (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
- беэътибор донистани созишномаи пардохти алимент дар сурати бо роци фиреб, тацдид ж
зӯроварии алиментгиранда ба имзо расонидани он;
- бо цукми суд ошкор гардидани далели сохтакории цалномаи, созишномаи пардохти алимент ж
варақаи ищро, ки дар асоси онцо алимент пардохта шудааст.
3. Агар кирдори дар қисми 2 цамин модда зикргардида аз щониби намояндаи кӯдаки ноболиғ ж аъзои
болиғи ғайри қобили амали алиментгиранда содир шуда бошад, алимент пас талаб карда гирифта
намешавад ва маблағи пардохтшудаи алимент тибқи даъвои шахси барои пардохти алимент ӯцдадоршуда
аз намояндаи гунацгор ситонида мешавад.
Моддаи 118. Индексачияи пардохтцои алимент
1. Маблағи алименти бо цалномаи суд дар шакли пули устувор ситонидашаванда аз щониби
маъмурияти ташкилоти мацали нигоц доштани алимент мутаносибан бо зиждшавии андозаи цадди ақалли
музди мецнатк тибқи қонун муқарраргардида индексачия карда мешавад.
2. Ба мақсади индексатсияи пардохти алимент суд метавонад андозаи алиментро бо маблағи
устувори пулк, ки ба андозаи муайяни цадди ақали музди мецнат мувофиқ аст, муқаррар намояд. (ҚҶТ
аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 119. Пардохти алимент дар сурати барои сукунати доимк ба давлати дигар рафтани
алиментдицанда
1. Шахсоне, ки барои сукунати доимк ба давлате мераванд, ки Ҷумцурии Тощикистон бо он
шартномаи байналмилалии пешбиникунандаи эътирофи мутақобила ва ищрои цалномацои судро дар
хусуси ситонидани алимент ба имзо нарасонидааст, вазифадоранд бо аъзои оилаашон дар бораи пардохти
алимент созишномаи хаттк ба имзо расонанд ва он бояд аз щониби нотариус тасдиқ арда шавад.
2. Дар сурати цосил нашудани мувофиқа, шахси манфиатдор цуқуқ дорад ба суд мурощиат карда, дар
шакли маблағи устувор муайян намудани алимент ва пардохти яквақтаи алимент ж ба цисоби маблағи
алимент додани молу мулки мушаххас ж бо тариқи дигар додани алиментро талаб намояд.
Моддаи 120. Тағйир додани андозаи алименти муқаррарнамудаи суд ва озод кардан аз додани
алимент

1. Агар цангоми набудани созишномаи тарафцо оид ба пардохти алимент баъди тибқи тартиби судк
муқаррар намудани андозаи алимент вазъи моддк ва оилавии алиментдицанда ж алиментгиранда тағир
жфта бошад, суд цуқуқ дорад бо талаби цар яки онцо андозаи муқарраргардидаи алиментро кам кунад ж
алиментдицандаро аз додани он озод намояд. Ҳангоми тағйир додани андозаи алимент ж озод кардан аз
додани он суд метавонад иншунин цар гуна манфиати дигари қобили таващщӯци тарафцоро ба инобат гирад.
2. Агар муқаррар гардад, ки шахси ба балоғатрасидаи қобили амал нисбати шахси барои додани
алимент ӯцдадоршуда қасдан щиноят содир кардааст ж цангоми рафтори ношоистаи аъзои болиғи қобили
амал дар оила суд метавонад ситонидани алиментро барои шахси болиғи қобили амал рад намояд.
Моддаи 121. Қатъ гардидани ӯцдадорицои алимент
1. Ӯцдадорицои алиментк, ки тибқи созишномаи пардохти алимент муқаррар карда шудаанд, бо
фавти яке аз тарафцо, гузашти мӯцлати амали цамин созишнома ж тибқи дигар асосцои пешбининамудаи
цамин созишнома қатъ мегарданд.
2. Пардохти алименти тибқи тартиби судк ситонидашаванда дар цолатцои зерин қатъ мегардад:
- дар сурати ба балоғат расидани кӯдак ж дар цолати то ба балоғат расиданашон қобили амал цисоб
шудани кӯдакони ноболиғ;
- баъди фарзандхондк шудани кӯдаке, ки барои таъминоти ӯ алимент ситонида мешуд;
- пас аз тацсилро дар муассисацои таълимии маълумоти мижна ж олк хатм кардани кӯдакони ба
балоғатрасида ж ба синну соли дар моддаи 86 цамин Кодекс муқарраргардида расидани онцо;
- цангоми аз щониби суд эътироф гардидани барқарор шудани қобилияти мецнатк ж қатъи мӯцтощии
алиментгиранда;
- дар сурати аз нав никоц кардани зан ж шавцари собиқи мӯцтощи корношоями алиментгиранда
(моддаи 94 цамин Кодекс);
- вафот кардани шахси алиментгиранда ж шахсе, ки ба додани алимент ӯцдадор аст.
Ф А С Л И VI
ШАКЛЦОИ ТАРБИЯИ КӮДАКОНЕ, КИ БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ МОДАР МОНДААНД
Б О Б И 18.ОШКОР ВА ҶОБАҶОКУНИИ КӮДАКОНЕ, КИ БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ МОДАР
МОНДААНД
Моддаи 122. Цифзи цуқуқ ва манфиатцои кӯдаконе, ки бе парастории падару модар
мондаанд
1. Ҳифзи цуқуқ ва манфиатцои кӯдакон дар цолатцои фавти падару модар, аз цуқуқи падару модарк
мацрум кардани онцо, мацдуд кардани цуқуқи падару модарк, ғайри қобили амал эътироф шудани онцо,
беморк ва муддати тӯлонк ғайрицозир будани падару модар, саркашии падару модар аз тарбияи
фарзандон ж аз цифзи цуқуқ ва манфиатцои онцо, аз щумла цангоми аз щониби падару модар рад кардани
гирифтани кӯдакони худ аз муассисацои тарбиявк, муассисацои табобатк ва муассисацои цифзи ищтимоии
ацолк ва дигар муассисацои ба ин монанд, иншунин цолатцои дигари набудани парастории падару модар, ба
зимаи мақомоти васояту парасторк гузошта мешавад.
Мақомоти васояту парасторк кӯдаконеро, ки бе парастории падару модар мондаанд, ошкор намуда,
бацисобгирии онцо ва бо назардошти цолатцои мушаххаси мацрум шудан аз парастории падару модар
усули щобащосозии кӯдакони бе парастории падару модар мондаро (моддаи 124 цамин Кодекс) интихоб
менамоянд ва цамшунин назорати минбаъдаи шароити таъминот, тарбия ва таълими онцоро амалк
менамоянд.
Ба ғайр аз мақомоти васояту парасторк ба дигар шахсони цуқуқк ва воқек барои ошкор намудан ва
щобащокунии кӯдакони бе парастории падару модар монда, ищозат дода намешавад.
2. Мақомоти васояту парасторк мақомоти ищрояи мацаллии цокимияти давлатк мебошанд.
Масъалацои ташкил ва фаъолияти мақомоти ищроияи мацаллии цокимияти давлатк барои амалк
намудани васояту парастории кӯдакони бе парастории падару модар монда аз щониби мақомоти
зикргардида, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ва Кодекси граждании Ҷумцурии
Тощикистон муайян карда мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 123. Ошкоркунк ва бацисобгирии кӯдакони бе парастории падару модар монда
1. Шахсони мансабдори муассисацо (муассисацои таълимии томактабк, муассисацои маълумоти
умумк, муассисацои табобатк ва дигар муассисацо) ва дигар шацрвандоне, ки оид ба кӯдакони дар қисми 1
моддаи 122 цамин Кодекс зикргардида маълумот доранд, ӯцдадоранд ба мақомоти васояту парастории
мацали воқеии зисти кӯдакон хабар дицанд.

Мақоми васояту парасторк дар мӯцлати се рӯз аз лацзаи гирифтани шунин хабар ӯцдадор аст
шароити зисти кӯдакро санщида, дар сурати муқаррар намудани далели аз парастории падару модар ж
хешу ақрабо мацрум будани ӯ, то цал гардидани масъалаи щобащокунии кӯдак цимояи цуқуқ ва манфиатцои
ӯро таъмин намояд.
2. Роцбарони муассисацои тарбиявк, муассисацои табобатк, муассисацои цифзи ищтимоии ацолк ва
дигар муассисацои ба ин монанд, ки дар онцо кӯдакони бе парастории падару модар монда щойгир карда
шудаанд, вазифадоранд дар мӯцлати цафт рӯз аз рӯзи барояшон ажн гардидани он, ки кӯдак метавонад
барои тарбия ба оила супурда шавад, дар ин бора ба мақоми васояту парастории мацали щойгиршавии
муассисаи мазкур хабар дицанд.
3. Барои ищро накардани ӯцдадорицои пешбининамудаи қисми 2 цамин модда, барои дидаю дониста
пешницод намудани маълумоти бардурӯғ, иншунин барои дигар кирдоре, ки щицати пинцон кардани кӯдак
аз супоридан ба тарбияи оила нигаронида шудааст, роцбарони муассисацои дар қисми 2 цамин модда
зикргардида ва мақомоти васояту парасторк тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба щавобгарк кашида
мешаванд.
Моддаи 124. Ҷобащокунии кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд
1. Кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, бояд барои тарбия ба оила (барои
фарзандхондк), тaцти васоят (парасторк) супурда шаванд ва дар сурати мавщуд набудани шунин имконият
дар муассисацои кӯдакони ятим ж цар навъи муассисацо барои кӯдакони бе парастории падару модар монда
(муассисацои тарбиявк, муассисацои табобатк, цифзи ищтимоии ацолк ва дигар муассисацои ба ин монанд)
щойгир карда шаванд.
Ҳангоми щобащо намудани кӯдак бояд баромади этникии кӯдак, мансубияти мазцабк ва фарцангк,
забони модарк, имконияти таъмини идомати тарбия ва таълим ба назар гирифта шавад.
2. То лацзаи дар оила ж дар муассисацои дар қисми 1 цамин модда зикргардида щобащокунии
кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, ищрои вазифаи ваcк (парастор) муваққатан ба зиммаи
мақоми васояту парасторк гузошта мешавад.
БОБИ 19.ФАРЗАНДХОНДӢ
Моддаи 125. Кӯдаконе, ки онцоро ба фарзандхондк қабул кардан мумкин аст
1. Фарзандхондк шакли афзалиятноки щобащокунии кфдакони бе парастории падару
модармонда мебошанд.
2. Фарзандхондк нисбати кӯдакони ноболиғ танцо манфиатцои онцо бо риояи талаботи
моддаи 124 Кодекси мазкур, цамшунин бо дарназардошти имконияти инкишофи пурраи щисмонк,
рфцк, маънавк ва ахлоқии кфдак ищозат дода мешавад.
3. Фарзандхондии бародарону хоцарон аз щониби шахсони гуногун, ба истиснои цолатцое, ки
фарзандхондк ба манфиати кӯдак мебошад, ищозат дода намешавад.
Моддаи 126. Тартиби ба фарзандхондк қабул кардан
1. Фарзандхондк дар асоси аризаи шахсоне (шахсе), ки кӯдакро ба фарзандк қабул кардан мехоцанд,
аз тарафи суд расмк карда мешавад. Парвандацои фарзандхондиро суд ба тартиби мурофиаи махсус
барраск менамояд.
Парвандацои фарзандхондк дар суд бо иштироки мақомоти васояту парасторк ва прокуратура
барраск мегардад.
2. Шацрвандони Ҷумцурии Тощикистон бо интихоби худ ба суди мацали истиқомати кӯдаки ба
фарзандхондк қабулшаванда ж ба суди мацали истиқомати худ барои ба фарзандхондк гирифтани кӯдак
ариза медицанд.
3. То аризаи фарзандхондиро барраск намудани суд мақомоти васояту парасторк вазифадоранд
шароити зиндагии шахсеро, ки хоциши ба фарзандхондк қабул кардани кӯдакро дорад, санщида, муайян
кунанд, ки фарзандхондк ба манфиати кӯдак аст ж не, ож барои фарзанд хондан монеае цаст, иншунин
муносибати кӯдак ба фарзандхондк ва фикри ӯро барои ба фарзандхондк қабул шуданаш муайян намуда,
хулосацояшонро дар хусуси имконияти фарзандхондк ба суд пешницод намоянд.
Мақомоти васоят ва парасторк вазифадоранд ба шахсоне(шахсе), ки кфдакро ба
фарзандхондк қабул мекунанд, дар бораи саломатии кфдак маълумот дицанд.
4. Ҳуқуқ ва ӯцдадорицои фарзандхонда ва фарзандхондишуда аз лацзаи эътибори қонунк пайдо
кардани цалномаи суд дар бораи фарзандхондк оғоз межбад.
Фарзандхонд шудани кӯдак бояд мувофиқи тартибе, ки барои сабти асноди цолати шацрвандк
муқаррар гардидааст, дар мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк ба қайди давлатк гирифта шавад.

Суд вазифадор аст, ки дар давоми се рӯзи баъди эътибори қонунк пайдо кардани цалнома дар бораи
фарзандхондк ба мақоми сабти асноди цолати шацрвандии мацалли қабули цалнома иқтибоси ин
цалномаро фиристад.
Моддаи 1261. Манъ будани фаъолияти мижнаравк дар фарзандхондии кфдак
1.
Фаъолияти мижнаравк оид ба фарзандхондии кфдак, яъне тамомифаъолияти шахсони
дигар бо мақсади интихоб кардан ва додани кфдак барои фарзандхондк аз ном ва ба
манфиати шахсоне, ки хоциши ба фарзандхондк гирифтани кфдакро доранд, манъ
мебошад.
2.
Фаъолияти мақомоти васояту парасторк оид ба ищрои фцдадорицои ба зиммаашон
гузошташуда, барои ошкоркунк ва щобащокунии кфдакони бе парастории падару
модармонда фаъолияти мижнаравк ба цисоб намеравад ва мақсади ба даст
даровардани фоидаро надорад.
3.
Ҷавобгарк барои фаъолияти мижнаравк тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тощикистон муқаррар карда мешавад.
Моддаи 127. Шахсоне, ки цуқуқи ба фарзандхондк қабул карданро доранд
1. Ба фарзандхондк қабул кардан танцо аз тарафи шацрвандони ба балоғатрасидаи Ҷумцурии
Тощикистон, ба истиснои шахсони зерин сурат мегирад:
- шахсоне, ки щои муайяни истиқомат надоранд;
- шахсоне,ки цангоми фарзандхондк барои содир кардани щинояти қасдона доғи судк
доранд;
- шахсоне, ки суд барои содир намудани щиноят нисбати онцо шораи мащбурии дорои
хусусияти тиббк таъин кардааст;
- шахсоне, ки суд онцоро ғайриқобили амал ж қобилияти амалашон мацдуд эътироф намудааст;
- зану шавцаре, ки суд яке аз онцоро ғайриқобили амал ж қобилияти амалаш мацдуд эътироф
намудааст;
- шахсоне, ки суд онцоро аз цуқуқи падару модар мацрум сохтааст ж цуқуқи падару модарро мацдуд
кардааст;
- шахсоне, ки ба сабаби ищрои ғайриқаноатбахши ӯцдадорицои бо қонун ба зиммаашон
гузошташуда аз вазифаи васк ж парасторк дур карда шудаанд;
- шахсоне, ки қаблан фарзандхонд доштанду вале фарзандхондк бо гуноци онцо аз щониби суд бекор
карда шудааст;
- шахсоне, ки аз сабаби беморк наметавонанд цуқуқи падару модарро амалк намоянд. Номгӯи
беморицое, ки дар сурати мубтало будан ба онцо шахс наметавонад кӯдакро ба фарзандхондк қабул кунад,
тацти васоят (парасторк) гирад, аз щониби Ҳукумати Ҷумцурии Тощикистон муқаррар карда мешавад.
2. Шахсоне, ки байни худ никоц надоранд, наметавонанд цамон як кӯдакро муштаракан ба
фарзандхондк қабул кунанд.

Моддаи 128. Фарқияти синну соли шахси ба фарзандхондк қабулкунанда ва
фарзандхондшаванда
1. Фарқияти синну соли шахси ба
фарзандхондк қабулкунанда, ки оиладор нест
ва
фарзандхондшаванда бояд аз шонздац сол кам набошад.
2. Дар сурати ба фарзандхондк қабул кардани кӯдак аз щониби падарандар (модарандар) фарқияти
синну соли дар қисми 1 цамин модда муқарраргардида зарур нест.
Моддаи 129. Розигии падару модар барои фарзандхондии кӯдак
1. Барои фарзандхондии кӯдак розигии падару модари кӯдак зарур аст. Дар сурати фарзандхондии
кӯдаки падару модари ноболиғи ба синни шонздацсолагк нарасида иншунин розигии падару модар, васижн
ва парасторони онцо ва дар сурати набудани падару модар ж васижн (парасторон) розигии мақоми васояту
парасторк зарур аст.
Розигии падару модар барои фарзандхондии кӯдаконашон бояд дар аризаи тасдиқнамудаи идораи
наториалии давлатй ж маъмурияти муассисае, ки кӯдаки бе парастории падару модар монда дар он қарор
дорад, мақоми васояту парастории мацалли фарзандхондк сурат мегирад ж мацалли истиқомати падару
модар ифода жбад ж бевосита дар суд цангоми фарзандхондк бажн карда шавад.
2. Падару модар цуқуқ доранд розигии додаи худро дар бораи ба фарзандхондк додани кӯдакашон
то баровардани цалномаи суд оид ба фарзандхонк бозпас талаб кунанд.

3. Падару модар метавонанд барои фарзандхондии кӯдак ба шахси мушаххас ж бе зикр кардани
шахси мушаххас розигк дицанд. Мақомоти васояту парасторк дар мавриди мутобиқати фарзандхондк ба
манфиати кӯдак хулосаи худро ба суд пешницод менамоянд. Дар сурати аз щониби падарандари
(модарандари) кӯдак ба фарзандхондк қабул кардани ӯ шунин хулоса талаб карда намешавад.
Моддаи 130. Фарзандхондии кӯдак бе розигии падару модар
Дар цолатцои зерин розигии падару модар барои фарзандхондии кӯдак талаб карда намешавад,
агар:
- онцо маълум набошанд ж суд онцоро бедарак ғоибшуда эътироф намояд;
- суд онцоро ғайри қобили амал эътироф карда бошад;
- суд онцоро аз цуқуқи падару модар мацрум сохта бошад (бо риояи талаботи қисми 6 моддаи 71
цамин Кодекс);
- бо сабабцое, ки суд беасос эътироф намудааст, онцо зижда аз шаш моц бо кӯдак якщоя зиндагк
накарда, аз тарбия ва таъминоти ӯ саркашк карда бошанд.
Моддаи 131. Розигии васижн (парасторон), роцбарони муассисацое, ки
кӯдакони
бепарастормонда дар онщо қарор доранд, барои фарзандхондк
1. Барои фарзандхондии кӯдаконе, ки тацти васоят (парасторк) қарор доранд, розигии хаттии васии
(парасторк) онцо зарур аст.
Барои фарзандхондии кӯдаконе, ки бе парастории падару модар монда, дар муассисацои дахлдори
тарбиявию тиббк, муассисацои цифзи ищтимоии ацолк ва муассисацои дигари ба ин монанд қарор доранд,
розигии хаттии роцбари ин муассиса зарур аст.
2. Суд цуқуқ дорад ба манфиати кӯдак бе розигии шахсони дар қисми 1 цамин модда тазаккуржфта
дар хусуси фарзандхондк цалнома қабул намояд.
Моддаи 132. Фикри кӯдаки фарзандхондишуда оиди фарзандхондшавк
1. Барои фарзандхондк намудани кӯдаке, ки ба синни дацсолагк расидааст, фацмидани фикри ӯ
лозим аст.
2. Агар кӯдак то додани ариза дар бораи фарзандхонд шуданаш дар оилаи шахси ӯро ба
фарзандхондк гиранда зиндагк карда, ӯро падар ж модари худ шуморад, фарзандхондк метавонад ба таври
истисно, бе назардошти фикри фарзандхондшаванда сурат гирад.
Моддаи 133. Розигии цамсари шахсе, ки кӯдакро ба фарзандхондк мегирад
1. Ҳангоми кӯдакро ба фарзандхондк қабул кардани яке аз цамсарон, агар кӯдакро зану шавцар якщоя
ба фарзандхондк қабул накунанд, розигии цамсари дигар зарур аст.
2. Агар зану шавцар муносибатцои оилавиро қатъ намуда, зижда аз як сол цамроц зиндагк накунанд
ва щои истиқомати цамсари дигар маълум набошад, розигии ӯ барои фарзандхондк зарур нест.
Моддаи 134. Ном, номи падар ва фамилияи кӯдаки фарзандхондшуда
1. Ном, номи падар ва фамилияи кӯдаки фарзандхондшуда нигоц дошта мешавад.
2. Бо хоциши шахси фарзандхонда ба фарзандхондшуда фамилияи фарзандхонда, иншунин номе, ки
фарзандхонда додааст, гузошта мешавад. Ба кӯдаки фарзандхондшуда номи марди фарзандхондкарда,
цамшун фамилия гузошта мешавад, агар шахси фарзандхондкарда щинси зан бошад ба кӯдаки
фарзандхондшуда номи касе, ки зан ӯро ба сифати падари кӯдаки фарзандхондшуда зикр намудааст,
гузошта мешавад. Агар фамилияи зану шавцари фарзандхондкарда гуногун бошад, бо мувофиқаи
фарзандхондкардагон ба кӯдаки ба фарзандхондк гирифтаашон фамилияи яке аз онцо ж ба тартиби
пешбининамудаи моддаи 58 цамин Кодекс фамилия дода мешавад.
3. Ҳангоми кӯдакро ба фарзандхондк қабул кардани зан (мард), ки дар ақди никоц нест, бо хоциши ӯ
фамилия ва номи падар (модар), иншунин номи падари (модари) кудаки фарзандхондшуда дар китоби
сабти таваллуд бо нишондоди ин шахс (фарзандхонда) навишта мешавад.
4. Тағйир додани фамилия, ном ва номи падари кӯдаки фарзандхондшудаи ба синни дацсолагк
расида, ба истиснои цолатцои дар қисми 2 моддаи 132 цамин Кодекс пешбинигардида, танцо бо розигии ӯ
мумкин аст.
5. Дар бораи тағйир додани фамилия, ном ва номи падари фарзандхондшаванда дар цалномаи суд
оид ба фарзандхондк зикр карда мешавад.
Моддаи 135. Тағйир додани санаи таваллуди кӯдаки фарзандхондшуда

1. Ба мақсади таъмин намудани мацрамияти фарзандхондк бо хоциши фарзандхондагон рӯзи
таваллуди кӯдаки фарзандхондшуда метавонад тағйир дода шавад, вале ба муддати на зиждтар аз се моц.
Тағйир додани рӯзи таваллуди кӯдак танцо дар сурати ба фарзандхондк қабул кардани кӯдаки навзод (то
яксола) мумкин аст.
2. Оид ба дигар кардани рӯзи таваллуди кӯдаки фарзандхоншуда дар цалномаи суд дар бораи
фарзандхондии кӯдак зикр карда мешавад.
Моддаи 136. Сабти
номи шахсони фарзандхондкарда цамшун падару модари кӯдаки
фарзандхондшуда
1. Бо хоциши шахсони фарзандхондкарда суд метавонад оиди дар дафтари сабти таваллуд цамшун
падару модари кӯдаки фарзандхондшуда сабт намудани номи онцо цалнома қабул намояд.
2. Барои шунин сабт нисбати кӯдаки фарзандхондшудаи ба синни дацсолагк расида, ба истиснои
цолатцои пешбининамудаи қисми 2 моддаи 32 цамин Кодекс, розигии кӯдак зарур аст.
3. Дар хусуси зарурати шунин сабт дар цалномаи суд дар бораи фарзандхондк нишон дода мешавад.
Моддаи 137. Оқибатцои цуқуқии фарзандхондии кӯдак
1. Кӯдакони фарзандхондшуда ва авлоди онцо нисбат ба фарзандхондагон ва хешовандонашон,
фарзандхондагон ва хешовандони онцо, нисбати фарзандхондшудагон ва авлоди онцо дар цуқуқу
ӯцдадорицои молу мулкик ва ғайримолумулкии шахск аз рӯи аслу насаб ба хешовандон баробар карда
мешаванд.
2. Кӯдакони фарзандхондшуда нисбати падару модари худ ва хешовандони онцо цуқуқи
ғайримолумулкк ва молумулкии шахсиро аз даст дода, аз ӯцдадорицо нисбати онцо озод мешаванд.
3. Ҳангоми ба фарзандхондк қабул кардани кӯдак аз тарафи як шахс, агар фарзандхондкунанда
мард бошад, цуқуқцои ғаримолу мулкик ва молумулкии шахск ва ӯцдадорицо бо хоциши модар ва агар
фарзандхондкунанда зан бошад бо хоциши падар нигоц дошта шуда метавонад.
4. Агар яке аз падару модар вафот карда бошад, он гоц бо хоциши падару модари вафоткарда (бобою
бибии кӯдак) цуқуқу ӯцдадорк нисбат ба хешовандони волиди вафоткарда метавонанд нигоц дошта шаванд,
агар инро манфиати кӯдак талаб кунад. Ҳуқуқи падару модари падар ж модари фавтида барои муошират бо
кӯдаки фарзандхондшуда мутобиқи моддаи 67 цамин Кодекс амалк мегардад.
5. Дар хусуси нигоц доштани муносибатцои кӯдаки фарзандхондшуда бо яке аз падару модар ж бо
хешовандони падар ж модари вафоткарда дар цалномаи суд оид ба фарзандхондк зикр карда мешавад.
6. Оқибати цуқуқии ба фарзандхондк гирифтани кӯдак, ки дар қисмцои 1 ва 2 цамин модда пешбинк
шудааст, сарфи назар аз сабти фарзандхондкардагон ба сифати падару модар дар санади сабти таваллуди
кӯдак фаро мерасад.
Моддаи 138. Нигоц доштани цуқуқи кӯдаки фарзандхондашуда ба нафақа ва жрдампулк
Кӯдаке, ки дар вақти ба фарзандхондк гирифта шуданаш бинобар вафоти падару модараш ба
нафақаю жрдампулк цуқуқ дорад, ин цуқуқро дар сурати ба фарзандхондк қабул шуданаш низ нигоц
медорад.
Моддаи 139. Мацрамияти фарзандхондии кӯдак
1. Мацрамияти фарзандхондии кӯдакро қонун муцофизат мекунад. Судьяцое, ки дар бораи
фарзандхондк цалнома қабул кардаанд ж шахсони мансабдоре, ки сабти давлатии онро анщом додаанд,
иншунин шахсоне, ки ба цар тариқи дигар аз фарзандхондк огоцанд, бояд мацрамияти фарзандхондиро
нигоц доранд.
2. Шахсони дар қисми 1 цамин модда зикргардида, ки мацрамияти фарзандхондии кӯдакро бар
хилофи иродаи фарзандхондагон фош кардаанд, ба тартиби муқаррарнамудаи қонун ба щавобгарк кашида
мешаванд.
Моддаи 140. Бекор кардани фарзандхондии кӯдак
1. Фарзандхондии кӯдак ба тартиби судк бекор карда мешавад.
2. Парванда оид ба бекор кардани фарзандхондии кӯдак бо иштироки мақоми васояту парасторк,
иншунин прокурор барраск мешавад.
3. Фарзандхондк аз рӯзи эътибори қонунк пайдо кардани цалномаи суд дар бораи бекор кардани
фарзандхондии кӯдак қатъ мегардад.
Суд вазифадор аст дар давоми се рӯзи пас аз эътибори қонунк пайдо кардани цалномаи суд дар
мавриди бекор кардани фарзандхондии кӯдак иқтибоси ин цалномаи судро ба мақоми сабти асноди цолати
шацрвандии мацалли бақайдгирии давлатии фарзандхондк фиристад.

Моддаи 141. Асосцо барои бекор кардани фарзандхондии кӯдак
1. Фарзандхондии кӯдак дар мавридцое бекор карда шуда метавонад, ки агар фарзандхондкардагон
аз ищрои вазифацои ба зиммаашон гузошташудаи падару модарк саркашк кунанд, аз цуқуқи падару
модарии худ сӯиистифода намоянд, бо кӯдакони фарзандхондкардаашон муносибати берацмона дошта,
майзада ж нашъаманди ашаддк бошанд.
2. Суд цуқуқ дорад бо назардошти манфиат ва фикри кӯдак фарзандхондиро бо сабабцои дигар низ
бекор кунад.
Моддаи 142. Шахсоне, ки цуқуқи талаби бекор кардани фарзандхондии кӯдакро доранд
Ҳуқуқи талаби бекор намудани фарзандхондкунии кӯдакро падару модари цақиқии кӯдаки
фарзандхондшуда, фарзандхондкардагони (яке аз онцо) кӯдакони фарзандхондшуда,
ки ба синни
шордацсолагк расидаанд, мақoми васояту парасторк, иншунин прокурор доро мебошанд.
Моддаи 143. Оқибати бекор кардани фарзандхондии кӯдак
1. Дар сурати фарзандхондиро бекор кардани суд цуқуқу ӯцдадорицои байни фарзандхондшуда ва
фарзандхондаю хешовандонаш қатъ гардида, цуқуқу ӯцдадорицои байни кӯдак ва падару модару
хешовандонаш барқарор карда мешаванд, агар инро манфиати кӯдак тақозо кунад.
2. Дар сурати бекор кардани фарзандхондк, кӯдак бо цалномаи суд ба падару модараш супурда
мешавад. Дар сурати набудани падару модар, иншунин агар ба падару модар супурдани кӯдак хилофи
манфиати ӯ бошад, кӯдак барои бо таълиму тарбия фаро гирифтан ба мақомоти васояту парасторк
дода мешавад.
3. Суд цамшунин масъалаи нигоц доштан ж надоштани ном, номи падар ва фамилияи кӯдакро, ки бо
сабаби фарзандхондк ба ӯ дода шудаанд, цал менамояд. Дигар кардани ном, фамилия ж номи падари кӯдаки
ба синни дацсолагк расида танцо бо розигии ӯ мумкин аст.
4. Суд бо назардошти манфиати кӯдак, цуқуқ дорад фарзандхондкардагони собиқро ӯцдадор созад,
ки ба андозаи муқаррарнамудаи моддацои 81 ва 83 цамин Кодекс барои таъминоти кӯдак маблағ пардозанд.
Моддаи144. Номумкинии бекор кардани фарзандхондк баъди ба ба балоғат расидани
кӯдаки фарзандхондшуда
Бекор кардани фарзандхондии кӯдак мумкин нест, агар кӯдаки фарзандхондшуда то лацзаи
пешницоди талаби бекор кардани фарзандхондк ба балоғат расида бошад, ба истиснои цолатцое, ки ба ин
гуна бекоркунк розигии байни шахси фарзандхондкарда ва кӯдаки фарзандхондшуда, иншунин падару
модари ӯ, агар онцо дар қайди цажт буда, аз цуқуқи падару модарк мацрум нашуда бошанд ва суд онцоро
ғайри қобили амал эътироф накарда бошад.
Моддаи 145. Беэътибор донистани фарзандхондии кӯдак
Фарзандхондии кӯдак дар цолатцое метавонад беэътибор дониста шавад, ки агар:
- цалномаи фарзандхондк ба цущщатцои қалбакк асос жфта бошад;
- фарзандхондк қалбакк бошад;
- шахси ба балоғатрасида ба фарзандхондк қабул шуда бошад;
- фарзандхондкарда шахсе бошад, ки суд ӯро ғайриқобили амал ж қобили амалаш мацдуд эътироф
карда бошад;
- шахси фарзандхондкарда бо цалномаи суд аз цуқуқи падару модарк мацрумшуда бошад;
- шахсоне, ки барои номатлуб ищро кардани ӯцдадорицои қонунан ба зиммаашон гузошташуда аз
ӯцдадорицои васк ж парасторк бартараф карда шуда бошанд;
- фарзандхондк бинобар гуноци содиркардаи собиқ фарзандхондагон аз щониби суд бекор карда
шуда бошад;
- шахсоне, ки бинобар вазъи саломатк наметавонанд цуқуқи падару модариро амалк намоянд.
Номгӯи беморицое, ки цангоми ба онцо мубтало будани шахс наметавонад кӯдакро ба фарзандхондк қабул
кунад, тацти васоят (парасторк) қарор дицад, аз щониби Ҳукумати Ҷумцурии Тощикистон муайян карда
мешавад.
Моддаи 146. Оқибати беэътибор донистани фарзандхондии кӯдак
1. Фарзандхондии кӯдак аз лацзаи қабул гардидани цалномаи суд дар бораи фарзандхондк
беэътибор дониста мешавад. Дар ин маврид тамоми цуқуқу ӯцдадорицои фарзандхондаю хешовандони ӯ ва
фарзандхонд, ки аз фарзандхондк бармеоянд, аз байн мераванд.

2. Суд вазифадор аст, ки дар муддати се рӯз дар хусуси эътибори қонунк пайдо кардани цалнома дар
бораи беэътибор донистани фарзандхондк ба мақоми сабти асноди цолати шацрвандк, ки фарзандхондк
дар он ба қайд гирифта шудааст, хабар дицад.
БОБИ 20.ВАСОЯТ ВА ПАРАСТОРИИ НОБОЛИӮОН
Моддаи 147. Ноболиғоне, ки тацти васояту парасторк гирифта мешаванд
1. Васояту парасторк барои кӯдакони ноболиғе, ки бе парастории падару модар мондаанд (моддаи
122 цамин Кодекс), бо мақсади таъминот, таълиму тарбия, маълумотноккунк, иншунин барои цифзи цуқуқу
манфиатцои онцо муқаррар карда мешавад.
2. Васоят барои ноболиғони то синии шордацсола муқаррар карда мешавад.
3. Парасторк барои ноболиғони аз шордацсола то цаждацсола муқаррар карда мешавад.
4. Муқаррар ва қатъ намудани васоят ж парастории кӯдакони ноболиғ тавассути Кодекси граждании
Ҷумцурии Тощикистон муайян карда мешавад.
Моддаи 148. Васижн ва парасторони ноболиғон
1. Танцо шахсони болиғи қобили амал васк ва парастор таъин шуда метавонанд.
2. Шахсони зерин васк ва парастор таъин шуда наметавонанд:
- шахсоне, ки аз цуқуқи падару модарк мацрум шудаанд:
- шахсоне, ки қаблан кӯдакро ба фарзандхонда қабулкарда, агар фарзандхондкунк бо сабаби
номатлуб ищро кардани ӯцдадорицояшон бекор карда шуда бошад;
- шахсоне, ки бо сабаби номатлуб ищро кардани ӯцдадорицояшон аз вазифаи васк ж парасторк озод
карда шудаанд;
- шахсони мубталои майзадагк ва нашъамандк, иншунин шахсоне, ки вобаста ба вазъи саломатк
(қисми 1 моддаи 127 цамин Кодекс) наметавонанд ӯцдадорицояшонро оид ба тарбияи кӯдак анщом дицанд.
3. Анщом додани вазифацои васоят ва парасторк нисбат ба шахсони ноболиғ ба зиммаи шӯъбацои
маориф, нисбат ба шахсони ноболиғе, ки суд онцоро ғайриқобили амал ж қобилияти амалашонро
мацдуд эътироф намудааст ба зиммаи шӯъбацои тандурустк ва нисбат ба онцое, ки қoбили амал буда,
бинобар ацволи саломатк ба парасторк эцтижщманданд ба зиммаи шӯъбацои таъминоти ищтимок гузошта
мешавад.
4. Дар шацрак ва децот вазифаи васоят ва парасториро щамоатцои шацрак ва щамоатцои децот
мустақиман анщом медицанд.
Моддаи 149. Низомнома дар бораи мақомоти васояту парасторк
Низомнома дар бораи мақомоти васояту парасторк аз тарафи Ҳукумати Ҷумцурии Тощикистон
тасдиқ карда мешавад.
Моддаи 150. Мацалли муқаррар намудани васояту парасторк
Васояту парасторк аз тарафи мақомоти ищрояи мацаллии цокимияти давлатк, щамоатцои шацрак ва
щамоатцои децот мацали истиқомати шахсе, ки бояд тацти васоят ва парасторк гирифта шавад ж мацалли
истиқомати васк ж парастор муқаррар мешавад.
Моддаи 151. Интихоби васк ва парастор
1. Ҳангоми ба кӯдак таъин намудани васк ж парастор бояд сифатцои шахсии васк (парастор), ба
ищрои ӯцдадорицои васк (парасторк) қодир будани ӯ, муносибатцои байни ӯ ва шахси мӯцтощи васоят ж
парасторк, муносибати аъзои оилаи васк (парастор) нисбат ба кӯдак, иншунин дар сурати имкон хоциши
худи кӯдак ба инобат гирифта мешавад.
2. Таъин намудани парастор ба шахси болиғи қобили амал, ки бинобар ацволи саломатиаш барои
татбиқи мустақилонаи цуқуқ ва ищрои ӯцдадорицояш имконият надорад, танцо бо розигии шахси тацти
парасторк гирифташаванда сурат гирифта метавонад.
Моддаи 152.
Васоят (парасторк) нисбат ба кӯдаконе, ки дар муассисацои тарбиявк,
муолищавк ва муассисацои цифзи ищтимоии ацолк қарор доранд
1. Ба кӯдаконе, ки дар муассисацои тарбиявк, таълимк ва муассисацои цифзи ищтимоии ацолк ва
дигар муассисацои ба ин монанд тацти васояти пурраи давлат қарор доранд, васк (парастор) таъин карда
намешавад. Ищрои шунин ӯцдадорицо ба зиммаи маъмурияти ин муассисацо гузошта мешавад.

Аз щониби васк (парастор) дар шунин муассиса муваққатан қарор додани кӯдак цуқуқ ва
ӯцдадорицои васиро (парасторро) нисбат ба ин кӯдак қатъ намесозад.
2. Мақомоти васояту парасторк шароити таъминот, тарбия ва таълими кӯдакони дар ин муассисацо
қарордоштаро, ки дар қисми 1 цамин модда зикр гардидаанд, назорат мекунанд.
3. Ҳимояи цуқуқи дастпарварони (хатмкунандагони) муассисацои дар қисми 1 цамин модда
зикргардида ба зиммаи мақомоти васояту парасторк гузошта мешавад.
Моддаи 1521. Васоят (парасторк) нисбат ба кӯдаконе, ки падару модари онцо муддати
тӯлонк ғоибанд
1. Васоят (парасторк) нисбат ба кӯдаконе, ки падару модари онцо муддати тӯлонк (зижда аз
3 моц) ғоибанд ж дар таълиму тарбияи хешу ақрабояшон қарор доранд, ки ин хешу ақрабо дорои
цущщати дахлдор нестанд, аз щониби мақомоти васояту парасторк таъин карда мешавад.
2. Мақомоти васояту парасторк шароити таъминот ва таълиму тарбияи кӯдакони дар
қисми 1 цамин модда зикргардидаро назорат мекунанд.
3. Цимояи цуқуқу манфиатцои қонунии кӯдакони дар қисми 1 цамин модда зикргардида ба
зиммаи мақомоти васояту парасторк гузошта мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 153. Цуқуқи кӯдакони тацти васоят (парасторк) қарордошта
1. Кӯдакони тацти васоят (парасторк) қарордошта шунин цуқуқцо доранд:
- ба тарбия дар оилаи васк (парастор), ғамхорк аз щониби васк (парастор), зиндагии дар як що бо ӯ,
ба ғайр аз цолатцое, ки қонунгузории граждании Ҷумцурии Тощикистон пешбинк намудааст;
- ба таъмини шароити зист, тарбия ва таълим, рушду такомули цамащониба ва эцтироми шаъну
эътибори инсонии онцо;
- ба алимент, нафақа, жрдампулк ва дигар пардохтцои ищтимоии ба онцо тааллуқдошта;
- ба нигоц доштани цуқуқи моликият ба манзили истиқоматк ж цуқуқи истифодаи манзили
истиқоматк ва дар сурати мавщуд набудани манзили истиқоматк цуқуқ доранд тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон оид ба манзил хонаи истиқоматк гиранд; (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
- ба цимоя аз суиистифодаи васк (парастор) мутобиқи моддаи 57 цамин Кодекс.
2. Кӯдаконе, ки тацти васоят (парасторк) қарор доранд, дорои цуқуқцои пешбининамудаи моддаи 56
цамин Кодекс мебошанд.
Моддаи 154. Цуқуқи кӯдакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисацои
тарбиявк, табобатк ва муассисацои цифзи ищтимоии ацолк қарор доранд
1. Кӯдакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисацои тарбиявк, табобатк ва
муассисацои цифзи ищтимоии ацолк ва дигар муассисацои ба ин монанд қарор доранд, шунин цуқуқцо
доранд:
- ба таъминот, тарбия, таълим, рушду такомули цамащониба, эцтироми шаъну эътибори инсонк,
таъмини манфиатцояшон;
- ба алимент, нафақа, жрдампулк ва дигар пардохтцои ищтимоии ба онцо тааллуқдошта;
- ба нигоц доштани цуқуқи моликият ба манзили истиқоматк ж цуқуқи истифодаи манзили
истиқоматк ва цангоми мавщуд набудани манзили истиқоматк цуқуқ доранд тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон оид ба манзил хонаи истиқоматк гиранд;
- пас аз хатми муассисацои зикргардида ба имтижз барои ба кор даромадан мувофиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон оид ба мецнат (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
2. Кӯдакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисацои дар қисми 1 цамин модда
зикргардида қарор доранд, иншунин дорои цуқуқцои пешбининамудаи моддацои 55, 56 цамин Кодекс
мебошанд.
Моддаи 155. Цуқуқ ва ӯцдадорицои васк ва парастори кӯдаки ноболиғ
1. Васк ва парастори кӯдаки ноболиғ цуқуқ доранд ва ӯцдадор цастанд, ки шахси ба парасторк
гирифтаашонро тарбия кунанд, дар бораи саломатк, такомули щисмонк, рӯцк, маънавк ва ахлоқк, тацсил ва
касбомӯзии ӯ ғамхорк зоцир намоянд.
Васижну парасторон метавонанд бо назардошти фикру хоциши кӯдакон ва тавсияи мақомоти васояту
парасторк, иншунин цангоми риояи талаботи
пешбининамудаи қисми якуми моддаи 65 цамин Кодекс
тарбияи кӯдаконро, ки тацти васояти (парастори) онцо қарор доранд, мустақилона муайян намоянд.
Васк ва парастор бо назардошти фикру хоциши кӯдаки тацти васояташон қарордошта цуқуқ доранд
муассисаи таълимк ва шакли таълимро барои гирифтани маълумоти асосии умумк мустақилона интихоб
намоянд.

2. Васк ва парастор цуқуқ доранд ба воситаи суд аз цар гуна шахсоне, ки бе асоси қонунк кӯдакро дар
назди худ нигоц медоранд, аз щумла аз хешовандони наздики кӯдак баргардонидани кӯдаки дар тацти
васояташон (парасториашон) бударо талаб намоянд.
3. Васк ва парастор
цуқуқ надоранд, ки барои муоширати кӯдаки тацти васояташон
(парасториашон) қарордошта бо падару модару хешовандони дигараш, ба истиснои цолатцое, ки ин
муошират ба манфиати кӯдак нест, монеъ шаванд.
4. Ҳуқуқ ва ӯцдадорицои васк ва парасторро Кодекси граждании Ҷумцурии Тощикистон муайян
мекунад.
5. Ӯцдадории васоят (парасторк) нисбат ба кӯдаки тацти васоят (парасторк) қарордошта аз щониби
васк (парастор) бемузд анщом дода мешавад.
6. Ба васк (парастор) барои таъминоти кӯдаки тацти парасторк қарордошта цар моц тибқи андоза ва
тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумцурии Тощикистон маблағ дода мешавад.
Моддаи 156. Аз вазифа бартараф сохтани васк ва парастор дар сурати номатлуб ищро кардани
вазифаашон
1. Агар васк ж парастор вазифаи ба зиммааш гузошташударо номатлуб ищро кунад, мақоми васояту
парасторк васк ж парасторро аз ищрои ин вазифа озод менамояд.
2. Дар сурати васоятро (парасториро) ба мақсадцои ғаразнок истифода кардани васк (парастор),
иншунин дар цолати бе назорат ва кӯмаки зарурк гузоштани шахсони тацти парасторк қарордошта
мақомоти васояту парасторк вазифадоранд, ки барои цалли масъалаи ба щавобгарии муқaррарнамудаи
қонун кашидани ин шахс маводи заруриро ба прокурор пешницод намоянд.
Моддаи 157. Аз парастории шахси болиғ озод кардани парастор бо талаби шахси тацти
парасторк қарордошта
Парастори шахси болиғи қобили амал, ки ба парасторк мӯцтощ аст бо сабаби вазъи саломатк ва
синну сол бояд бо талаби шахси тацти парасторк қарордошта аз вазифа озод карда шавад. Мақомоти
васояту парасторк дар ин цолат метавонанд бо мувофиқаи шахси тацти парасторк қарордошта шахси
дигарро ба сифати парастор таъин намоянд.
Моддаи 158. Шикоят намудан оид ба қарорцои мақомоти васояту парасторк
Нисбати қарорцои мақомоти васояту парасторк дар хусуси таъин ва озод намудани васижн ва
парасторон, иншунин доир ба тамоми масъалацои васояту парасторк шахсони манфиатдор метавонанд аз
рӯи тобеият ба мақомоти болок ж ба суд шикоят кунанд.
Ф А С Л И VII
АСНОДИ ЦОЛАТИ ШАЦРВАНДӢ
(БОБИ 21, моддацои 159,160,161,162,163,164,165,166).
(Хорищ карда шуд бо Қ ҶТ аз 29.04.2006с, №183).
Ф А С Л И VIII
ИСТИФОДАИ ҚОНУНЦОИ ОИЛА ДАР МУНОСИБАТЦОИ ОИЛАВӢ БО ИШТИРОКИ
ШАЦРВАНДОНИ ХОРИҶӢ ВА ШАХСОНИ БЕШАЦРВАНДӢ
БОБИ 22
ИСТИФОДАИ ҚОНУНГУЗОРИИ АҚДИ НИКОЦ ВА ОИЛА НИСБАТ БА ШАЦРВАНДОНИ
ХОРИҶк ВА ШАХСОНИ БЕШАЦРВАНДӢ
Моддаи 167. Ақди никоц дар қаламрави Ҷумцурии Тощикистон
1. Шаклу тартиби ақди никоц дар қаламрави Ҷумцурии Тощикистон тибқи қонунцои Ҷумцурии
Тощикистон муайян карда мешавад.
2. Шартцои ақди никоц дар қаламрави Ҷумцурии Тощикистон барои цар як шахси никоцшаванда
дар асоси қонунцои давлате, ки дар лацзаи ақди никоц ӯ шацрванди он давлат мебошад, бо риояи талаботи
қисми 3 моддаи 12 ва моддаи 14 цамин Кодекс дар бобати цолатцое, ки монеъи ақди никоц мегарданд,
муайян карда мешаванд. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
3. Агар шахс дар баробари шацрванди давлати дигар будан шацрвандии Ҷумцурии Тощикистонро
дошта бошад, нисбати вай шартцои ақди никоци қoнунгузории Ҷумцурии Тощикистон истифода бурда
мешавад. Агар шахс дорои шацрвандии якшанд давлати хорищк бошад, бо интихоби ин шахс қонунгузории
яке аз ин давлатцо истифода бурда мешавад.

4. Шартцои ақди никоци шахси бешацрвандк дар қаламрави Ҷумцурии Тощикистон дар асоси
қонунцои давлате муайян карда мешаванд, ки ин шахс дар он щои истиқомати доимк дорад.
Моддаи 168. Ақди никоц дар намояндагицои дипломатк ва муассисацои консулк
1. Ақди никоци дар байни шацрвандони Ҷумцурии Тощикистон, ки берун аз цудуди Ҷумцурии
Тощикистон зиндагк мекунанд, дар намояндагицои дипломатк ва муассисацои консулии Ҷумцурии
Тощикистон сурат мегирад.
2. Ақди никоц дар байни шацрвандони хорищк, ки аз тарафи намояндагицои дипломатк ва
муассисацои консулии кишварцои хорищк дар Ҷумцурии Тощикистон анщом дода шудааст, агар ин шахсон
дар лацзаи ақди никоц шацрвандони давлати хорищие бошанд, ки дар Ҷумцурии Тощикистон сафир ж
консул таъин кардааст, мутақобилан қобили эътибор дониста мешавад.
Моддаи 169. Эътирофи никоце, ки берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон баста шудааст
1. Никоццои шацрвандони Ҷумцурии Тощикистон ва никоццои байни шацрвандони Ҷумцурии
Тощикистон бо шацрвандони хорищк ж шахсони бешацрвандк, ки берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон бо
риояи қонунцои он кишвар баста шудаанд, агар барои эътироф шартцо ва монеацои дар қисми 3 моддаи
12 ва моддаи 14 цамин Кодекс пешбинигардида набошанд, дар Ҷумцурии Тощикистон боэътибор дониста
мешавад. (ҚҶТ аз 25.03.11с. №710)
2. Никоци шацрвандони хорищк, ки берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон бо риояи қoнунцои он
кишваре баста шудаанд, ки дар он ақди никоц сурат гирифтааст, дар Ҷумцурии Тощикистон боэътибор
дониста мешаванд.
Моддаи 170. Беэътибор донистани никоц
Ақди никоц тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддацои 167 ва 169 Кодекси мазкур беэътибор
дониста мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
Моддаи 171. Бекор кардани никоц
1. Бекор кардани никоци шацрвандони Ҷумцурии Тощикистон бо шацрвандони хорищк ж ашхоси
бешацрвандк, иншунин никоци байницамдигарии шацрвандони хорищк дар Ҷумцурии Тощикистон тибқи
қонунцои Ҷумцурии Тощикистон сурат мегирад.
2. Шацрвандони Ҷумцурии Тощикистон, ки берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон истиқомат
мекунанд, цуқуқ доранд никоцро бо цамсари худ, ки берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон зиндагк
мекунад, сарфи назар аз шацрвандии ӯ, дар суди Ҷумцурии Тощикистон бекор кунанд. Дар цолатцое, ки
тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон ба бекор кардани никоц дар мақмоти сабти асноди цолати
шацрвандк ищозат дода мешавад, никоц дар намояндагицои дипломатк ж муассисацои консулии Ҷумцурии
Тощикистон бекор карда мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с. №791)
3. Бекор кардани никоци байни шацрвандони Ҷумцурии Тощикистон ва шацрвандони хорищк ж
шахсони бешацрвандк, ки берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон, бо риояи қонунгузории давлати
хорищии дахлдор салоциятнокии мақомоте, ки оиди бекор кардани никоц қарор қабул кардаанд ва
қонунгузорие, ки цангоми бекор кардани никоц бояд истифода бурда шавад, дар Ҷумцурии Тощикистон
боэътибор дониста мешавад.
4. Бекор кардани никоци байни шацрвандони хорищк, ки берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон, бо
риояи қонунгузории давлати дахлдор салоцияти мaқоме, ки дар бораи никоц қарор баровардааст ва
қонунцое, ки бояд цангоми бекор кардани никоц истифода шаванд, дар Ҷумцурии Тощикистон боэътибор
дониста мешавад.
Моддаи 172. Цуқуқцои шахсии ғайри молу мулкию молу мулкик ва ӯцдадорицои зану шавцар
1. Ҳуқуқцои шахсии ғайримолу мулкию молу мулкик ва ӯцдадорицои зану шавцар тибқи қонунцои
давлате, ки онцо дар цудуди он иқоматгоци муштарак доранд ва дар сурати надоштани иқоматгоци
муштарак бошад, тибқи қонунцои давлате муайян карда мешаванд, ки онцо дар қаламрави он иқоматгоци
охирини муштарак доштанд. Ҳуқуқцои шахсии ғайримолу мулкию молу мулкик ва ӯцдадорицои зану
шавцаре, ки иқоматгоци муштарак надоранд, дар Ҷумцурии Тощикистон мутобиқи қонунцои Ҷумцурии
Тощикистон муайян карда мешаванд.
2. Зану шавцаре, ки шацрвандии умумк ж иқоматгоци муштарак надоранд, цангоми бастани
ацдномаи никоц ж созишнома дар бораи пардохти алимент ба цамдигар метавонанд қонунцоеро интихоб
намоянд, ки барои муайян намудани цуқуқу ӯцдадорицояшон дар хусуси пардохти алимент аз рӯи ин
ацднома ж созишномаи пардохти алимент мавриди истифода қарор мегиранд. Агар зану шавцар дар

мавриди интихоби қонунцо нисбати ацдномаи никоц ж созишномаи зану шавцар дар бораи пардохти
алимент ба якдигар ба мувофиқа наоянд, муқаррароти қисми якуми цамин модда истифода мешавад.
Моддаи 173. Муқаррар намудан ва рад кардани падархондк (модархондк)
1. Муқаррар намудан ва рад кардани падархондк (модархондк) тибқи қонунцои давлате муайян
карда мешавад, ки кӯдак аз рӯи таваллуд шацрванди он мебошад.
2.Тартиби муқаррар ва рад кардани падархондиро (модархондиро) дар цудуди Ҷумцурии
Тощикистон қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон муайян мекунад. Дар цолатцое, ки агар мутобиқи
қонунцои Ҷумцурии Тощикистон муқаррар намудани падар (модар) дар мақомоти сабти асноди цолати
шацрвандк ищозат дода шуда бошад, падару модари берун аз цудуди Ҷумцурии Тощикистон
истиқоматкунандаи кӯдак, ки ақаллан якеашон шацрванди Ҷумцурии Тощикистон мебошанд, цуқуқ доранд
бо аризаи муқаррар намудани падар (модар) ба намояндагии дипломатк ж муассисацои консулии
Ҷумцурии Тощикистон мурощиат намоянд.
Моддаи 174. Цуқуқ ва ӯцдадорицои падару модар ва фарзандон
Ҳуқуқ ва ӯцдадорицои падару модар ва фарзандон, аз щумла ӯцдадории падару модар дар бобати
таъминоти фарзандон мутобиқи қонунцои давлате муайян карда мешаванд, ки дар он давлат иқоматгоци
муштарак доранд. Дар сурати иқоматгоци муштарак надоштани падару модар ва фарзандон, цуқуқу
ӯцдадорицои онцо тибқи қонунцои давлате муайян карда мешаванд, ки кӯдак шацрванди он мебошад. Бо
талаби даъвогар нисбати ӯцдадорицои алиментдицк ва дигар муносибатцои байни падару модар ва
фарзандон қонунцои давлатеро истифода кардан мумкин аст, ки кӯдак дар қаламрави он истиқомати доимк
дорад.
Моддаи 175. Ӯцдадорицои алиментдиции фарзандони болиғ ва аъзои дигари оила
Ӯцдадорицои алиментдиции фарзандони болиғ ба манфиати падару модарашон, иншунин
ӯцдадорицои алиментдиции аъзои дигари оила тибқи қонунцои давлате муайян карда мешаванд, ки онцо
дар қаламрави он иқоматгоци доимк доранд. Дар сурати надоштани иқоматгоци муштарак шунин
ӯцдадорицо тибқи қонунцои давлате муайян карда мешавад, ки шахси даъвогари алимент шацрванди он
мебошад.
Моддаи 176. Муқаррар намудани мазмуни меъжрцои цуқуқи оилавии хорищк
1. Ҳангоми истифодаи меъжрцои цуқуқи оилавии хорищк суд ж мақоми сабти асноди цолати
шацрвандк ва дигар мақомот мундарищаи ин меъжрцоро мувофиқи тафсири расмии он, амалияи истифода
ва доктринаи он дар давлати дахлдори хорищк муқаррар менамоянд.
Ба мақсади муқаррар намудани мундарищаи меъжрцои цуқуқи оилавии хорищк суд, мақомоти сабти
асноди цолати шацрвандк ва мақомоти дигар метавонанд тибқи тартиби муқарраршуда барои мусоидат ва
тавзец ба Вазорати адлияи Ҷумцурии Тощикистон ва дигар мақомоти салоциятноки Ҷумцурии Тощикистон
мурощиат кунанд ж коршиносонро (экспертцоро) щалб намоянд.
2. Шахсони манфиатдор цуқуқ доранд асноди тасдиқкунандаи мундарищаи меъжрцои цуқуқи
оилавии хорищиеро, ки онцо барои талаби худ ж эътироз ба он истинод мекунанд, пешницод намоянд ж ба
тарзи дигар ба суд ж мақоми сабти асноди цолати шацрвандк ва дигар мақомот дар муқаррар сохтани
мундарищаи меъжрцои цуқуқи оилавии хорищк мусоидат кунанд.
3. Агар мундарищаи меъжрцои цуқуқи оилавии хорищк, сарфи назар аз шорацои мутобиқи қисми
якуми цамин модда дидашуда муқаррар нагардад, қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон истифода бурда
мешавад.
Моддаи 177. Мацдудияти истифодаи цуқуқи оилавии хорищк
Ҳуқуқи оилавии хорищк дар цолатцое истифода бурда намешавад, ки он хилофи асосцои тартиботи
цуқуқии (тартиботи оммавк) Ҷумцурии Тощикистон бошад. Дар ин цолат қонунцои Ҷумцурии Тощикистон
истифода бурда мешаванд.
Моддаи 1771 Љавобгарї барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур
Шахсони воќеї ва њуќуќї барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд.(ЌЉТ аз 19.03.2013с.№952)
Моддаи 178. Аз эътибор соқит донистани баъзе санадцои қонунгузории
Тощикистон, бинобар мавриди амал қарор гирифтани ин Кодекс
Қонунцои зерини Ҷумцурии Тощикистон беэътибор дониста шаванд:

Ҷумцурии

Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 19 июни соли 1969 “Дар бораи тасдиқ кардани Кодекси оид ба
никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон, соли 1969. № 12,
моддаи 102);
Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 30 сентябри соли 1976 “Дар бораи
даровардани тағйирот ба моддаи 185 Кодекси Ҷумцурии Тощикистон оид ба никоц ва оила” (Ведомостцои
Советии Олии РСС Тощикистон, соли 1976, № 19, моддаи 244);
Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 26 ноябри соли 1976 “Дар хусуси тасдиқ намудани Укази
Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи даровардани тағйирот ба моддаи 185 Кодекси
Ҷумцурии Тощикистон оид ба никоц ва оила” (Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон, соли 1976, № 23,
моддаи 282);
Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 28 августи соли 1980 “Дар бораи
даровардани тағйирот ва иловацо ба Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои
Совети Олии РСС Тощикистон, соли 1980, № 18, моддаи 216);
Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 19 ноябри соли 1980 “Дар хусуси тасдиқ намудани Укази
Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи даровардани тағйирот ва иловацо ба Кодекси
оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон, соли 1980, № 23,
моддаи 250);
Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 25 марти соли 1982 “Дар бораи
даровардани тағйирот ва иловацо ба моддаи 35 Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон”
(Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон, соли 1982, № 7, моддаи 51);
Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 17 маи соли 1982 “Дар хусуси тасдиқ кардани Указцои Президиуми
Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон дар бораи даровардани тағйироту иловацо ба баъзе актцои
қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон дар қисмати тасдиқи Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии
Тощикистон аз 25 марти соли 1982 “Дар бораи даровардани тағйирот ба моддаи 35 Кодекси оид ба никоц ва
оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон, соли 1982, № 11, моддаи 130);
Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 10 феврали соли 1984 “Дар бораи
даровардани тағйирот ба моддаи 27 Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои
Совети Олии РСС Тощикистон, соли 1984, № 4, моддаи 40);
Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 17 феврали соли 1984 “Дар бораи тасдиқ кардани Указцои
Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон “Дар хусуси дохил кардани тағйироту иловацо ба баъзе
актцои қонунии Ҷумцурии Тощикистон” дар қисмати тасдиқ намудани Укази Президиуми Совети Олии
Ҷумцурии Тощикистон аз 10 феврали соли 1984 “Дар бораи дохил кардани тағйирот ба моддаи 27-уми
Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” ( Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон, соли
1984, № 4, моддаи 36);
Моддаи 9 Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 8 августи соли 1984 “Дар бораи
дохил кардани тағйироту иловацо ба баъзе актцои қонунии Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети
Олии РСС Тощикистон, соли 1984, № 16, моддаи 168);
Фасли 1 Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 22 ноябри соли 1984 “Дар бораи
даровардани тағйироту иловацо ба баъзе актцои қонунии Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети
Олии РСС Тощикистон, соли 1984, № 23, моддаи 224);
Фасли 1 Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 27 феврали соли 1985 “Дар бораи
даровардани тағйироту иловацо ба баъзе актцои қонунии Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети
Олии РСС Тощикистон, соли 1985, № 5, моддаи 54);
Фасли 11 Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 22 ноябри соли 1985 “Дар бораи
баъзе тағйиротцои тартиби рӯжнидани алимент барои нигоцубини кӯдакони ноболиғ” (Ведомостцои Совети
Олии РСС Тощикистон, соли 1985, № 23, моддаи 230);
Фасли 1 Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 28 феврали соли 1987 “Дар бораи
баъзе тағйиротцои тартиби рӯжнидани алимент барои фарзандони ноболиғ” (Ведомостцои Совети Олии
РСС Тощикистон, соли 1987, № 5, моддаи 76);
Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 23 феврали соли 1990 “Дар бораи
даровардани тағйирот ба Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети
Олии Ҷумцурии Тощикистон, соли 1990, № 5,. моддаи 42);
Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 24 апрели соли 1990 “Дар хусуси тасдиқи Указцои Президиуми
Совети Олии Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи даровардани тағйироту иловацо ба баъзе актцои қонунии
Ҷумцурии Тощикистон” дар қисмати тасдиқ намудани Укази Президиуми Совети Олии Ҷумцурии
Тощикистон аз 23 феврали соли 1990 “Дар бораи даровардани тағйирот ба Кодекси оид ба никоц ва оилаи
Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон соли 1990, № 9, моддаи 162);

Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 24 апрели соли 1990 “Дар бораи даровардани тағйироту иловацо
ба Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон,
соли 1990, № 9, моддаи 163);
Фасли ӯӯӯ Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 28 августи соли 1990 “Дар бораи дохил кардани
тағйироту иловацо ба баъзе актцои қонунии Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети Олии РСС
Тощикистон, соли 1990, № 16, моддаи 268);
Фасли Yӯ Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 12 декабри соли 1990 “Дар бораи ворид намудани
тағйироту иловацо ба баъзе санадцои қонунии Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Шӯрои Олии РСС
Тощикистон, соли 1990, № 24, моддаи 410);
Фасли 1 Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 27 июни соли 1991 “Дар хусуси даровардани тағйироту
иловацо ба баъзе санадцои қонунии Ҷумцурии Тощикистон” (Ведомостцои Совети Олии РСС Тощикистон,
соли 1991, № 14, моддаи 237);
Қонуни Ҷумцурии Тощикистон аз 23 ноябри соли 1992 “Дар бораи даровардани тағйирот ба Кодекси
оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тощикистон, соли 1992, №
21-22, моддаи 301);
Фасли ӯY Фармони Ражсати Шӯрои Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 6 июни соли 1993 “Дар бораи
ворид намудани тағйироту иловацо ба баъзе санадцои қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон” (Протоколи №
166 мащлиси Ражсати Шӯрои Олии Ҷумцурии Тощикистон);
Фармони Ражсати Шӯрои Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 29 июли соли 1993 “Дар бораи
даровардани тағйирот ба Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии Тощикистон” (Ахбори Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тощикистон, соли 1993, № 13, моддаи 272);
Қонуни Қумцурии Тощикистон аз 28 декабри соли 1993 “Оид ба тасдиқ намудани Фармонцои Ражсати
Шӯрои Олии Ҷумцурии Тощикистон дар бораи дохил намудани тағйироту иловацо ба баъзе қонунцои
Ҷумцурии Тощикистон” дар қисмати тасдиқи Фармони Ражсати Шӯрои Олии Ҷумцурии Тощикистон аз 29
июли соли 1993 “Дар бораи даровардани тағйирот ба Кодекси оид ба никоц ва оилаи Ҷумцурии
Тощикистон” (Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тощикистон, соли 1993, № 23-24, моддаи 509).
ҚОНУНИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
(Ахбори Мащлиси Олии Ҷумцурии Тощикистон, соли 1998, №22, мод.304)
Дар бораи қабули Кодекси оилаи Ҷумцурии Тощикистон
Мащлиси Олии Ҷумцурии Тощикистон қарор мекунад:
Кодекси оилаи Ҷумцурии Тощикистон қабул карда шавад.
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