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Моддаи 58. Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

1. Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вазорати мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати Қӯшунҳои 
сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бригадаи посбоникунандаи Сарраёсати иҷрои ҷазои 
ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти 
амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаҳо, 
муассисаҳо, дигар ташкилотҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва тамоми қисмҳои ҳарбӣ адолати судиро амалӣ менамоянд. 

2. Судҳои ҳарбӣ аз рӯи принсипи ҳудудӣ дар маҳалли воқеъшавии 
гарнизонҳо таъсис дода мешаванд. 

3. Фаъолияти судҳои ҳарбӣ ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои хизматчиёни 
ҳарбӣ, шаҳрвандоне, ки аз ҷамъомади ҳарбӣ мегузаранд ва дигар 
шаҳрвандон, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии қисмҳои ҳарбӣ, корхонаю 
муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои ҳарбӣ, мустаҳкам кардани қонуният ва 
тартиботи ҳуқуқӣ дар қисмҳои ҳарбӣ нигаронида шудааст. 

4. Ба низоми судҳои ҳарбӣ коллегияи ҳарбии Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва судҳои ҳарбии гарнизонҳо дохил мешаванд. 

Моддаи 59. Баррасии парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ ва 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷониби судҳои ҳарбӣ 

Ба судҳои ҳарбӣ парвандаҳои гражданӣ ва оилавӣ, ки дар онҳо яке аз 
тарафҳо хизматчиёни ҳарбӣ мебошанд, инчунин парвандаҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати хизматчиёни ҳарбӣ тобеияти судӣ 
доранд. 

Моддаи 60. Баррасии парвандаҳо оид ба шикояти амалу қарорҳои 
мақомоти идоракунии ҳарбӣ ва мансабдорони ҳарбӣ 

1. Судҳои ҳарбӣ парвандаҳоро оид ба шикояти хизматчиёни ҳарбӣ, 
шаҳрвандоне, ки аз ҷамъомади ҳарбӣ мегузаранд, дар бораи амалу қарорҳои 
мақомоти идоракунии ҳарбӣ, ки ҳуқуқу озодиҳои онҳоро халалдор мекунанд, 
баррасӣ менамоянд. 

2. Ба салоҳияти судҳои ҳарбӣ баррасии шикоятҳои хизматчиёни ҳарбӣ, 
ки ба ҳифзи ҳуқуқи шахсии онҳо алоқамандӣ доранд ва ин ҳуқуқҳо аз 
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бораи вазъи ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ", оинномаҳои ҳарбӣ ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, тобеият 
доранд. 

3. Судҳои ҳарбӣ шикоятҳои шаҳрвандонро, ки аз хизмати ҳарбӣ ҷавоб 
шудаанд, нисбат ба амалу қарорҳои мақомоти идоракунии ҳарбӣ ва шахсони 
мансабдори ҳарбӣ, ки ҳуқуқу озодиҳои онҳоро халалдор кардаанд ва нисбати 
шаҳрвандони мазкур дар давраи адои хизмати ҳарбӣ содир шудаанд, баррасӣ 
менамоянд. 

Моддаи 61. Суди ҳарбии гарнизон 

1. Суди ҳарбии гарнизон дар ҳудуде, ки як ё якчанд гарнизони ҳарбӣ 
воқеъ гардидааст, ташкил карда мешавад. 

2. Суди ҳарбии гарнизон аз раис, муовини раис, судяҳо ва 
машваратчиёни халқӣ иборат аст. Вазифаи муовини раис дар судҳои ҳарбие, 
ки аз панҷ ва зиёда аз он судяҳо иборат аст, муқаррар карда мешавад. 

3. Шумораи судяҳоро барои ҳар як суди ҳарбии гарнизон Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Раиси Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар менамоя. 

Моддаи 62. Салоҳияти суди ҳарбии гарнизон 

1. Суди ҳарбии гарнизон ҳамчун суди марҳилаи якум парвандаҳои 
зеринро баррасӣ менамояд: 

- парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронунии маъмаоӣ 
ба истиснои парвандаҳое, ки ба суди болоӣ тобеияти судӣ доранд; 

- парвандаҳоро аз рӯйи шикоят ба амалу қарорҳои мақомоти идоракунии 
ҳарбӣ ва шахсони мансабдори ҳарбӣ; 

- дар асоси аризаи тарафҳо, прокурор, дигар шахсони иштирокчии 
парванда бинобар ҳолатҳои нав ошкоргардида аз нав баррасӣ намудани 
санадҳои судии эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои ҳарбӣ. 

2. Суди ҳарбии гарнизон ҳамчунин масъалаҳоеро, ки ҳангоми иҷрои 
санадҳои судӣ ба миён меоянд, баррасӣ менамояд. 

3. Суди ҳарбии гарнизон дар хусуси ба Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мувофиқат доштани қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
татбиқшуда ё татбиқшаванда оид ба парвандаи баррасишаванда ҳуқуқ дорад 
ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намояд. 
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