РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ
ЗЫЯН КҮРҮЧЕЛӘРНЕ, ШАҺИТЛАРНЫ ҺӘМ ҖИНАЯТЬ СУД
ЭШЧӘНЛЕГЕНДӘГЕ БАШКА КАТНАШУЧЫЛАРНЫ ДӘҮЛӘТ ЯКЛАВЫ
ТУРЫНДА
ФЕДЕРАЛЬ КАНУН

Кабул итү
Дәүләт Думасы
2004нче елның 31нче Июле

Хупланды
Федерация Советы
2004нче елның 8нче Августы
Әлеге Федераль канун зыян күрүчеләрне, шаһитларны һәм җинаять суд
эшчәнлегендәге башка катнашучыларны дәүләт тарафыннан яклау чаралары
системасын билгели, ул куркынычсызлык чараларын һәм чараларны үз эченә ала,
күрсәтелгән затларга ижтимагый ярдәм күрсәтү, шулай ук аларны куллануның
нигезләрен һәм тәртибен билгели.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Бүлек 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
Маддә

1

.

Зыян

күрүчеләрне,

шаһитларны

һәм

җинаять

эшчәнлегендәге башка катнашучыларны дәүләт тарафыннан яклау

суд

Зыян

куручеләрне,

шаҺитларны

һәм

бутән

төрле

жинаять

эшлэре

катнашучыларын дәүләт яклавы(аннары-дәуләт яклавы) - әлеге Федераль канунда
каралган куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыру һәм катнашучыларның
тормышларын,

исэнлеклэрен

куркынычсызлык

Һәм

мөлкәтләрен

яклауга

чаралары(аннары-куркынычсызлык

юнәлдерелгән

чаралары),

Һәм

дә

күрсәтелгән затларга ижтимагый ярдәм чаралары(аннары-ижтимагый ярдәм)
аларның дәүләт органнары тарафыннан җинаять суд эшендә катнашуына бәйле
рәвештә яклау.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 2. Дәүләт якланырга тиешле затлар
1.Әлеге Федераль канун нигезендә җинаять суд эшчәнлегендәге түбәндәге
катнашучылар дәүләт яклавына тиешле:
Зыян күрүче;
2) шаһит;
3) шәхси гаепләү;
4) гаепләнүче, хөкем ителүче, аларның сакчылары һәм законлы вәкилләре,
хөкем ителгән, шулай ук җинаять эше яки җинаять эзәрлекләве туктатылган зат;
5) эксперт, белгеч, тәрҗемәче, аңлаешлы, шулай ук җинаять суд эшчәнлегендә
катнашучы укытучы һәм психолог;
6) гражданлык дәгъвасы, гражданлык җавап бирүчесе;
7) законлы вәкилләре, зыян күрүченең, гражданлык дәгъвасы, гражданлык
җавап бирүчесе һәм шәхси гаепләү вәкилләре.

2. Дәүләт яклавы чаралары шулай ук мөрәҗәгать итүчегә, җинаять шаһиты
яисә корбанына яисә җинаятьне кисәтү яисә ачуга ярдәм итүче башка затларга
карата җинаять эше кузгатканчыга кадәр кулланылырга мөмкин.
3. Шулай ук әлеге маддәнең 1нче һәм 2нче өлешләрендә күрсәтелгән затларга
йогынты ясау максатларында күрсәтелә торган Рәсәй Федерациясе ҖинаятьПроцессуаль кодексы белән билгеләнгән якын туганнары, туганнары һәм якыннары
дәүләт яклавына тиешле.
4. 1-ФЗ номерлы Федераль канунның 3 өлешләрендә күрсәтелгән затлар,
аларга карата билгеләнгән тәртиптә дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар
кабул ителгән затлар, алга таба "якланган затлар" дип аталалар.
5. Якланган затларга карата дәүләт яклавы чаралары карар чыгарганнан соң,
затны җинаять җаваплылыгыннан азат итү турында карар чыгарганнан соң
кулланылырга мөмкин яки аңа медицина характерындагы мәҗбүри чаралар куллану
турында.
(5нче өлеш 28.12.2013 N 432-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)
Маддә 3. Дәүләт яклавын тәэмин итүче органнар
1. Дәүләт яклавын тәэмин итүче органнар булып торалар:
1) дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче органнар;
2) иминлек чараларын гамәлгә ашыручы органнар;
3) ижтимагый ярдәм чараларын гамәлгә ашыручы органнар.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турындагы карарны суд (судья), сорау алу
органы башлыгы, тикшерү органы җитәкчесе яки тикшерүче, әгәр дә Рәсәй
Федерациясенең Җинаять-процессуаль кануннарында башкасы каралмаган булса,

җитештерүендә җинаять турында гариза (хәбәр) яки җинаять эше турында гариза
(хәбәр) булган тикшерү органы җитәкчесе ризалыгы белән кабул итә.
(2007нче елның 24нче июлендәге 214-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә), 28.12.2010нчы ел N 404-ФЗ)
3. Куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыру Рәсәй Федерациясе эчке эшләр
органнарына,

федераль

куркынычсызлык

хезмәте

органнарына,

аларны

җитештерүдә булган яки аларны алып баруга кертелгән җинаять эшләре буенча
Рәсәй Федерациясе таможня органнарына, шулай ук Рәсәй Федерациясе кануннары
нигезендә аерым куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыру йөкләнгән башка
дәүләт органнарына йөкләнә.
(2016нчы

елның

3нче

июлендәге

305-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
4. Суд (судья) яисә Рәсәй Федерациясе Тикшерү комитеты җитештерүдә
булган җинаять эшләре буенча яклана торган затларга карата куркынычсызлык
чаралары суд (судья), Рәсәй Федерациясе Тикшерү комитетының тикшерү органы
җитәкчесе яисә Рәсәй Федерациясе Тикшерү комитеты тикшерү органы җитәкчесе,
Рәсәй Федерациясе Эчке эшләр органнары, федераль иминлек хезмәте органнары,
Рәсәй Федерациясе таможня органнары ризалыгы белән гамәлгә ашырыла.
(28.12.2010 N 404-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә), 03.07.2016 N
305-ФЗ номерлы Федераль канун).
5. Хәрби хезмәткәрләр арасыннан якланган затларга карата куркынычсызлык
чаралары шулай ук Рәсәй Федерациясе Кораллы Көчләренең хәрби полициясе
тарафыннан, тиешле хәрби частьләрне һәм югары командованиесе белән гамәлгә
ашырыла.
(2014нче
редакциясендә)

елның 3нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун

6. Тикшерү изоляторларында тотылучы яки җәза алу урыннарында булган
якланган затларга карата куркынычсызлык чаралары шулай ук учреждениеләр һәм
җинаять органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла-Рәсәй Федерациясе Юстиция
министрлыгының башкарма системасы.
7. Ижтимагый ярдәм чараларын Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
вәкаләтле органнар гамәлгә ашыра.
(7нче өлеш 2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль
канун редакциясендә)
Маддә 4. Дәүләт яклавын гамәлгә ашыру принциплары
1. Дәүләт яклавы законлылык, кеше һәм граждан хокукларын һәм ирекләрен
хөрмәт итү, дәүләт яклавын тәэмин итүче органнарның үзара җаваплылыгы
принципларына туры китереп гамәлгә ашырыла.
2. Дәүләт тарафыннан яклау прокурор күзәтчелеге һәм ведомство контроле
астында башкарыла.
Дәүләт яклавын гамәлгә ашырганда Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә
хәбәрдар һәм яшерен методлар кулланыла.
3. Куркынычсызлык чараларын куллану торак, хезмәт, пенсия һәм якланган
затларның башка хокукларын чикләргә тиеш түгел.
Маддә 5. Дәүләт яклавының хокукый нигезе
(2013нче елның 21нче декабрендәге 377-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1. Дәүләт яклавы турында Рәсәй Федерациясе кануннары Рәсәй Федерациясе
Конституциясенә нигезләнә һәм әлеге Федераль канун, Рәсәй Федерациясе Җинаять
кодексыннан тора, Рәсәй Федерациясе Җинаять-процессуаль кодексының, Рәсәй
Федерациясе Җинаять-башкарма кодексының, 1995нче елның 15нче июлендәге 103ФЗ номерлы Федераль канунның) " сак астында тоту турында җинаять кылуда

шикләнелүчеләрне һәм гаепләнүчеләрне "җинаять кылуда шикләнелүчеләрне һәм
гаеплеләрне тоту турында" Федераль канун), башка федераль кануннарны, Рәсәй
Федерациясенең

башка

норматив

хокукый

актларын,

шулай

ук

Рәсәй

Федерациясенең халыкара килешүләрен карап тоту хакында Федераль канун.
1.1. Әлеге Федераль канунда кулланыла торган "шәхси мәгълүматлар" һәм
"оператор" терминнары 2006нчы елның 27нче июлендәге 152нче номерлы Федераль
канунда кулланыла торган мәгънәдә кулланыла-"Персональ мәгълүматлар турында"
Федераль канун.
(1.1 өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
2.

Куркынычсызлык

чараларын

гамәлгә

ашыручы

органнар

Рәсәй

Федерациясе кануннары нигезендә үз вәкаләтләре чикләрендә куркынычсызлык
чараларын оештыру һәм башкару тактикасын регламентлый торган норматив
хокукый актлар чыгара.
(2нче өлеш 2013нче елның 21нче декабрендәге 377-ФЗ номерлы Федераль
канун белән кертелгән)ФЗ)
Бүлек 2. ДӘҮЛӘТ ЯКЛАВЫ ТӨРЛӘРЕ
Маддә 6. Куркынычсызлык чаралары
1. Якланган затларга карата бер үк вакытта берничә яки түбәндәге
куркынычсызлык чараларының берсе кулланыла ала:
1) шәхси саклау, торак һәм мөлкәтне саклау;
2) куркыныч турында индивидуаль саклану, элемтә һәм хәбәр итү өчен махсус
чаралар бирү;
3) яклана торган зат турында мәгълүматларның конфиденциальлеген тәэмин
итү;

4) башка яшәү урынына күчерү;
5) документларны алыштыру;
6) үзгәртү тышкы;
7) үзгәртү эш урыны (хезмәт) яки уку;
8) куркынычсыз урынга вакытлыча бина;
9) саклагыч яки җәза алу урынында булган затларга карата өстәмә
куркынычсызлык чараларын куллану, шул исәптән бер урыннан күчерү
2. Әлеге Федераль канунның

16нчы маддәсендә күрсәтелгән нигезләр

булганда, яклана торган затка карата шулай ук Рәсәй Федерациясе кануннарында
каралган башка куркынычсызлык чаралары да кулланылырга мөмкин.
3. Әлеге маддәнең 1нче өлешендәге 4-7нче пунктларында каралган
куркынычсызлык чаралары авыр һәм аеруча авыр җинаятьләр турында җинаять
эшләре буенча гына гамәлгә ашырыла.
Маддә 7. Якланган затның торагын һәм милкен саклау, шәхси саклау
1. Яклана торган затның торагын һәм мөлкәтен шәхси саклау Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә куркынычсызлык чараларын гамәлгә
ашыручы органнар тарафыннан тәэмин ителә.
2. Якланган зат биләгән торак һәм аның мөлкәте техник күзәтү чаралары,
шулай ук янгынга каршы һәм сакчылык сигнализациясе белән җиһазландырылырга
мөмкин.
Маддә 8. Яклана торган затка махсус саклану чаралары, элемтә һәм
куркыныч турында хәбәр итү чаралары бирү
1. Куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы органнар якланган затка
махсус саклану чаралары, элемтә һәм куркыныч турында хәбәр итү чаралары бирә
ала.

2. Яклана торган затка махсус саклану чаралары, элемтә һәм куркыныч
турында хәбәр итү төрләре, шулай ук аларны бирү тәртибе Рәсәй Хөкүмәте
тарафыннан билгелән.
Маддә 9. Якланган зат турында мәгълүматларның конфиденциальлеген
тәэмин итү
1. Куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы орган карары буенча
операторда булган яклана торган зат (персональ мәгълүматлар) турында белешмәләр
бирүне тыерга мөмкин, шулай ук аның телефоннарының абонент номерлары һәм
аларга яки аның карамагындагы транспорт чараларының дәүләт теркәү билгеләре
алмаштырылырга мөмкин.
(1нче өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Башка җинаять, граждан яки административ эш буенча җитештерүгә бәйле
аерым очракларда яклана торган зат турында белешмәләр алдан тикшерү
органнарына, прокуратурага яки судка прокурор яисә судның язма таләбе нигезендә
дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул иткән орган рөхсәте белән
тапшырылырга мөмкин.
елның

(2015нче

8нче

мартындагы

23-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
3. Якланган зат турындагы белешмәләрнең конфиденциальлеген тәэмин итү
рәвешендәге

куркынычсызлык

чараларын

гамәлгә

ашыру

тәртибе

Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
(3нче өлеш 2013нче елның 21нче декабрендәге 377-ФЗ номерлы Федераль
канун белән кертелде)
Маддә 10. Башка яшәү урынына күчерү, документларны алыштыру,
якланган затның тышкы кыяфәтен үзгәртү

1. Якланган зат Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә башка,
вакытлыча яки даими яшәү урынына күчерелергә мөмкин.
(2010нчы елның

5нче

апрелендәге 45-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
2. Якланган затның башка даими яшәү урынына күчкәндә аңа федераль
бюджет акчалары исәбеннән торак бирелә, күчүгә бәйле чыгымнар каплана, матди
ярдәм күрсәтелә, эшкә урнашу гарантияләнә һәм эш (хезмәт) яисә уку урынын
(хезмәт) алуда ярдәм күрсәтелә.
3. Яклана торган затны башка вакытлыча яшәү урынына күчергәндә аңа
федераль бюджет акчалары хисабына күчүгә бәйле чыгымнар каплана, элек ул
биләгән торак һәм элеккеге яки элеккеге эш (хезмәт) яки укуның элеккеге урынына
эшкә урнашу гарантиясе күрсәтелә.
(3нче өлеш 2013нче елның 28нче декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль
канун редакциясендә)
4. Аерым очракларда шәхесне раслаучы документларны, аның фамилиясен,
исемен, атасының исемен һәм аның турында башка мәгълүматларны үзгәрткән
башка документларны алмаштырып, шулай ук Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте
билгеләгән тәртиптә яклана торган затның тышкы кыяфәте үзгәрергә мөмкин.
5. Башка яшәу урынына кучену, документлар алыштыру һәм яклана торган
затның тышкы кыяфәтен узгәрту бары тик шул очракларда житештерелә, эгэр дэ
яклана торган затка карата бутэн ысуллар белэн куркынычсызлык житештереп
булмый икэн.
Маддә 11. Якланган затның эш(хезмэт) яки уку урынын алмаштыру
Яклана торган затка аның иминлеген тәэмин итү максатларында Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә башка, вакытлыча яки даими үзенә
туры килә торган эш (хезмәт) яисә уку урынына урнашуда ярдәм күрсәтелергә
мөмкин.

Маддә 12. Якланган затны вакытлыча куркынычсыз урынга урнаштыру
Маддә 13. Хәрби хезмәткәрнең иминлеген тәэмин итү
1. Якланган зат булган хәрби хезмәткәрнең иминлеге әлеге Федераль
канунның 6нчы маддәсендә каралган куркынычсызлык чараларын, хәрби хезмәт узу
үзенчәлекләрен исәпкә алып, куллану юлы белән тәэмин ителә.
2. Хәрби хезмәткәрнең иминлеген тәэмин итү максатларында шулай ук
кулланылырга мөмкин:
1) яклана торган затны затны башка хәрби часть, башка хәрби учреждениегә
командировать иту;
2) яклана торган затның хәрби хезмәтнең яңа урынына, шул исәптән федераль
канун белән хәрби хезмәт каралган башка федераль башкарма хакимият органының
яисә федераль дәүләт органының хәрби бүлегенә яисә хәрби учреждениесенә
күчерелүе (федераль башкарма хакимият органнарының һәм федераль дәүләт
органнарының тиешле вазыйфаи затлары арасында килешү буенча);
(4.06.2014 N 145-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) чакырылыш буенча хәрби хезмәт узучы хәрби хезмәткәрне командалау яки
күчерү, аннан якланган затка, икенче хәрби частькә, башка хәрби учреждениегә
куркыныч янарга мөмкин.
3. Якланучы зат булган хәрби хезмәткәрне командалау һәм күчерү аның
ризалыгы

белән

язма

рәвештә

күрсәтелгән

гамәлгә

ашырыла.

Татарстан

Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарлары (2015нче елның 9нчы апреле).
Шул ук вакытта тәэмин ителергә тиеш, аны куллану буенча төп яки бер профильле
хәрби-хисап белгечлеге.
Маддә 14. Сакланган затның сак астында яки җәза алу урынында булган
куркынычсызлыгын тәэмин итү

1. Сакланучы затның иминлеге әлеге Федераль канунның 6нчы маддәсендәге
1нче өлешенең 3, 5, 6, 8нче һәм 9нчы пунктларында каралган куркынычсызлык
чараларын куллану юлы белән тәэмин ителә.
2. Әлеге маддәнең 1нче өлешендә күрсәтелгән затның иминлеген тәэмин итү
максатларында шулай ук кулланылырга мөмкин:
1) көчләү куркынычы янаган зат һәм аны тоткарлаган вакытта, сак астына алу
һәм җинаять җәзаларны сак астына алу һәм сак астында тоту урыннарына билгеләү
юнәлешендәге;

җәза

бирүне,

шул

исәптән

Рәсәй

Федерациясенең

башка

субъектларында да;
2) яклана торган затны яки көчләү янауы чыга торган затны, бер сак астында
тоту Һәм жәза биру урыныннан башка урынга кучеру ;
3) якланган затның һәм көчләү куркынычы булган затның аерым эчтәлеге;
4) яклана торган затка Рәсәй Федерациясе Җинаять-процессуаль законнарында
каралган тәртиптә чик кую чараларын яисә җәза чараларын үзгәртү.
Маддә 15. Ижтимагый ярдәм чаралары
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә) ФЗ)
1. Яклана торган зат һәлак булган (вафат булган) очракта, аның катнашында
җинаять суд эшендә һәлак булган (вафат булган) гаилә әгъзаларына һәм дәүләт
яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче орган карары буенча аның
асраулыкта

булган затларга федераль бюджет акчалары исәбеннән Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән күләмдә бер тапкыр бирелә торган пособие
түләнә һәм туендыручысын югалту очрагы буенча пенсия билгеләнә.
Рәсәй Федерациясе кануннары белән.
2. Якланган затка инвалидлык килеп чыгуга китергән җинаять суд
эшчәнлегендә катнашуына бәйле рәвештә тән җәрәхәтләре яисә аның сәламәтлегенә

башка зыян килгән очракта, аның буенча дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында
Карар кабул итүче орган карары нигезендә федераль бюджет акчалары исәбеннән
билгеләнә торган күләмдә бер тапкыр бирелә торган пособие түләнә. Рәсәй
Федерациясе

Хөкүмәте

тарафыннан

билгеләнә

һәм

Рәсәй

Федерациясе

кануннарында каралган тәртиптә инвалидлык буенча пенсия билгеләнә.
3. Якланган затка инвалидлык килеп чыгуга китермәгән җинаять суд
эшчәнлегендә катнашуына бәйле рәвештә тән җәрәхәтләре яисә аның сәламәтлегенә
башка зыян килгән очракта, аңа дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар
кабул итүче орган карары буенча федераль бюджет акчалары исәбеннән Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган күләмдә бер тапкыр бирелә
торган пособие түләнә.
4. Яклана торган зат һәлак булган (вафат булган) очракта, аның катнашында
җинаять суд эшендә һәлак булган (үлгән) гаилә әгъзаларына һәм, әгәр дә алар
хокуклы булса, аның асраулыгында булган затларга карата җинаять эше
кузгатылган Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә түләнә торган төрле бер
тапкыр бирелә торган пособиеләр аларны сайлау буенча бер тапкыр бирелә торган
пособие билгеләнә.
5. Бер үк вакытта Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә түләнә торган
төрле бер тапкыр бирелә торган пособиегә хокукы булган затларга бер үк вакытта
бирелә торган пособиеләргә хокукы булган затларга сәламәтлеккә тән җәрәхәтләре
яисә башка зыян китерүе аларны сайлау буенча бер тапкыр бирелә торган пособие
билгеләнә.
6. Әлеге маддәнең 1-5нче өлешләрендә күрсәтелгән бер тапкыр бирелә торган
пособиеләрне түләү тәртибе Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
7. Җинаять суд эшендә катнашуына бәйле рәвештә яклана торган затка
китерелгән мөлкәти зыян федераль бюджет акчалары һәм Рәсәй Федерациясе
кануннарында каралган башка финанс чыганаклары исәбеннән кире кайтарылырга
тиеш.

Бүлек 3. ДӘҮЛӘТ ЯКЛАВЫН ГАМӘЛГӘ АШЫРУ НИГЕЗЛӘРЕ ҺӘМ
ТӘРТИБЕ
Маддә 16. Куркынычсызлык чараларын куллану нигезләре
1. Куркынычсызлык чараларын куллану нигезләре булып саклана торган
затның иминлегенә, җинаять суд эшчәнлегендә катнашуына бәйле рәвештә аның
мөлкәтен юк итүгә яки зыян китерүгә янау турында дәүләт яклавын гамәлгә ашыру
турында Карар кабул итүче орган тарафыннан билгеләнгән мәгълүмат тора.
(1нче өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә) 2нче чара. Куркынычсызлыкка яклана торган затның язма гаризасы
яки аның ризалыгы белән, ярдәмчесез хәлдә булган затның якын туганнарының,
якыннарының яки якыннарының язма гаризасы яки алар белән кулланыла язма
рәвештә, ә балигъ булмаган затларга карата аларның ата-аналарының яки аларны
алыштыручы

затларның,

шулай

ук

опека

һәм

попечительлек

органнары

вәкилләренең язма гаризасы нигезендә белдерелгән ризалыгы (ата-анасы яки аларны
алыштыручы затлар булмаган очракта) яисә язма рәвештә белдерелгән ризалыгы
белән.
(2нче өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3.

Куркынычсызлык

чараларын

куллану

гаиләнең

балигъ

булган

әгъзаларының яклана торган затның һәм аның белән бергә яшәүче башка затларның
мәнфәгатьләренә

кагылса,

аларның

язма

рәвештә

белдерелгән

ризалыгы,

куркынычсызлык чараларын куллануга кирәк.
Маддә 17. Ижтимагый ярдәм чараларын куллану нигезләре
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

Ижтимагый ярдәм чараларын куллану нигезләре булып яклана торган затның
үлеме (үлем), җинаять катнашы белән аның сәламәтлегенә башка зыян китерү тора
суд эшләре.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә18. Куркынычсызлык чараларын куллану тәртибе
1. Куркынычсызлык чараларын куллану тәртибе әлеге Федераль канун, башка
федераль кануннар һәм Рәсәй Федерациясенең башка норматив хокукый актлары
белән билгеләнә.
2. Суд (судья), сорау алу органы башлыгы, тикшерү органы җитәкчесе яки
тикшерүче, 1 өлештә күрсәтелгән заттан алып, тикшерү органы җитәкчесе ризалыгы
белән - Әлеге Федераль канунның 2нче маддәсендәге 3нче пункты, аның иминлеге
куркынычына бәйле рәвештә дәүләт яклау чараларын куллану зарурлыгы турында
гариза (хәбәр), шулай ук аның мөлкәтен юкка чыгару яисә зыян китерү куркынычы
белән бәйле рәвештә, бу гаризаны (хәбәр) тикшерүне һәм өч тәүлек эчендә
(әлагательне

түзмәгән

очракларда,

кичекмәстән)

күрсәтелгән

затка

карата

куркынычсызлык чараларын куллану яисә аларны кулланудан баш тарту турында
Карар кабул итәргә тиеш.
(2нче өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2.1. Суд (судья), сорау алу органы башлыгы, тикшерү органы җитәкчесе яки
тикшерүче,

тикшерү

органы

җитәкчесе

ризалыгы

белән,

куркынычсызлык

чараларын гамәлгә ашыручы органның дәлилләнгән үтенечнамәсе буенча әлеге
маддәнең 2 өлешендә күрсәтелгән вакытны әлеге статьяның 2 өлешендә 30 тәулеккә
озынайтырга хокуклы.
(2.1 өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)

2.2. Яклана торган затның иминлегенә чын куркыныч булуын яки аның
мөлкәтен юк итүен яки зыян китерүен таныклаучы мисалларны күрсәтеп, тикшерү
нәтиҗәләре нигезендә куркынычсызлык чараларын куллану яки аларны кулланудан
баш тарту турында Карар кабул ителә, куркынычсызлык чараларын гамәлгә
ашыручы орган дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче органга
язмача формада тапшыра.
(2.2 өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
2.3. Кабул ителгән карар турында дәлилләнгән карар чыгарыла (билгеләмә), ул
чыгарылган көнне куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы органга, шулай ук
әлеге карар чыгарылган затка җибәрелә (билгеләмә).
(2.3 өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
3. Куркынычсызлык чараларын куллану турында йә аларны кулланудан баш
тарту турында карар югары органга, прокурорга яки судка шикаять бирелергә
мөмкин. Шикаять бирелгән вакыттан алып 24 сәгать эчендә каралырга тиеш.
4. Куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы Орган әлеге Федераль
канунда каралган кирәкле куркынычсызлык чараларын сайлый һәм аларны куллану
ысулларын билгели.
5. Иминлек өчен сайланган чаралар турында, аларны үзгәртү, әлеге чараларны
куллану нәтиҗәләре турында куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы орган
судка (судка), җинаять турында гариза (хәбәр) булган тикшерү органы җитәкчесенә,
тикшерү органы җитәкчесенә яки тикшерүчегә хәбәр итә, ә яклана торган затның
иминлегенә куркыныч янаган очракта, куркынычсызлык чараларын юкка чыгару
турында үтенә.
(2007нче елның 24нче июлендәге 214-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә), 28.12.2010 ел N 404-ФЗ)

6. Әлеге Федераль канун һәм Рәсәй Федерациясе граждан кануннары
нигезендә әлеге Федераль канунның 6нчы маддәсендәге 1 пунктында каралган
куркынычсызлык чараларын сайлау өчен куркынычсызлык чараларын гамәлгә
ашыручы орган якланучы зат белән язма рәвештә шартнамә төзи, анда билгеләнгән
куркынычсызлык

чараларын

куллану

шартлары

куркынычсызлык

чараларын

гамәлгә

ашыручы

бурычлары, һәм яклана торган

билгеләнә,
органның

ә

шулай

хокуклары

ук
һәм

зат аны кулланганда. Килешүдә якланган зат

турындагы белешмәләрнең конфиденциальлеге шартларын үтәгән килешүдә мөмкин
яклана торган затның гаилә хәле турында, яклана торган затта булган гражданхокукый һәм башка юридик йөкләмәләр турында, саклана торган затка җинаять эше
яисә административ житештеру кузгату турында, гаепләнүче, җинаять эше буенча
граждан җавапчысы сыйфатында яклана торган затны җәлеп итү турында яисә
граждан җавапчысы сыйфатында башка белешмәләр, куркынычсызлык чараларын
куллану өчен әһәмияте булган белешмәләр чагылдырырга. Якланган зат белән
килешү төзү тәртибе норматив белән билгеләнә, куркынычсызлык чараларын
гамәлгә ашыручы органнарның хокукый актлары ярдәмендә.
(6нчы өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
7. Куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы Орган яклана торган затның
психологик ягын тәэмин итә.
(7нче өлеш 28.12.2013 N 432-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)
Маддә 19. Ижтимагый ярдәм чараларын куллану тәртибе
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1. Ижтимагый ярдәм чараларын куллану тәртибе әлеге Федераль канун, башка
федераль кануннар һәм Рәсәй Федерациясенең башка норматив хокукый актлары
белән билгеләнә.

(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Дәүләт яклауны гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче Орган, яклана
торган затның һәлак булуы (үлү) турында гариза (хәбәр) алгач һәм җинаять суд
эшчәнлегендә катнашуына бәйле рәвештә һәлак булу (үлем) башлануын билгеләп,
өч тәүлек эчендә һәлак булган (вафат булган) гаилә әгъзаларына һәм аның
асраулыкта булган затларга карата ижтимагый ярдәм чараларын куллану турында
Карар кабул итәргә, яисә аларны кулланудан баш тарту турында Карар кабул итәргә
тиеш.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3. Дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче Орган, җинаять
суд эшчәнлегендә телес җәрәхәтләре яисә аның сәламәтлегенә башка зыян
катнашуга бәйле рәвештә яклана торган затка сәбәп турында гариза (хәбәр) алгач, бу
гаризаны (хәбәр) тикшерергә һәм өч тәүлек эчендә ижтимагый ярдәм чараларын
куллану яки аларны кулланудан баш тарту турында Карар кабул итәргә тиеш.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4. Кабул ителгән карар турында мотивлаштырылган карар (билгеләмә)
чыгарыла, ул ижтимагый ярдәм чараларын гамәлгә ашыручы органга, шулай ук
күрсәтелгән карар (билгеләмә) тарафыннан чыгарылган затка җибәрелә.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5. Ижтимагый ярдәм чараларын куллану турында яисә аларны кулланудан баш
тарту турында карар югары органга, прокурорга яки судка шикаять бирелергә
мөмкин. Шикаять бирү көненнән бер ай эчендә карап тикшерелергә тиеш.

(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
6. Ижтимагый ярдәм чараларын куллану турында карар (билгеләмә) алган
Орган аны 10 тәүлек эчендә үтәргә тиеш.
(2004нче елның 29нче декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 20. Куркынычсызлык чараларын бетеру
1 Әгәр сакланучы зат әлеге Федераль канунның 18 маддәсенең 6нчы өлешендә
каралган шартнамә төзүдән баш тартса, яисә әлеге шартнамә шартларын бозган
очракта куркынычсызлык чараларын алга таба куллану мөмкин булмаса, аларны
әлеге Федераль канунның 1 маддәсендә күрсәтелгән куллану нигезләре бетерелгән
очракта, куркынычсызлык чаралары юкка чыгарыла.
(1нче өлеш 2013нче елның 28нче декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль
канун редакциясендә)
2. Куркынычсызлык чаралары әлеге Федераль канунның 16нчы маддәсенең
2нче өлешендә күрсәтелгән затларның язма гаризасы буенча гамәлдән чыгарыла,
шулай ук дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул иткән органга
җибәрелгән куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы орган үтенечнамәсе
буенча яисә производствода билгесез карар белән җинаять эше урнашкан органга
кире кагылырга мөмкин(билгеләү) гамәлгә ашыру турында дәүләт яклавы.
(2нче өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2.1. Әлеге Федераль канунның 16нчы маддәсенең 2нче өлешендә күрсәтелгән
затларның язма гаризасы яки куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы
органның үтенечнамәсе аларны юкка чыгару турында әлеге маддәнең 3нче
өлешендә күрсәтелгән органнар тарафыннан өч тәүлек эчендә карала. Кабул ителгән
карар турында дәлилләнгән карар чыгарыла (билгеләмә), ул чыгарылган көнне

куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы органга, шулай ук әлеге карар
чыгарылган затка җибәрелә (билгеләмә).
(2.1 өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
3. Куркынычсызлык чараларын юкка чыгару дәүләт яклавын гамәлгә ашыру
турында Карар кабул иткән орган карары (билгеләү) буенча яисә җитештерүдә
дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында тиешле карар (билгеләмәсе) белән җинаять
эше булган орган карары (билгеләү) буенча гына рөхсәт ителә.
4. Куркынычсызлык чараларын юкка чыгару турында карар (билгеләмә)
югары органга, прокурорга яки судка шикаять бирелергә мөмкин. Шикаять бирелгән
вакыттан алып 24 сәгать эчендә каралырга тиеш.
5.

Куркынычсызлык

чараларын

гамәлдән

чыгару

турында

карарда

(билгеләүдә) яклана торган затның мөлкәти булмаган хокукларын торгызу һәм алар
белән бәйле мәсәләләр җайга салынырга тиеш.
6. Куркынычсызлык чараларын куллану турында карар (билгеләмә) әлеге
Федераль канунның 3нче маддәсенең 2 өлешендә күрсәтелгән орган тарафыннан,
аларны юкка чыгару турында Карар кабул ителгәнчегә кадәр гамәлдә була.
7. Куркынычсызлык чаралары кулланыла торган җитештерүгә бәйле җинаять
эшен туктатканда, тикшерү органы җитәкчесе, тикшерүче тикшерү органы
җитәкчесенең яки суд (судья) ризалыгы белән тикшерү органы җитәкчесе, алга таба
куркынычсызлык чараларын куллану яки аларны тулысынча яки өлешчә юкка
чыгару турында карар (билгеләмә) чыгара, әгәр алга таба куркынычсызлык
чараларын куллану өчен Рәсәй Федерациясе кануннарында каралган нигезләр
булмаса, куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы органнан алынган
мәгълүмат нигезендә яисә органның үтенечнамәсе буенча, гамәлгә ашыра торган
иминлек чараларын, йә әлеге Федераль канунның 16 маддәсенең 2нче өлешендә
күрсәтелгән затларның язма гаризасы нигезендә. Әгәр чаралар куллану булса
куркынычсызлык җинаять эшен туктату турында Карар кабул ителгәннән соң

башкарылды, әлеге маддәнең 1, 2 һәм 2.1 өлешләрендә каралган нигезләр булганда
куркынычсызлык

чаралары

гамәлдән

чыгарыла

мондый

куркынычсызлык

чараларын гамәлгә ашыручы органның урнашу урыны буенча тиешле дәрәҗәдәге
район яки хәрби суд судьясы.
(7нче өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
8. Суд (судья) җинаять эше буенча карар чыгарганда, тәрбияви йогынты
ясауның мәҗбүри чараларын яисә медицина характерындагы мәҗбүри чараларны
куллану турында Карар кабул иткәндә куркынычсызлык чараларын юкка чыгару
яисә

аларны

киләчәктә

куллану

турында

карар

(билгеләмә)

чыгара.

Куркынычсызлык чараларын куллану җинаять эше буенча хөкем карары, тәрбия
чарасын мәҗбүри куллану турында Карар кабул ителгәннән соң гамәлгә ашырылган
очракта әлеге маддәнең 1нче һәм 2нче өлешләрендә каралган нигезләр булганда,
медицина характерындагы чаралар яисә мәҗбүри чаралар, куркынычсызлык
чаралары район яки хәрби суд судьялары тарафыннан юкка чыгарыла, әлеге
куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыра торган органның урнашу урыны буенча
тиешле дәрәҗәдәге органнар белән.
(8нче өлеш 2013нче елның 28нче декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль
канун белән кертелде)
9. Җинаять эше буенча алдан тикшерү туктатылган очракта, тикшерүче
куркынычсызлык чаралары кулланыла торган җитештерү белән бәйле рәвештә, алга
таба куркынычсызлык чараларын куллану яки аларны тулысынча яки өлешчә юкка
чыгару турында Карар Чыгара, әгәр алга таба куркынычсызлык чараларын куллану
өчен, чаралар гамәлгә ашыручы органнан алынган мәгълүмат нигезендә, Рәсәй
Федерациясе кануннарында каралган нигезләр юк икән яисә куркынычсызлык
чараларын гамәлгә ашыручы орган үтенечнамәсе буенча йә әлеге Федераль
канунның 16нчы маддәсенең 2 өлешендә күрсәтелгән затларның язма гаризасы
нигезендә.

(9нчы өлеш 2017нче елның 7нче февралендәге 7-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
Маддә 21. Дәүләт яклавы турында мәгълүматларны саклау
(2013нче елның 21нче декабрендәге 377-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1. Дәүләт яклавы, әгәр Рәсәй Федерациясе кануннары белән алар мәгълүматка
кертелмәсә, яклана торган зат турындагы белешмәләрнең конфиденциальлеген
саклау белән гамәлгә ашырыла, дәүләт серен тәшкил итә.
2. Дәүләт яклавын гамәлгә ашыру һәм мондый мәгълүматларны бирү
турындагы

мәгълүматларны

саклау

тәртибе

Рәсәй

Федерациясе

Хөкүмәте

тарафыннан билгеләнә.
Маддә 22. Дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында карарларны үтәү
мәҗбүрилеге
1. Үз компетенциясе нигезендә кабул ителә торган дәүләт яклавын тәэмин
итүче органнар карарлары предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмаларның
вазыйфаи затлары тарафыннан үтәлергә тиеш.
2. 2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун үз
көчен югалтты)
Бүлек

4.

ДӘУЛӘТ

ЯКЛАВЫ

ТӘЭМИН

ИТУЧЕ

ЯКЛАНГАН

ЗАТЛАРНЫҢ ҺӘМ ОРГАННАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ
Маддә 23. Якланган затларның хокуклары һәм бурычлары
1. Яклана торган затлар хокуклы:
1) үз хокукларын һәм бурычларын белергә;

2) әлеге Федераль канунның 2нче маддәсенең 3нче өлешендә күрсәтелгән
затларның шәхси һәм мөлкәти иминлеген, шәхси һәм мөлкәти иминлеген тәэмин
итүне таләп итәргә;
3) әлеге Федераль канунда каралган очракларда ижтимагый ярдәм чараларын
куллануны таләп итәргә;
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4) үзеңә карата, шулай ук якын туганнарың, туганнарың һәм якын затларыңа
карата куркынычсызлык чаралары куллану турында белергэ, бу чараларның нинди
икэнен белергә;
5) әлеге Федераль канунда каралган өстәмә куркынычсызлык чараларын
куллану,

аларны

тулысынча

яки

өлешчә

юкка

чыгару

яки

киләчәктә

куркынычсызлык чараларын куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итәргә;
(2017нче

елның

7нче

февралендәге

7-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
6) Рәсәй Федерациясе кануннарында каралган тәртиптә дәүләт яклавын тәэмин
итүче органнар карарларына һәм гамәлләренә югары органга, прокурорга яисә судка
шикаять бирергә;
7) Психологик ярдәм алу өчен куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы
органга мөрәҗәгать итәргә.
(п. 7 2013нче елның 28нче декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
2. Якланган затлар бурычлы:
1) аларның куркынычсызлык чараларына карата куллану шартларын һәм
дәүләт яклавын тәэмин итүче органнарның законлы таләпләрен үтәргә;

2) кичекмәстән узләренә карата булган хокукка каршы гамәлләр һәм хәфевхәтәрләр турында һәр очракта дәүләт яклавы тәэмин итуче органнарга хәбәр итәргә;
3) әлеге Федераль канунның 6нчы маддәсендәге

1нче өлешенең 2нче

пунктында күрсәтелгән һәм иминлек чараларын гамәлгә ашыручы органнар
тарафыннан әлеге мөлкәт белән тәэмин итү өчен файдалануга мөрәҗәгать иткәндә
аларның иминлеген тәэмин итү, федераль кануннар һәм Рәсәй Федерациясенең
башка норматив хокукый актлары таләпләрен үтәү;
4) аларга карата кулланыла торган дәүләт яклавы чаралары турындагы
мәгълүматны сер итеп сакларга.
(2013нче елның 21нче декабрендәге 377-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә24. Дәүләт яклавын тәэмин итүче органнарның хокуклары һәм
бурычлары
1. Дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче органнар үз
компетенциясе чикләрендә хокуклы:
1)

дәүләт

хакимиятенең

барлык

органнарыннан,

җирле

үзидарә

органнарыннан, юридик һәм физик затлардан соратып алырга һәм күрсәтелгән
органнардан, юридик һәм физик затлардан дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында
Карар кабул ителә торган затларның куркынычсызлыгы куркынычы турында
гаризалар һәм хәбәрләр буенча кирәкле белешмәләр алырга;
2) әлеге Федераль канунның 2нче маддәсендә күрсәтелгән затларны дәүләт
яклавын

гамәлгә

ашыру

өчен

процессуаль

гамәлләрне

башкарырга

яисә

куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы органнарга һәм ижтимагый ярдәм
чараларын гамәлгә ашыручы органнарга кирәкле йөкләмәләр бирергә;
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

3) куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы органнардан һәм ижтимагый
ярдәм чараларын гамәлгә ашыручы органнарыннан, дәүләт яклавының өстәмә
чараларын куллануны таләп итәргә;
(2004нче

елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун

редакциясендә)
4) күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыручы органнар белән килештерү буенча
куркынычсызлык чараларын һәм ижтимагый ярдәм чараларын тулысынча яисә
өлешчә юкка чыгарырга.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Куркынычсызлык чараларын гамәлгә ашыручы органнар хокуклы:
1) әлеге Федераль канунда каралган куркынычсызлык чараларын сайлау,
аларны куллану ысулларын билгеләү, кирәк булганда үзгәртү, өлешчә гамәлдән
чыгару һәм тулыландыру кулланыла торган куркынычсызлык чаралары;
(2017нче

елның

7нче

февралендәге

7-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
2) якланган затлардан аларның куркынычсызлык чараларына карата куллану
шартларын үтәүне,күрсәтелгән чараларны куллануга бәйле законлы күрсәтмәләрне
үтәүне таләп итәргә;
3) судка (судка), сорау алу органы башлыгына, җитештерүендә җинаять эше
булган тикшерү органы җитәкчесенә яки тикшерүчегә процессуаль гамәлләр
башкарганда куркынычсызлык чараларын куллану яки аларны юкка чыгару турында
үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә;
(2007нче елның 24нче июлендәге 214-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә), 28.12.2010 N 404-ФЗ номерлы Федераль канун)

4) "оператив-ФЗ турында"1995нче елның 12нче августындагы 144-ФЗ
номерлы Федераль канунда каралган тәртиптә эзләү чараларын үткәрергә).
3. Ижтимагый ярдәм чараларын гамәлгә ашыручы органнар хокуклы:
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1) дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче органнардан һәм
яклана торган затлардан ижтимагый ярдәм чараларын гамәлгә ашыру өчен кирәкле
өстәмә белешмәләр соратып алырга;
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2) дәүләт яклавын гамәлгә ашыру турында Карар кабул итүче органнарга
мөрәҗәгать итәргә, мөмкин булган хәлләрне ачыклаган очракта, ижтимагый ярдәм
чараларын гамәлдән чыгару турында үтенеч белән күрсәтелгән чараларны куллану
мөмкинлеге.
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4 дәүләт яклавын тәэмин итүче органнар мәҗбүри:
1) һәрбер аларга танылган һәм куркынычсызлык чараларын яки ижтимагый
ярдәм чараларын таләп итуче очракларга кичекмэстэн илтифат иту;
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2) барлык кирәкле куркынычсызлык һәм ижтимагый ярдәм чараларын гамәл
итергә;
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

3) якланган затларга куллану, үзгәртү турында, өстәмәләр турында яки аларны
куркынычсызлык чараларына һәм каралган ижтимагый ярдәм чараларына карата
куллануны юкка чыгару турында үз вакытында хәбәр итәргә әлеге Федераль канун
нигезендә, шулай ук Рәсәй Федерациясе законнарында каралган дәүләт яклавын
тәэмин итүгә бәйле карарлар кабул итү турында;
(2004нче елның 29нчы декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4) аңа карата дәүләт яклавы турында карар (билгеләмәләр) белдергәндә яклана
торган затка аның хокукларын һәм бурычларын аңлатырга;
5) яклана торган затның психологик яктан тәэмин ителешен оештыру һәм
гамәлгә ашыру буенча чаралар күрергә.
(п. 5 2013 елның 28нче декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
Башлыгы 5. ТАЛӘПЛӘРНЕ БОЗГАН ӨЧЕН ҖАВАПЛЫЛЫК
ӘЛЕГЕ ФЕДЕРАЛЬ КАНУННЫҢ 1 МАДДӘСЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР
КЕРТҮ ХАКЫНДА
Маддә 25. Дәүләт яклавын тәэмин итү таләпләрен бозган өчен вазыйфаи
затның җаваплылыгы
Дәүләт яклавын тәэмин итүче органның дәүләт яклавын гамәлгә ашыруда яки
аны

тиешенчә

башкармауда

гаепле

вазыйфаи

затны

Рәсәй

Федерациясе

кануннарында каралган җаваплылыкка ия.
Маддә 26. Яклана торган зат һәм куркынычсызлык чаралары турында
мәгълүматларны тараткан өчен җаваплылык
Хезмәт эшчәнлеге белән бәйле рәвештә әлеге мәгълүматлар ышанып
тапшырылган яисә билгеле булган зат тарафыннан яклана торган зат һәм аның

куркынычсызлык чараларына карата кулланыла торган мәгълүматларны ачу Рәсәй
Федерациясе кануннарында каралган җаваплылыкка тартыла.
Маддә 27. Якланган затның жаваплылыгы
Әлеге Федераль канунның 6нчы маддәсендәге 1нче өлешенең 2нче пунктында
күрсәтелгән һәм якланган затка аның иминлеген тәэмин итү өчен файдалануга
бирелгән мөлкәтне сату, залог яки тапшыру, шулай ук әлеге мөлкәтне югалту яки
бозу өчен җаваплылыкны үз өстенә ала, Рәсәй Федерациясе кануннары белән
каралган.
Башлыгы 6. ДӘУЛӘТ ЯКЛАВЫН ФИНАНС ҺӘМ МАТДИ-ТЕХНИК
ТӘЭМИН ИТУ
(2011нче елның 30нчы ноябрендәге 352-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 28. Дәүләт яклавы чараларын финанс һәм матди-техник тәэмин
итү
(2011нче елның 30нчы ноябрендәге 352-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1. Дәүләт яклавын тәэмин итү өчен Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
зыян күрүчеләрнең, шаһитларның һәм җинаять суд эшчәнлегендәге башка
катнашучыларның иминлеген тәэмин итү буенча дәүләт программасы раслана.
2. Зыян күрүчеләрнең, шаһитларның һәм җинаять суд эшчәнлегендәге башка
катнашучыларның иминлеген тәэмин итү дәүләт программасын финанс һәм матдитехник яктан тәэмин итү федераль бюджет һәм каралган башка финанс чыганаклары
хисабына гамәлгә ашырыла Рәсәй Федерациясе кануннары белән.
(2011нче елның 30нчы ноябрендәге 352-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

2.1. (Финанс һәм матди-ФЗ) куркынычсызлык чараларын техник тәэмин итү
зыян

күрүчеләрнең,

шаһитларның

һәм

җинаять

суд

эшчәнлегендә

башка

катнашучыларның иминлеген оператив-эзләү эшчәнлеген финанс ягыннан тәэмин
итү өчен билгеләнгән тәртиптә тәэмин итү дәүләт программасы акчалары исәбеннән
гамәлгә ашырыла. Әлеге максатларга бүлеп бирелә торган акчаларның тотылышын
контрольдә

тоту

куркынычсызлык

чараларын

гамәлгә

ашыручы

органнар

җитәкчеләре тарафыннан гамәлгә ашырыла.
(2.1 өлеш 2011нче елның 30нчы ноябрендәге 352-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
3. Дәүләт яклавын тәэмин итү белән бәйле чыгымнар якланган затка йөкләнә
алмый.
Бүлек 7. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛӘМӘЛӘРЕ
Маддә 29. Әлеге Федераль канунның үз көченә керүе
Әлеге Федераль канун 2005нче елның 1нче гыйнварыннан үз көченә керә.
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