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Татарстан Республикасы Транспорт һәм 
юл хуҗалыгы министрлыгының 2014 
елның 7 июлендәге 214 номерлы 
боерыгы белән расланган Җиңел таксида 
пассажирлар йөртү һәм багаж ташу 
өлкәсендә төбәк дәүләт контролен 
гамәлгә ашыру һәм җиңел таксида 
пассажирлар йөртү һәм багаж ташу 
буенча инвалидлар өчен хезмәт 
күрсәтүләрдән файдалану мөмкинлеген 
тәэмин итү буенча дәүләт функциясен 
үтәү буенча Татарстан Республикасы 
Транспорт һәм юл  хуҗалыгы 
министрлыгының Административ 
регламентына үзгәрешләр кертү турында  
 
 

Боерык бирәм: 
 
1. Кушымта итеп бирелгән Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы министрлыгының “Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы 
министрлыгының җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу өлкәсендә төбәк 
дәүләт контролен гамәлгә ашыру буенча Административ регламентын раслау турында” 
2014 елның 7 июлендәге 214 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының җиңел таксида 
пассажирлар йөртү һәм багаж ташу өлкәсендә төбәк дәүләт контролен гамәлгә ашыру 
һәм җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча инвалидлар өчен хезмәт 
күрсәтүләрдән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү буенча дәүләт функциясен үтәү 
буенча Административ регламентына кертелә торган үзгәрешләрне расларга (2014 
елның 12 ноябрендәге 376 номерлы, 2017 елның 18 июлендәге 241 номерлы, 2018 



елның 23 октябрендәге 535 номерлы Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл 
хуҗалыгы министрлыгының боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән). 

2. Транспорт идарәсенең автомобиль транспорты бүлеге башлыгы 
Н.Н. Доброхотовка әлеге боерыкны Татарстан Республикасы юстиция Министрлыгына 
дәүләт теркәвенә җибәрергә. 

 
 
 

Министр                   Л.Р. Сафин 



Татарстан Республикасы 
Транспорт һәм юл хуҗалыгы 
министрлыгының 2019 
елның 11 октябрендәге 482 
номерлы боерыгы белән 
расланган  

 
 

Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының “Татарстан 
Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының җиңел таксида 
пассажирлар йөртү һәм багаж ташу өлкәсендә төбәк дәүләт контролен гамәлгә 

ашыру буенча Административ регламентын раслау турында” 2014 елның 7 
июлендәге 214 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы 

Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының җиңел таксида пассажирлар йөртү 
һәм багаж ташу өлкәсендә төбәк дәүләт контролен гамәлгә ашыру һәм җиңел 
таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча инвалидлар өчен хезмәт 

күрсәтүләрдән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү буенча дәүләт функциясен үтәү 
буенча Административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 

 
1 бүлегендә: 
1.1 пунктын түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга:  
“Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре резидентларына 

карата региональ дәүләт контроле, “Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-
икътисадый үсеш территорияләре турында” 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ 
номерлы Федераль законның 24 статьясында билгеләнгән тикшерүләрне оештыру 
һәм үткәрү үзенчәлекләрен исәпкә алып, әлеге регламентта каралган тәртиптә 
гамәлгә ашырыла.”; 

1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.3. Региональ дәүләт контроле Министрлык тарафыннан гамәлгә ашырыла:  
Россия Федерациясе Конституциясе белән (Россия газетасы, 1993, 25 декабрь, 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы (алга 

таба - РФ КоАП турында) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2002, № 1, ст. 1); 

«Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 
24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 181-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 1995, № 48, 4563 ст.); 

«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 
2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-59-ФЗ номерлы 
Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2006, № 19, 2060 ст., 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Автомобиль транспорты һәм шәһәр җир өсте электр транспорты уставы» 
2007 елның 8 ноябрендәге 259-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 259-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2007, № 46, 
5555 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 
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«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 
турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 
294-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2008, 
№ 52, 6249 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 
2011 елның 21 апрелендәге 69-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 69-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2011, № 17, 
№ 2310 ст.); 

«Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 
территорияләре турында» 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба – № 473-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 
законнары җыелышы, 2015, № 1, № 26 статья, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Автомобиль транспортында һәм шәһәр 
җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багаж ташу кагыйдәләрен раслау 
турында» 2009 елның 14 февралендәге 112 номерлы карары (алга таба - кагыйдәләр) 
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2009, № 9, № 1102 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары 
һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик затларны һәм 
индивидуаль эшкуарларны планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү 
Кагыйдәләрен раслау турында» 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары 
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2010, № 28, 3706 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрнең бердәм реестрын 
формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре турында» 2015 елның 28 апрелендәге 
415 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 415 номерлы 
карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 19, 2825 ст., кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып);  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 
территориясе резидентларына карата дәүләт контролен (күзәтчелеген), муниципаль 
контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар тарафыннан уздырыла торган 
уртак планлы тикшерүләр турында» 2015 елның 22 октябрендәге 1132 номерлы 
карары (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 44, 6127 ст.);  

«Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары, 
җирле үзидарә органнары яисә дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары 
карамагындагы оешмаларның, шул документлар һәм (яки) белешмәләр булган 
башка дәүләт органнарыннан яисә җирле үзидарә органнарына караган, 
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алу һәм түләүсез 
нигездә, шул исәптән электрон формада, документлар һәм (яисә) мәгълүмат алу 
турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 18 апрелендәге 323 
номерлы карары (алга таба - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 323 номерлы 
карары) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2016, № 17, 2418 ст.); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Муниципаль хокукый актларда 
билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне бозуга юл куймау турында, 
юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан мондый кисәтү һәм аларны карауга каршы 
тору, мондый кисәтүнең үтәлеше турында хәбәрнамәләр бирү кагыйдәләрен раслау 
турында» 2017 елның 10 февралендәге 166 номерлы карары (алга таба – Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең 166 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары 
җыелышы, 2017, № 8, 1239 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, 
муниципаль контроль органнары, җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт 
органнарына яки җирле үзидарә органнарына буйсынучы оешмалардан тикшерүләр 
оештырганда һәм үткәргәндә соратып алына һәм ведомствоара мәгълүмати 
хезмәттәшлек кысаларында соратып алына торган документлар һәм (яисә) 
мәгълүмат исемлеген раслау турында» 2016 елның 19 апрелендәге 724-р номерлы 
боерыгы (алга таба - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең № 724-р күрсәтмәсе) (Россия 
Федерациясе законнары җыелышы, 2016, № 18, 2647 ст., кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып); 

“Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында 
2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законны (“Законлылык” 
басмасы, № 5, 2009, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 
һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында «Федераль закон 
нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 номерлы 
боерыгы (алга таба – Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 141 
номерлы боерыгы) (Россия газетасы, 2009, 14 май, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 

Россия Икътисадый үсеш министрлыгының «Ерак Көнчыгыш федераль 
округы территориясеннән тыш, Россия Федерациясе территориясендә төзелгән 
алдынгы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентларына карата дәүләт 
контроле (күзәтчелеге) органнары һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан 
планнан тыш тикшерүләр үткәрүне килештерү тәртибен раслау турында» 2016 
елның 19 декабрендәге 817 номерлы боерыгы (хокукый мәгълүматның рәсми 
интернет-порталы, 2017, 21 март); 

«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар 
йөртү һәм багаж ташу турында» 2011 елның 10 октябрендәге 77-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Җыелма 
басмасы, 2011, № 10, № 1219 статья, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 6 июлендәге 
317 номерлы карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары 
һәм күрсәтмәләре һәм республика башкарма хакимият органнары норматив актлары 
җыентыгы» журналы, 2005, № 28, 0646 статьясы, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
алып); 
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«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар 
йөртү һәм багаж ташу турында 2011 елның 10 октябрендәге 77-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары турында” Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 6 декабрендәге 999 номерлы 
карары (“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары, республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары 
җыентыгы” журналы, 2012, № 3, 0077 ст., кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу өлкәсендә төбәк дәүләт 
контролен гамәлгә ашырганда җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу 
буенча инвалидларның хезмәт күрсәтүләрдән файдалану мөмкинлеген тәэмин итүне 
тикшереп торуны оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында» 2018 
елның 20 гыйнварындагы 21 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карары (алга таба – ТР Министрлар кабинетының 21 номерлы карары) 
(«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карарлары һәм күрсәтмәләре, 
республика башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 
2018, № 7, 0266); 

Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 
«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм 
багаж ташу өлкәсендә административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә 
һәм аларны карап тикшерүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген раслау турында» 
2012 елның 13 сентябрендәге 156 номерлы боерыгы (алга таба – министрлыкның 
156 номерлы боерыгы) («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары 
һәм боерыклары, республика башкарма хакимият органнары норматив актлары 
җыентыгы» журналы, 2012, 78, 2609 ст.); 

1.5 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 
«1.5. Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксида пассажирлар 

йөртү һәм багаж ташу буенча юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның алынган 
рөхсәтләр нигезендә эшчәнлеге, шул исәптән җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм 
багаж ташу буенча, № 473-ФЗ Федераль закон нигезендә алдынгы социаль-
икътисадый үсеш территориясе резиденты статусы (алга таба - контроль 
объектлары; юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар) булган юридик затларның һәм 
шәхси эшкуарларның эшчәнлеген дә кертеп, региональ дәүләт контроле объекты 
булып тора.»; 

2 бүлегендә: 
"Планлы тикшерүләр үткәрү өчен нигезләр” бүлекчәсен түбәндәге эчтәлекле 

2.15 пункты белән тулыландырырга: 
«2.15. 2019 елның 1 гыйнварыннан 2020 елның 31 декабренә кадәрге чорда 

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 
24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясы нигезләмәләре 
нигезендә кече эшкуарлык субъектларына карата юридик затларга, шәхси 
эшмәкәрләргә карата планлы тикшерүләр (алар турында белешмәләр кече һәм урта 
эшкуарлык субъектларының Бердәм реестрына кертелгән) 294-ФЗ номерлы 
Федераль законның 262 статьясы таләпләре нигезендә оештырыла һәм үткәрелә.»; 
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административ регламентка 2 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

 
 
 
 

Җиңел таксида пассажирлар йөртү 
һәм багаж ташу өлкәсендә төбәк 

дәүләт контролен гамәлгә ашыру буенча 
дәүләт функциясен үтәү буенча 

Татарстан Республикасы Транспорт 
һәм юл  хуҗалыгы министрлыгының 

Административ регламентына 
үзгәрешләр кертү турында 

2 нче кушымта 
 

Форма 
 
Татарстан Республикасы Транспорт 
һәм юл хуҗалыгы министрлыгы 
420061, Казан шәһәре, Н. Ершов ур., 31а 
 

БЕРКЕТМӘ №  ________ 
административ хокук бозу турында 

 
"__" _________ 20__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _________________________ 
                                                                                                                                           (төзү урыны) 
____________________________________________________________________________ 
        (беркетмә төзегән затның вазыйфасы, фамилиясе һәм инициаллары) 
___________________________________________________________________________ тормышка ашырганда 
әлеге беркетмәне гражданин (- ка) (вазыйфаи зат, юридик зат) төзеде) 
_____________________________________________________________________________________________ 
   (фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган көне, урыны, аның законлы вәкиле турында мәгълүмат) 
Урнашу урыны (адресы, телефон) ______________________________________________________________ 
Эш урыны (адрес, телефон) __________________________________________________________________ 
бозу ___________________________________________________________________________ 
              (административ хокук бозу вакыйгасы урыны һәм кылу вакыты турында мәгълүматлар  күрсәтергә,  
_____________________________________________________________________________________________ 

рөхсәт бирү номеры һәм датасы) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
РФ КоАП тарафыннын каралган җаваплылык _____________________ 
Граждан (вазыйфаи зат, законлы вәкил) аңлатмасы) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициаллар) 
 

                                    _______________________________________ 
                                    (гражданның, вазыйфаи затның имзасы, 

                                          законлы вәкил) 
 
Шаһитләр, зарар күрүчеләр (булган очракта): 
1. _________________________________________________________________________ __________________ 
   (шаһитләр): (Фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны адресы, телефон)                       (имза)  
                   
2. _________________________________________________________________________ __________________ 
   (Фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны адресы, телефон)                                               (имза) 
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Әлеге беркетмә РФ КоАП 28.2 статьясы нигезендә административ хокук бозу турында эш алып барыла торган зат 
(аның законлы вәкиле) каршында төзелде, аңа карата аның статьяларда каралган хокуклары һәм бурычлары 
аңлатылды 25.1 (24.2, 25.3, 25,4, 25.5, 28.2) РФ КоАП 17.7 статьясы буенча җаваплылык турында кисәтелде  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
  (яклаучы һәм законлы вәкилнең фамилиясе, инициаллары, ордеры яки ышанычнамәсе мәгълүматлары) 

                                    _______________________________________ 
                                    (гражданның, вазыйфаи затның, законлы вәкилнең имзасы) 

 
 
Беркетмәгә түбәндәге документлар теркәлә (дәлилләр): 
1) ___________________________________________________________________________________________ 
  (беркетмәгә теркәлгән дәлил, зыян күрүченең һәм шаһитларның күрсәткечләрен, эксперт бәяләмәсен күрсәтергә) 
 
Беркетмә тәрҗемәче катнашында төзелде _______________________________________________________ 
                                                                                              (Ф. и. о., яшәү урыны адресы, телефон) 
Эшне карау булачак "___" _________ 20__ _ _ сәгать. __ мин. 
адрес буенча _____________________________________________________________________________________ 
Беркетмә № __________ белән танышкан һәм аның күчермәсен алган "___" ________ 20__ г. 
_________________________________________                 ____________________________________________ 
(беркетмәне төзегән затның имзасы)                                   (гражданның, вазыйфаи затның, законлы вәкилнең имзасы),  

 
Хокук бозган зат беркетмә имзалаудан баш тартты: 
___________________________________________________________________________ 
Беркетмә күчермәсе почта аша җибәрелде"___" __________ 20__ г. 

                                         __________________________________ 
                       (имза, фамилия, беркетмә күчермәсен җибәргән зат инициалы) 

 
 
 
Искәрмә: 
 
Стать 24.2. Административ хокук бозулар буенча эш алып барыла торган тел 
1. Административ хокук бозулар буенча эш рус телендә - Россия Федерациясенең дәүләт телендә алып барыла. 

Россия Федерациясе дәүләт теле белән беррәттән, административ хокук бозулар турындагы эшләр буенча җитештерү 
республиканың территориясендә судья, орган, административ хокук бозулар турындагы эшләрне карарга вәкаләтле 
вазыйфаи зат булган дәүләт телендә алып барылырга мөмкин. 

2. Административ хокук бозу турындагы эш буенча производствода катнашучы һәм эш буенча тел белмәүче 
затларга чыгыш ясау һәм аңлатмалар бирү, үтенечнамәләр һәм отводлар бирү, туган телдә яисә күрсәтелгән затлар 
тарафыннан ирекле сайлап алынган башка телдә шикаять бирү, шулай ук тәрҗемәче хезмәтләреннән файдалану 
хокукы тәэмин ителә. 
 

Статья 25.1. Административ хокук бозу турында эш алып барыла торган зат 
1. Административ хокук бозу турындагы эш буенча эш алып барыла торган зат эшнең барлык материаллары 

белән танышырга, аңлатмалар бирергә, дәлилләр бирергә, үтенечнамәләр һәм отводлар белдерергә, яклаучының 
юридик ярдәменнән, шулай ук административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә башка 
процессуаль хокуклардан файдаланырга хокуклы. 

2. Административ хокук бозу турында эш административ хокук бозу турында эш алып барыла торган зат 
катнашында карала. Күрсәтелгән зат булмаган очракта эш бары тик административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексының 28.6 статьясындагы 3 өлешендә каралган очракларда гына, йә эшне карау урыны һәм 
вакыты турында тиешле мәгълүмат булса, яисә эшне карап тикшерүне кичектереп тору турында заттан гариза килмәсә 
яисә мондый үтенечнамә канәгатьләндерелмичә калдырылса гына каралырга мөмкин.  

3. Судья, административ хокук бозу турындагы эшне караучы орган, вазыйфаи зат эш буенча эш алып барыла 
торган зат эшен караганда мәҗбүри булуын танырга хокуклы. 

Административ кулга алу, Россия Федерациясеннән чит ил гражданын яисә гражданлыгы булмаган затны 
административ куып чыгару яисә мәҗбүри эшләр алып бару, эш буенча эш алып барыла торган затның булуы 
мәҗбүри булып тора. 

4. Административ хокук бозу турында эш алып барыла торган балигъ булмаган зат тикшерү күрсәтелгән затка 
тискәре йогынты ясарга мөмкин булган эш шартларын карау вакытында бетерелергә мөмкин. 
 

Статья 25.3. Законлы вәкилләре физик зат 
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1. Административ хокук бозу турында эш алып барыла торган физик затның яисә балигъ булмаган затның, яисә 
үзенең физик яки психик хәле буенча үз хокукларын мөстәкыйль гамәлгә ашыру мөмкинлегеннән мәхрүм ителгән 
затның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауны аларның законлы вәкилләре гамәлгә ашыра. 

2. Законлы вәкилләре физик затлар булып, аның әти-әниләре, уллыкка алучылар, опекуннар яки Попечительләр 
тора. 

3. Физик затның законлы вәкилләре булган затларның туганлык элемтәләре яисә тиешле вәкаләтләре законда 
каралган документлар белән раслана. 

4. Административ хокук бозу турындагы эш буенча эш алып барыла торган физик затның һәм зыян күрүченең 
Россия Федерациясе Административ хокук бозулар кодексында каралган хокуклары һәм бурычлары бар. 

5. Унсигез яшькә кадәрге зат тарафыннан кылынган административ хокук бозу турындагы эшне караганда 
административ хокук бозу турындагы эшне караучы судья, орган, вазыйфаи зат күрсәтелгән затның законлы 
вәкиленең булуын мәҗбүри дип танырга хокуклы. 
 

Статья 25.4. Юридик затның законлы вәкилләре 
1. Административ хокук бозу турында эш алып барыла торган юридик затның яисә зыян күрүче булып торган 

юридик затның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауны аның законлы вәкилләре гамәлгә ашыра. 
2. Юридик затның законлы вәкилләре булып, Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 

Кодексы нигезендә аның җитәкчесе, шулай ук закон яисә юридик затның гамәлгә кую документлары нигезендә закон 
яисә юридик зат органы дип танылган бүтән зат тора. Юридик затның законлы вәкиле вәкаләтләре аның хезмәт 
урынын таныклаучы документлар белән раслана. 

3. Юридик зат тарафыннан кылынган административ хокук бозу турындагы эш аның законлы вәкиле яки 
яклаучысы катнашында карала. Күрсәтелгән затлар булмаган очракта эш бары тик административ хокук бозулар 
турында Россия Федерациясе кодексының 28.6 статьясындагы 3 өлешендә каралган очракларда, яисә эшне карау 
урыны һәм вакыты турында тиешле хәбәр алынган очракта, яисә алардан эшне карап тикшерүне кичектереп тору 
турында үтенечнамә алынмаса яисә мондый үтенечнамә канәгатьләндерелмичә калдырылса гына каралырга мөмкин.  

4. Юридик зат тарафыннан кылынган административ хокук бозу турындагы эшне караганда судья, судья, орган, 
административ хокук бозу турында эш алып барган вазыйфаи зат законлы юридик затның катнашуын мәҗбүри дип 
танырга хокуклы. 
 

Статья 25.5. Яклаучы һәм Вәкил 
1. Административ хокук бозу турындагы эш буенча эш алып барыла торган затка юридик ярдәм күрсәтү өчен 

административ хокук бозу турындагы эш буенча производствода яклаучы, ә зыян күрүчегә юридик ярдәм күрсәтү 
өчен вәкил катнаша ала. 

2. Яклаучы яки вәкил буларак адвокат яки башка зат административ хокук бозу турындагы эш буенча 
производствода катнашырга рөхсәт ителә. 

3. Адвокат вәкаләтләре тиешле адвокат белеме бирелгән ордер белән раслана. Юридик ярдәм күрсәтүче башка 
затның вәкаләтләре закон нигезендә рәсмиләштерелгән ышаныч кәгазе белән раслана. 

4. Яклаучы һәм Вәкил административ хокук бозу турында эш кузгатканнан соң Административ хокук бозу 
турында эш буенча производствода катнашуга рөхсәт ителә. 

5. Яклаучы һәм административ хокук бозу эше буенча производствода катнашуга кертелгән вәкил эшнең 
барлык материаллары белән танышырга, дәлилләр бирергә, үтенечләр һәм отводлар бирергә, эшне карауда 
катнашырга, эш буенча җитештерүне тәэмин итү чараларына карата шикаять бирергә, эш буенча карар бирергә, 
административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә башка процессуаль хокуклардан 
файдаланырга хокуклы. 

 
Статья 17.7. Административ хокук бозу турында эш алып баручы прокурорның, тикшерүченең, сорау алучының 

яисә вазыйфаи затның законлы таләпләрен үтәмәү 
Административ хокук бозу турында эш башкаручы тикшерүченең, сорау алучының яисә вазыйфаи затның 

законлы таләпләрен белә торып үтәмәү, - 
гражданнарга - бер меңнән бер мең биш йөз сумга кадәр; вазыйфаи затларга - ике меңнән алып өч мең сумга 

кадәр яки алты айдан бер елга кадәр дисквалификациягә; юридик затларга илле меңнән йөз мең сумга кадәр 
административ штраф салуга яки туксан тәүлеккә кадәр эшчәнлеген административ туктатып торуга китерә. 

Искәрмә. Әлеге статьяның нигезләмәләре Россия Федерациясе Җинаять-процессуаль законнары белән җайга 
салынган, сорау алу органнары һәм алдан тикшерү органнарының процессуаль эшчәнлегенә прокурор тарафыннан 
күзәтчелекне гамәлгә ашыруга бәйле мөнәсәбәтләргә кагылмый.». 

 
 


