
ҚОНУНИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

ДАР БОРАИ МУРОҶИАТЦОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА ЦУҚУҚӢ 

 

Қонуни мазкур муносибатцоро вобаста ба тартиби пешницод ва баррасии 

муроҷиатцои  шахсони воқек ва цуқуқк, ки ҷицати цимояи   цуқуқу озодицо ва манфиати 

қонунии онцо ба мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии шацрак ва 

децот, иттицодияцои ҷамъиятк, ташкилотцо, муассисацо, корхонацо, сарфи назар аз 

шакли ташкилию цуқуқк (минбаъд – мақомоту ташкилоти дахлдор), ирсол гардидаанд,  

танзим  менамояд. 

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ  УМУМӢ 

 

Моддаи 1. Мафцумцои асоск 

Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд: 

- муроҷиатцо – ариза, дархост, таклиф, шикояти шахсони воқек ва цуқуқк, ки дар 

шакли хаттк, электронк ж шифоцк ба мақомоту ташкилоти дахлдор пешницод шудаанд;  

- ариза – хоциш дар бораи мусоидат намудан ба амалисозии цуқуқу озодицо ва 

манфиати қонунии худ, цуқуқу озодицо ва манфиати қонунии шахсони дигар ж 

пешницод намудани маълумот дар бораи вайрон кардани қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон ва санадцои меъжрии цуқуқии дигар, норасоицо дар фаъолияти мақомоту  

ташкилоти дахлдор ж танқиди фаъолияти шахсони мансабдор, роцбарон ва кормандони 

мақомоту ташкилоти дахлдор;  

- дархост – хоциш дар бораи аз ҷониби шахси ваколатдор дар доираи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон иҷро намудани амали муайян барои 

қонеъ намудани талаботи  муроҷиаткунанда;  

- таклиф – тавсия оид ба такмили қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва 

санадцои меъжрии цуқуқии дигар, фаъолияти мақомоту ташкилоти дахлдор, рушди 

муносибатцои ҷамъиятк, бецгардонии соцацои иҷтимок, иқтисодк ва дигар самтцои 

фаъолияти давлат ва цажти ҷомеа; 

- шикоят – изцори норозигк нисбат ба амали (беамалии) шахсони мансабдор, 

роцбарон ва шахсони ваколатдоршудаи мақомоту ташкилоти дахлдор ҷицати  цимоя ва 

барқарор намудани цуқуқу озодицо ж манфиати қонунии вайронгардидаи худ ж шахсони 

дигар;  

- муроҷиаткунанда – шахси воқек ва цуқуқк ж намояндаи қонунии ф, ки ба 

мақомоту ташкилоти дахлдор оид ба цимояи цуқуқу озодицо ва манфиати қонунии худ, 

цуқуқу озодицо ва манфиати қонунии шахсони дигар муроҷиат намудааст; 

- муроҷиати электронк – муроҷиате, ки ба суроғаи расмии почтаи электронии 

мақомоту ташкилоти дахлдор ворид гардидааст ж дар сомонаи расмии мақомоту 

ташкилоти дахлдор дар шабакаи Интернет ҷойгир карда шудааст; 



- муроҷиати шифоцк – муроҷиате, ки зимни  қабули шахск ба шахси мансабдор 

ж ваколатдоршудаи мақомоту ташкилоти дахлдор изцор гардидааст ж тавассути алоқаи 

телефонк (мобилк) бажн шудааст; 

- муроҷиат тавассути воситацои ахбори омма – муроҷиати дар матбуоти даврк 

ва дигар воситацои ахбори омма вобаста ба фаъолияти мақомоту ташкилоти дахлдор 

нашр ж тавассути воситаи ахбори омма пацнгардида; 

- муроҷиати дастҷамъона – муроҷиати ду ва зижда шахсон ж аз номи гурфци 

шацрвандон пешницодгардида; 

- муроҷиати такрорк – муроҷиати хаттк, шифоцк ж электронии такрорк ба 

цамон як мақомоту ташкилот, ки дорои далелцои нав намебошад, бо зикри масъалацое, 

ки доир ба онцо вобаста ба муроҷиати қаблк моциятан ҷавоб гардонида шудааст ва дар 

муроҷиати навбатк ваҷц ж цолатцои нав оварда нашудаанд; 

- шахсони баррасикунандаи муроҷиат –шахсони мансабдор ва шахсони 

ваколатдори мақомоту ташкилоти дахлдор, ки  бо  тартиби муқаррарнамудаи санадцои 

меъжрии цуқуқк муроҷиатцоро моциятан барраск менамоянд; 

- китоби арзу шикоятцо – китоби шакли ягона, ки барои қайди муроҷиатцо 

доир ба фаъолияти мақомоту ташкилоти дахлдор, социбкорони инфиродк, сифати 

хизматрасонк, иҷрои корцои муайян, молцои истецсолнамудаи онцо ва дигарцо 

пешбинк шудааст. 

 

Моддаи 2. Принсипцои Қонуни мазкур 

   Баррасии муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк ба принсипцои зерин асос 

межбад: 

-  қонуният; 

-  адолат; 

- баробарк дар назди қонун; 

- инсондфстк; 

- ошкорбажнк; 

- илмият; 

- талаботи ягона ба муроҷиатцо; 

- таъмин ва риояи цуқуқу озодицо ва манфиатцои шахсони муроҷиаткунанда; 

- пурра, цамаҷониба, холисона ва дар муцлати муқарраргардида барраск кардани 

муроҷиатцо; 

- шаффофияти фаъолият цангоми баррасии муроҷиатцо. 

 

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатцои 

шахсони воқек ва цуқуқк 

Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатцои шахсони воқек ва 

цуқуқк ба Конститутсияи  Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар 

санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф намудааст, иборат мебошад. 



 

Моддаи 4. Доираи  амали Қонуни мазкур 

1. Амали Қонуни мазкур нисбат ба муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк ба 

мақомоту ташкилоти дахлдор татбиқ мегардад,   ба истиснои муроҷиатцое, ки тибқи 

талаботи Кодекси мурофиавии граждании Ҷумцурии Тоҷикистон, Кодекси 

мурофиавии иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумцурии Тоҷикистон, Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кодекси 

мурофиаи цуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумцурии Тоҷикистон,  Кодекси  расмижти 

маъмурии Ҷумцурии Тоҷикистон инчунин, муроҷиатцои дигар, ки нисбат ба онцо бо 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тартиби дигари пешницод ва барраск пешбинк 

шудааст. 

2. Муқаррароти Қонуни мазкур ба мукотиботи байни мақомоти давлатк ва 

сохторцои зертобеи онцо пацн намегардад.  

 

БОБИ 2. КАФОЛАТИ ЦУҚУҚИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ  

ВА ЦУҚУҚӢ БА МУРОҶИАТ  

 

Моддаи 5. Манъ будани мацдудкунии цуқуқ цангоми пешницоди 

муроҷиатцо 

Ҳангоми амалк намудани цуқуқи муроҷиат мацдудкунк вобаста ба миллат, нажод, 

ҷинс, забон, эътиқоди динк, мавқеи сижск, вазъи иҷтимок, тацсилот ва молу мулк, 

инчунин шакли моликият, мацалли ҷойгиршавк, шакли ташкилию цуқуқии шахсони 

цуқуқк манъ аст. 

 

Моддаи 6. Кафолати амнияти шахсони воқек ва цуқуқк вобаста ба 

муроҷиати онцо 

1. Таъқиб намудани шахсони воқек ва цуқуқк бинобар  муроҷиати онцо ба 

мақомоту ташкилоти дахлдор вобаста ба танқиди фаъолияти мақомоту ташкилот ж 

шахсони мансабдору роцбарони онцо ҷицати барқарор ж цимоя намудани цуқуқу 

озодицо ва манфиати қонунии худ ж цуқуқу озодицо ва манфиати қонунии шахсони 

дигар манъ аст. 

2. Ҳангоми баррасии муроҷиат бидуни розигии шахсони воқек ва цуқуқк ифшо 

намудани маълумоти дар муроҷиат зикргардида инчунин, маълумоти ба цажти шахск ва 

(ж) фаъолияти шахси цуқуқк алоқаманд манъ аст. Маълумоти дар муроҷиати хаттк 

дарҷгардида, ки  ба мақомоту ташкилоти дахлдор ирсол карда шуда, цалли онцо ба 

салоцияти мақомоту ташкилот ва шахсони ваколатдоршуда мансуб аст, ошкор кардани 

маълумот ба цисоб намеравад. 

 

БОБИ 3. ЦУҚУҚ, УЦДАДОРИЦО ВА ТАЛАБОТ БА 

МУРОҶИАТЦОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА ЦУҚУҚӢ 

 



Моддаи 7. Цуқуқи шахсони воқек ва цуқуқк  ба муроҷиат  

1. Шахсони воқек ва цуқуқк цуқуқ доранд шахсан ж якҷоя бо дигарон ва (ж) 

тавассути намояндагони ваколатдори худ дар шакли шифоцк, хаттк ва электронк ба 

мақомоту ташкилоти дахлдор муроҷиат намоянд. 

2. Шахсони воқек ва цуқуқк цуқуқи худро оид ба муроҷиатцо озодона ва ба таври 

ихтижрк амалк менамоянд.  Маҷбур намудани шахс барои муроҷиат кардан ж ширкат 

намудан дар пешницоди он манъ аст.  

3. Амалк намудани цуқуқ ба муроҷиат набояд цуқуқ ва озодицои шахсони дигарро 

халалдор созад. 

 

Моддаи 8. Уцдадорицои шахсони воқек ва цуқуқк зимни пешницоди 

муроҷиатцо 

Шахсони воқек ва цуқуқк уцдадоранд: 

- матни муроҷиатцои хаттк ва цуҷҷатцои замимашударо дар шаклихондашаванда 

пешницод намоянд;   

- ба шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдори дигар эцтиромона муносибат 

намоянд, ба истифодаи ифодацои қабецу тацқиркунанда, тацдид ба цажту саломатк ва 

молу мулки шахси баррасикунандаи муроҷиат ж аъзои оилаи он роц надицанд; 

- оид ба иваз намудани мацалли будубош, суроғаи мацалли истиқомат, рақами 

телефонцо, суроғаи почтаи электронк сари вақт мақомоту ташкилоти баррасикунандаи 

муроҷиатро огоц намоянд; 

- уцдадорицои дигари пешбининамудаи Қонуни мазкур ва қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистонро иҷро намоянд. 

 

Моддаи 9. Қабули шахск 

1. Дар мақомоту ташкилоти дахлдор мацал, рфз ва соати қабули 

муроҷиаткунандагонро роцбарони он муайян мекунанд. Шахсони мансабдор ва 

шахсони ваколатдоршуда уцдадоранд дар асоси ҷадвали тасдиқнамудаи роцбари 

мақомоту ташкилоти дахлдор муроҷиаткунадагонро шахсан қабул намоянд.  

2. Қабули шахсони воқек ва цуқуқк (намояндагони онцо) дар мацалли 

ҷойгиршавии мақомоту ташкилоти дахлдор, дар рфз ва соати муайянгардида тибқи 

ҷадвали қабул гузаронида мешавад. Ин иттилоот бояд тавассути дар лавцаи эълонцо 

насб намудани ҷадвали қабул, ҷойгир намудани он дар сомонацо ва воситацои дигари 

техникк дастраси шацрвандон бошад. 

3. Муцтавои муроҷиатцои шифоцк дар китоби қабули муроҷиаткунандагон дарҷ 

карда мешавад. Дар сурате,  ки цодиса ва цолатцои дар муроҷиати шифоцк 

иброзгардида ажн бошанд ва санҷиши иловагиро талаб накунанд, посух ба 

муроҷиаткунандагон бо розигии онцо зимни  қабули шахск мумкин аст ба тариқи 

шифоцк дода шавад ва дар ин бора дар китоби қабули муроҷиаткунандагон қайд 

гузошта мешавад. Агар муроҷиати шифоцк дар рафти қабули шахск бинобар зарурати 

санҷиши иловагк цалли худро нажбад, цуҷҷати алоцида дар шакли варақаи қабули 



муроҷиаткунанда ба расмият дароварда шуда, дар он муцтавои муроҷиат қайд  карда 

мешавад ва он цамчун муроҷиати хаттк мавриди барраск қарор мегирад.  

4. Муроҷиатцои хаттии зимни қабули шахск супоридашуда, ба қайд гирифта 

шуда, бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур барраск карда мешаванд.  

5. Шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда цуқуқ надоранд, қабули 

шахсони воқек ва намояндаи шахсони цуқуқиро рад намоянд, агар масъалацои дар 

муроҷиат зикршуда ба салоцияти цамин мақомоту ташкилот мансуб бошанд, ба 

истиснои цолатцое, ки қаблан зимни қабули шахск муроҷиати муроҷиаткунанда  айнан 

бо цамин мазмун цал гардида, дар ин хусус ф хабардор бошад ж ин ки тавассути мактуб 

ҷавоб (муроҷиати такрорк)  ирсол гардида бошад. 

6. Агар дар муроҷиат масъалацое гузошта шуда бошанд, ки цалли онцо ба 

салоцияти мақомоту ташкилоти дахлдор дохил намешавад, ба муроҷиаткунанда дар 

хусуси  ба кадом мақомот муроҷиат намудан фацмонида мешавад.  

7. Агар муроҷиаткунанда зимни қабули шахск нисбати шахси мансабдор  ж шахси 

ваколатдоршудае, ки қабули шахсиро анҷом медицад муносибати беэцтиромона зоцир 

намуда, ба истифодаи ифодацои қабец, тацқиркунанда, тацдид ба цажту саломатии ф ж 

аъзои оилааш роц дицад, шахси мансабдор  ж шахси ваколатдоршуда цуқуқ дорад 

қабулро  қатъ намояд.  

8. Бо қарори роцбари мақомоту ташкилоти дахлдор қабули шахсии сайжр, 

инчунин номнавис намудани пешакиро барои чунин қабул ташкил кардан мумкин аст. 

9. Ҳангоми қабули шахск бо қарори роцбари мақомоту ташкилот дахлдор ва 

розигии хаттии муроҷиаткунанда мумкин аст воситацои техникии махсус ба монанди, 

сабти видеок ж аудиок, расмгирк истифода шаванд. 

10. Зимни муроҷиати шифоцк муроҷиаткунанда бояд цуҷҷатцои тасдиқкунандаи 

шахсиятро пешницод намоянд. Намояндаи муроҷиаткунанда инчунин бояд цуҷҷатцои 

тасдиқкунандаи ваколаташро пешницод намояд. 

 

Моддаи 10. Талабот ба муроҷиатцои хаттк 

1. Шахси воқек дар муроҷиати хаттк бояд насаб, ном, номи падар, суроғаи 

мацалли истиқомат, маълумот оид ба мацали воқеии истиқомат (агар  чунин цолат ҷой 

дошта бошад), муцтавои муроҷиатро  дарҷ намуда,  онро  имзо намояд. 

2. Дар муроҷиати шахси цуқуқк бояд номи пурраи шахси цуқуқк, суроғаи 

мацалли ҷойгиршавк, сана, рақами содиротк ва муцтавои муроҷиат нишон дода 

шаванд. Муроҷиат бояд аз ҷониби шахси мансабдор ж ваколатдоршуда имзо карда 

шавад.  

3. Ба муроҷиатцое, ки тавассути намояндаи шахси воқек ж цуқуқк пешницод карда 

мешаванд, цуҷҷати тасдиқкунандаи ваколати намоянда замима карда мешавад.  

4. Муроҷиатцои хаттк тавассути хизматрасонии алоқаи почта, зимни қабули 

шахск, тавассути хаткашон  ж бо роци сабт намудани арзу шикоят ж таклифцои худ дар 

китоби арзу шикоятцои мақомоту ташкилоти дахлдор  пешницод карда мешаванд. 



5. Ҳангоми зарурат, шахсони воқек ва цуқуқк барои тасдиқи ваҷццояшон цуҷҷатцо 

(мавод) ж нусхаи онцоро ба муроҷиати хаттиашон замима менамоянд. 

 

Моддаи 11. Талабот ба муроҷиатцои электронк 

1. Муроҷиатцои электронк дар шакли цуҷҷати электронии бо имзои электронии 

рақамк тасдиқшуда ва дорои дигар маълумотцои барои цуҷҷатцои электронк цатмк, ки 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, пешницод карда мешавад.  

2. Дар муроҷиатцо насаб, ном, номи падари шахси воқек, номи пурраи шахси 

цуқуқк, суроғаи почтаи электронии муроҷиаткунандагон  ва муцтавои муроҷиат зикр 

карда мешаванд. 

3. Муроҷиатцои электронк метавонанд дорои маълумоти иловагк дар бораи 

муроҷиаткунанда бошанд, аз ҷумла суроғаи мацалли ҷойгиршавк, рақами факс, рақами 

телефон ва дигарцо. 

 

Моддаи 12. Талабот ба муроҷиатцо тавассути алоқаи телефонк (мобилк) 

1. Муроҷиатцое, ки ба воситаи алоқаи телефонк (мобилк) ба мақомоту ташкилоти 

дахлдор арз карда мешаванд, бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур барраск 

карда мешаванд. 

2. Зимни муроҷиат намудан тавассутиалоқаи телефонк (мобилк) бояд муцтавои 

муроҷиат, насаб, ном ва номи падари муроҷиаткунанда, суроғаи мацалли истиқомат ж 

ҷойгиршавии шахси цуқуқк, рақами телефон (мобилк), суроғаи почтаи электронк  бажн 

карда шаванд. 

3. Шахси мансабдор ж шахси ваколатдоршуда, ки муроҷиати телефонк (мобилк)-

ро қабул намудааст, дар шакли варақаиқабули муроҷиати телефонк (мобилк) цуҷҷати 

алоцида тация мекунад, ки дар он муцтавои муроҷиат, насаб, ном ва номи падари 

муроҷиаткунанда, суроғаи мацалли истиқомат ж ҷойгиршавии шахси цуқуқк, рақами 

телефон (мобилк), суроғаи почтаи электрониро дарҷ карда, онро бо имзои худ тасдиқ 

менамояд.  

 

БОБИ 4. ТАРТИБИ ПЕШНИЦОДИ МУРОҶИАТЦОИ 

ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА ЦУҚУҚӢ ВА БАРРАСИИ ОНЦО 

 

Моддаи 13. Тартиби пешницоди муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк 

1. Муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк бевосита ба мақомоту ташкилоти 

дахлдор, ки баррасии масъалацои дар муроҷиат дарҷгардида ба салоцияти онцо мансуб 

аст ж бо тартиби тобеияти идоравк ба мақомоти  болок, ки  шахси амалаш мавриди 

шикоят қароргирифта тобеи он аст, пешницод карда мешаванд. 

2. Шахсони воқек ва цуқуқк цуқуқ доранд шахсан ж  тавассути намояндаи 

ваколатдори худ муроҷиати хаттии худро ба мақомоту ташкилоти дахлдор ба воситаи  

алоқаи почта ж почтаи электронк ирсол намоянд. Ба манфиати ноболиғон, шахсони  

ғайриқобили амал ж қобилияти амалашон мацдуд бо тартиби пешбининамудаи 



қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон намояндагони қонунии онцо ж мақомоти 

ваколатдор муроҷиатцоро пешницод менамоянд. 

 

Моддаи 14.  Муцлати пешницоди муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк 

1. Барои пешницоди  ариза, дархост, таклиф аз ҷониби шахсони воқек ва цуқуқк  

муцлат муқаррар карда намешавад.  

2. Шахсони воқек ва цуқуқк  цуқуқ доранд  шикоятцои худро дар муддати се сол аз 

рфзи огоц шудани онцо оид ба вайрон гардидани цуқуқу озодицо ва манфиати қонунии 

худ пешницод намоянд. 

3. Барқарор намудани муцлати бо сабабцои узрнок гузаронидашуда (бемории 

вазнин, маъюбк, сафари хизматии дарозмуддат ва ғайра), ки бо цуҷҷатцои дахлдор 

тасдиқ гардидаанд, ба ваколати роцбари мақомоту ташкилоти дахлдор (шахси бо 

супориши ф баррасикунандаи муроҷиат) мансуб мебошад. 

 

Моддаи 15. Қабул, бақайдгирк ва бацисобгирии муроҷиатцои шахсони воқек    

ва цуқуқк 

1. Муроҷиатцое, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур пешницод 

шудаанд, бояд аз ҷониби мақомоту ташкилоти дахлдор қабул карда, дар варақаи 

иттилоотк ба қайд гузошта ва бо додани рақами алоцида ба цар як муроҷиат ба цисоб 

гирифта  шаванд. Рад кардани  қабули муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк манъ аст. 

2. Муроҷиатцои воридгардида, новобаста ба тобеияти идоравии онцо, бояд дар 

мақомоту ташкилоти дахлдор ба қайд гирифта шаванд. 

3. Бацисобгирии муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк аз ҷониби мақомоту 

ташкилоти баррасикунандаи муроҷиат  анҷом дода мешавад.  

4. Тартиби коргузорк ва бацисобгирии омориро оид ба муроҷиатцои шахсони 

воқек ва цуқуқк Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.  

5. Масъулият оид ба ташкили қабул, бақайдгирк, дар муцлати муқарраргардида 

барраск намудан ва бацисобгирии омории муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк ба 

зиммаи роцбарони мақомоту ташкилоти дахлдор вогузор карда мешавад. 

6. Баррасии муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк ройгон мебошад, агар бо 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинк нагардида бошад. 

 

Моддаи 16. Цуқуқцои шахсони воқек ва цуқуқк зимни баррасии муроҷиати 

онцо 

Шахсони воқек ва цуқуқие, ки муроҷиат пешницод намудаанд, цуқуқ доранд: 

-  дар баррасии муроҷиат бевосита ширкат намоянд;  

- шахсан ба шахсони  мансабдор ва ваколатдоршудае, ки муроҷиатро барраск 

мекунанд, ваҷццои худро изцор кунанд;  

- барои тасдиқи муроҷиати худ цуҷҷатцо ва маводи иловагиро пешницод ж дар 

бораи талаб кардани онцо дархост намоянд; 



- бо маводи ҷамъовардашуда шинос шаванд, агар ин цолат цуқуқу озодицо ва 

манфиати қонунии шахсони дигарро халалдор насозад, инчунин цуҷҷатцо дорои 

маълумоти сирри давлатк ж дигар сирри бо қонун цифзшаванда набошанд; 

- оид ба рафти баррасии муроҷиат маълумот гиранд;  

- аз рфи моцияти масъалацои дар муроҷиат изцоршуда ҷавоби хаттк гиранд,  ба 

истиснои цолатцои дар қисми 1 моддаи 19 Қонуни мазкур зикргардида, дар бораи 

фиристодани муроҷиат ба мақомоту ташкилоти дахлдори дигар, ки цал кардани 

масъалацои дар муроҷиат изцоршуда ба салоцияти онцо мансуб аст; 

- то моциятан барраск гардидани муроҷиат ҷицати бозпас намудани он дархост 

намоянд; 

- ҷуброни зарари расонидашударо аз шахсони гунацгор бо тартиби 

муқаррарнамудани қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон талаб намоянд; 

- нисбат ба натиҷаи баррасии муроҷиат ж аз амал (беамалк)-и шахсони 

баррасикунандаи муроҷиат бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон ба мақомоти болок ва (ж) суд шикоят намоянд; 

- цуқуқцои дигари пешбининамудаи Қонуни мазкур ва қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистонро амалк намоянд. 

 

Моддаи 17. Уцададорицои мақомоту ташкилоти дахлдор, ки муроҷиатцои 

шахсони воқек ва цуқуқиро барраск менамоянд 

1. Муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқии ба мақомоту ташкилоти дахлдор 

воридгардида бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур мавриди  барраск қарор 

дода мешаванд. 

2. Мақомоти баррасикунандаи муроҷиат уцдадоранд: 

- баррасии воқеъбинона, холисона, беғаразона ва саривақтии муроҷиатцоро 

таъмин намуда, масъалацои гузошташударо цангоми зарурат бо иштироки 

муроҷиаткунандагон, даъвати шахсони дахлдор санҷанд;  

- барои пурра, холисона ва цаматарафа барраск намудани муроҷиат аз шахсони 

воқек ва цуқуқк ва аз мақомоту ташкилоти дахлдор маводи заруриро талаб намоянд; 

- барои барқарор кардан ва (ж) цифзи цуқуқу озодицо ва манфиатцои қонунии 

вайронгардидаи шахсони воқек ва цуқуқк чораҷфк намоянд; 

- аз рфи моцияти масъалацои дар муроҷиат гузошташуда, ба истиснои цолатцои 

дар қисмцои 1 ва 4 моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида,  ба шахсони воқек ва 

цуқуқк посухи хаттк дицанд; 

- муроҷиаткунандаро дар мфцлати се рфз аз лацзаи қабули қарор оид ба ирсоли 

муроҷиат барои барраск аз рфи тобеият ба дигар мақомоту ташкилоти дахлдор 

хабардор намоянд;   

- муроҷиатро асоснок ва тибқи қонун цал намуда, иҷрои онро  назорат намоянд; 

- посух ба муроҷиат бояд бо забони давлатк ва цангоми мавҷуд будани дархост 

инчунин бо забоне, ки муроҷиат навишта шудааст, вобаста ба цар як масъалаи 

гузошташуда, бо асосноккунии тасдиқ ж рад намудани цолатцои зикршуда ва бо 



назардошти меъжрцои қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон, ки ба роцбарк гирифта 

шудаанд, омода карда шавад; 

- доир ба  натиҷаи баррасии муроҷиат ба муроҷиаткунанда иттилоот дицанд; 

- тартиби шикоят намуданро ба муроҷиаткунанда нисбати натиҷаи баррасии 

муроҷиат (посух ба муроҷиат) фацмонида дицанд; 

- маълумотцоро оид ба баррасии муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк мунтазам 

тацлил намуда, барои бартараф намудани сабабу шароитцое, ки боиси вайронкунии 

цуқуқу озодицо ва манфиатцои қонунии шахсони воқек ва цуқуқк гардидаанд, тадбирцо 

андешанд; 

- уцдадорицои дигари пешбининамудаи Қонуни мазкур ва қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистонро иҷро намоянд. 

 

Моддаи 18. Муцлати баррасии муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк 

1. Муроҷиатцои ба мақомоту ташкилоти дахлдор пешницодшуда дар давоми  ск 

рфз ва муроҷиатцое, ки омфзишу тацқиқи иловагиро талаб намекунанд, дар муцлати 

понздац рфз аз рфзи ба қайд гирифта шуданашон барраск карда мешаванд. 

2. Дар цолатцои истиснок, инчунин дар цолатцои пешбининамудаи  қисми 2 

моддаи 20 Қонуни мазкур роцбари мақомоту ташкилоти дахлдор  цуқуқ дорад  муцлати 

баррасии муроҷиатро ба муддати на зиждтар аз ск рфз тамдид намуда, дар инхусус ба 

муроҷиаткунанда дар муцлати се рфз хабар расонад. 

 

Моддаи 19. Фиристондани муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк  барои 

барраск ба мақомоту ташкилоти дахлдор аз рфи тобеият  

1. Муроҷиатцои хаттие, ки цалли масъалацои дар он гузошташуда ба салоцияти 

мақомот ва  ташкилоти дахлдор мансуб нест, дар давоми се рфз аз рфзи ба қайд 

гирифтан  ба мақомоту ташкилоти салоциятдоре, ки цалли масъалацои дар муроҷиатцо 

дарҷгардида ба тобеияти онцо мансубанд, ирсол карда мешавад. Дар ин хусус 

муроҷиаткунанда ба таври хаттк огоц карда мешавад.  

2. Мақомоту ташкилоти дахлдор дар мавриди ба баррасии дигар мақомоту 

ташкилот ирсол намудани муроҷиати хаттк, цангоми зарурат метавонанд аз онцо оид ба 

натиҷаи баррасии муроҷиат маълумот талаб намоянд.  

3. Ба шахси мансабдор ж роцбари мақомоту ташкилоти дахлдор, ки қарор ж амал 

(беамалк)-и  ф мавриди шикоят қарор гирифтааст, ирсол намудани шикоят барои 

барраск манъ аст.  

4. Агар  муроҷиат маълумотцои заруриро барои ирсол намудани он ба мақомоту 

ташкилоти салоциятдор надошта бошад, он дар муцлати се рфз  ба муаллиф 

баргардонида мешавад ва ба ф цуқуқи бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти болок 

ва (ж) суд шикоят овардан нисбат ба  қарор ж амал (беамалк)  тавзец дода мешавад. 

 

Моддаи 20. Моциятан барраск намудани муроҷиатцои шахсони воқек ва 

цуқуқк 



1. Муроҷиатцое, ки ба мақомоту ташкилоти дахлдор ворид гардидаанд, аз ҷониби  

шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда, ки баррасии муроҷиатцо ба 

зиммаашон вогузор карда шудааст, барраск карда мешаванд. 

2. Барои пурра, холисона ва дар муцлати муқаррарнамудаи Қонуни мазкур 

барраск намудани муроҷиатцо шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда цуқуқ 

доранд цангоми зарурат барои гирифтани маълумотцои иловагк дар доираи ваколатцои 

худ аз шахсони воқек ва цуқуқк, мақомоту ташкилоти дахлдор мавод талаб намоянд. 

Мақомоту ташкилоти дахлдор тибқи дархости мақомоти баррасикунандаи муроҷиат 

уцдадоранд дар муцлати панҷ рфз пас аз ворид шудани дархост маълумоти талабшударо 

ирсол намоянд, ба истиснои цуҷҷатцое (мавод), ки дорои маълумоти сирри давлатк ж 

сирри дигари бо қонун цифзшаванда мебошанд ва ба онцо тартиби махсуси пешницод 

муқаррар гардидааст. Дар сурати ғайриимкон будани пешницоди маълумот, мақомоту 

ташкилоти пешницодкунандаи маълумот дар ин хусус бояд дар муцлати се рфз ба таври 

хаттк мақомоти баррасикунандаи муроҷиатро хабардор намоянд. 

3. Муроҷиатцои хаттк дар сурате баррасишуда эътироф карда мешаванд, агар 

цамаи масъалацои дар муроҷиат зикржфта цал гардида, барои таъмини цифз, 

амалигардонк ва барқарорсозии цуқуқу озодицо ва манфиатцои қонунии 

муроҷиаткунанда чорацо андешида, ба муроҷиаткунанда ҷавоби хаттк ирсол шуда 

бошад. 

4. Дар сурати дар цузури муроҷиаткунанда цал гардидани масъалацои дар 

муроҷиат зикршуда, ба муроҷиаткунанда ҷавоби хаттк фиристонда намешавад, агар ф 

ҷавоби хаттиро талаб накунад. Дар чунин цолат натиҷаи баррасии муроҷиат бевосита 

дар худи матни  муроҷиат ж дар китоби арзу шикоятцо қайд гардида, муроҷиаткунанда 

бо имзо онро тасдиқ менамояд.   

5. Муроҷиати шифоцк дар сурате баррасигардида цисоб межбад, ки цамаи 

масъалацои  зимни қабули шахск ж тавассути алоқаи телефонк (мобилк) изцоршуда  цал 

гардида, барои таъмини цифз, амалигардонк ва барқарорсозии цуқуқу озодицо ва 

манфиатцои қонунии шахсони воқек ва цуқуқк чорацо андешида, дар ин хусус 

муроҷиаткунанда хабардор шуда бошад. 

6. Ҳангоми дар муроҷиатцо мавҷуд набудани дархост, таклиф ж шикоят вобаста ба 

фаъолияти мақомоту ташкилот ж дар онцо зикр гардидани сипосмандк, чунин 

муроҷиатцо ба маълумот гирифта шуда, ба онцо ҷавобцо ирсол карда намешаванд. 

7. Шахсони мансабдор ж ваколатдоршудаи мақомот ж ташкилоти дахлдор цангоми 

зарурат метавонанд бевосита муроҷиатцоро бо баромадан ба  мацал (баррасии сайжр) 

барраск намоянд. 

8. Посухи муроҷиатцоро роцбар ж шахси ба он ваколатдоршудаи мақомоту 

ташкилоти дахлдор  имзо менамояд. 

9. Посух ба муроҷиатцои дар шакли электронк ж тавассути алоқаи телефонк 

(мобилк) пешницодшуда, ба суроғаи почтаи электронии дар муроҷиат нишондодашуда 

ж ин ки дар шакли хаттк ба суроғаи мацалли  истиқомати шахсони воқек ж ҷойгиршавии 

шахсони цуқуқк ирсол карда мешавад. 



 

Моддаи 21. Баррасии муроҷиатцои алоцида 

1. Муроҷиатцои хаттк ва электроние, ки дар онцо насаб, ном, номи падари шахси  

воқек, маълумот дар бораи суроғаи мацалли истиқомат ж номи пурраи шахси цуқуқк ва 

суроғаи мацалли ҷойгиршавии он зикр нашудаанд ж хато нишон дода шудаанд, инчунин 

бе имзо (имзои электронии рақамк) пешницод шудаанд, муроҷиатцои беном дониста 

шуда, мавриди барраск қарор намегиранд, агар онцо дорои маълумот оид ба тайжрк 

барои содир кардани ҷиноят ж ҷинояти содиршуда набошанд. 

2. Муроҷиатцои хаттк ва электроние, ки дар онцо насаб, ном, номи падари шахси  

воқек, маълумот дар бораи суроғаи мацалли истиқомат ж номи пурраи шахси цуқуқк ва 

суроғаи мацалли ҷойгиршавии он ба таври аниқ зикр жфтаанд, вале бидуни ризоят ва 

иҷозати муроҷиаткунанда пешницод шудаанд, мавриди барраск қарор дода 

намешаванд.  

3. Муроҷиатцое, ки нисбат ба қарори суд пешницод шудаанд, дар муцлати се рфз аз 

рфзи ба қайд гирифта шудан ба муроҷиаткунанда, ки онро ирсол намудааст, бо тавзец 

додани тартиби шикоят овардан нисбат ба қарори суд баргардонида мешаванд. 

4. Муроҷиатцои дастҷамъона бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур барраск 

карда мешаванд. Ҳангоми зарурат, агар муроҷиатцои дастҷамъона диққату эътибори 

махсуси ҷамъиятиро талаб намоянд, онцо ба таври сайжр дар мацалли истиқомат ж мацалли 

ҷойгиршавии муроҷиаткунандагон барраск карда мешаванд, агар аз муроҷиатцо тартиби 

дигар барнаояд. 

5. Агар цалли масъалаи дар муроҷиат зикргардида ба якчанд мақомот ж ташкилот  

вобаста бошад, муроҷиат дар қисми дахлдор аз ҷониби мақомот ж ташкилоте, ки ба он 

муроҷиат ворид гардидааст, барраск карда шуда, ба муроҷиаткунанда доир ба салоцияти 

мақомот ж ташкилоти дигар мансуб будани қисми масъалаи пешницодшаванда ва цуқуқи 

ф ба муроҷиат ба мақомоту ташкилоти салоциятдор  фацмонида мешавад. 

6.  Дар сурати  ба якчанд суроға ирсол шудани  цамон як муроҷиат, он аз ҷониби 

мақомоту ташкилоти салоциятдор, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар 

намудааст, барраск карда мешавад. Дар ин сурат мақомоту ташкилоти дигар  бо 

тартиби пешбининамудаи қисми 1 моддаи 19 Қонуни мазкур муроҷиатро ба мақомоту 

ташкилоти салоциятдор ирсол менамоянд.  

7. Муроҷиатцое, ки дар матбуоти даврк ва дигар воситацои ахбори омма нашр ж 

тавассути онцо пацн гардидаанд, бо тартиб ва муцлати муқаррарнамудаи Қонуни мазкур 

барраск шуда, аз натиҷаи он ба шахсони манфиатдор хабар расонида мешавад. 

8. Мақомоту ташкилоти дахлдор цангоми қабул намудани муроҷиатцои хаттие, ки 

дар он ифодацои қабец ж тацқиркунанда, тацдид ба цажт, саломатк ва молу мулк бажн 

гардидаанд, цуқуқ доранд чунин  муроҷиатцоро бе ҷавоб монанд. Дар ин хусус ба 

муроҷиаткунанда оид ба номумкин будани суиистифода аз цуқуқи муроҷиат хабар дода 

мешавад ж бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба 

мақомоти салоциятдор шикоят пешницод карда мешавад. 



9. Агар хондани матни муроҷиатцои хаттк ғайриимкон бошад, ба чунин 

муроҷиатцо посух дода намешавад ва дар ин хусус дар муцлати се рфз аз рфзи ба қайд 

гирифтани муроҷиат ба муроҷиаткунандае, ки муроҷиатро ирсол намудааст, дар сурати 

хонда шудани  ному насаб ва суроғаи мацалли истиқомат ж мацалли ҷойгиршавк хабар 

дода мешавад. 

10. Муроҷиатцои такрориро барраск намуда, шахси мансабдор ж шахси 

ваколатдоршуда  цуқуқ доранд, мукотибаро бо муроҷиаткунанда бинобар беасос будани 

муроҷиати навбатк қатъ намоянд, агар муроҷиати зикргардида ва муроҷиати қаблк ба 

цамон як мақомоту ташкилоти дахлдор бо цамон як муцтаво ирсол шуда, натиҷацои 

санҷиши мукаммал мавҷуд бошанд. Аз натиҷаи қатъ гардидани баррасии муроҷиати 

такрорк муроҷиаткунанда хабардор карда мешавад. 

11. Агар додани посух аз рфи моцияти масъалацои дар муроҷиатцо гузошташуда 

бе ифшо намудани маълумотцои дорои сирри давлатк ж сирри дигари бо қонун 

цифзшаванда ғайриимкон бошад, ба муроҷиаткунанда дар ин хусус хабар дода мешавад. 

12. Дар сурати бартараф гардидани сабабцое, ки бинобар ҷой доштани онцо 

муроҷиат барраск нагардида буд, муроҷиаткунанда цуқуқ дорад ба мақомоту 

ташкилоти дахлдор такроран муроҷиат намояд. 

 

Моддаи 22. Бе барраск монондани муроҷиатцои шахсони воқек ва цуқуқк 

Муроҷиатцои хаттк бе барраск монондамешаванд, агар: 

- тавассути намояндагони шахсони воқек ва цуқуқк пешницод гардидаанд, вале 

онцо цуҷҷатцои тасдиқкунандаи ваколатцояшонро надоранд; 

- ба талаботи  пешбининамудаи қисмцои 1, 8 ва 9 моддаи 21 Қонуни мазкур 

ҷавобгф набошанд; 

- цангоми қабули шахск цуҷҷатцои тасдиқкунандаи шахсияти муроҷиаткунанда ж 

намояндаи ф пешницод карда нашаванд; 

- ба талаботи  моддацои 9-12 Қонуни мазкур ҷавобгф набошанд. 

 

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 

 

Моддаи 23. Ҷуброни зарари расонидашуда ва хароҷоти сарфшуда зимни 

баррасии муроҷиатцо  

1. Шахсони воқек ва цуқуқк  цуқуқ доранд барои барқарор намудани зарар ва 

ҷуброни зарари маънавии дар натиҷаи амал (беамалк)-и ғайриқонунии мақомоту 

ташкилоти дахлдор зимни баррасии муроҷиат расонидашуда, бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба суд муроҷиат намоянд. 

2. Дар сурати аз тарафи муроҷиаткунанда дидаву дониста дар муроҷиат нишон 

додани маълумоти бардурфғ, хароҷоти мақомоту ташкилоти дахлдор, ки зимни 

баррасии он сарф шудааст, бо қарори суд аз муроҷиаткунанда рфжнида мешавад. 

 

Моддаи 24. Назорати риояи тартиби баррасии муроҷиатцо 



Мақомоту ташкилоти дахлдор дар доираи салоцияти худ риояи тартиби 

баррасии муроҷиатцоро назорат карда,  муцтавои муроҷиатцои дохилшударо цар 

нимсола мавриди тацлил қарор дода, ҷицати ошкор ва бартараф сохтани сабабцои риоя 

нагардидани цуқуқу озодицо ва манфиатцои қонунии шахсони воқек ва цуқуқк тадбирцо 

меандешанд. 

 

Моддаи 25. Ҷавобгарк барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур 

Шахсони воқек ва цуқуқк барои  риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида 

мешаванд. 

 

Моддаи 26. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатцои шацрвандон» 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 1996 «Дар бораи муроҷиатцои 

шацрвандон» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, с. 1996, №24, мод. 368; с. 

1998, №10, мод. 79; с. 2006, №11, мод. 469; с. 2007, №7, мод. 666; с. 2010, №12, қ. 1, мод. 805; 

с. 2012, №7, мод. 687) аз эътибор соқит дониста шавад. 

 

Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад. 
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