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МУЌАДДИМА
«Риояи њуќуќи инсон, эњтиром
нисбати шахс он тањкурсие мебошанд,
ки бе он офиятбахшии иљтимої ва
психологии шањрвандони аз љойњои
мањрумият
аз
озодї
озодшуда
имконпазир намебошад. Бинобар ин,
шахсоне, ки аз љойњои мањрумият аз
озодї (аз њабс) озод шудаанд, бояд
имконияти кафолатноки барќарор
кардани маќоми (статуси) узви комили
љомеаро дошта бошанд. Баъди озод
шудан аз њабс онњо, чун ќоида, бо
мушкилоти
зиёд
њангоми
худтатбиќкунї дар љомеа рў ба рў
мегарданд. Яке аз сабабњои асосї –
вуљуд
доштани
стереотипњои
(хурофоти) муайян дар тафаккури ањли
љомеа мебошад. Аксар ваќт љомеа
манфиатдор нест «ба сафњои худ»
собиќ љинояткорро ќабул кунад,
10

корфармо
бошад,
далелњои
(бањонањои)
бешумореро
пайдо
мекунад, ки чунин кормандро ба кор
нагирад». 1
Њамин тариќ, одамеро, ки бе ин
њам тибќи ќонун љазо гирифта буд,
«љазодињии» ўро баъди аз њабс озод
шуданаш низ идома медињанд, зеро ба
љомеа шикастани стереотипњо ва аз
байн бурдани хурофоти зидди ин
категорияи ањолї басо мушкил аст.

1

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Московской области
«Проблемы
социальной
адаптации
(ресоциализации) лиц, освобожденных из мест
лишения свободы», Россия, 2010 г.
Манбаъ: http://upch.mosreg.ru/dokumenty/dokladyupolnomochennogo/specialnye-doklady/specialnyydoklad-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-vmoskovskoy-oblasti-problemy-socialnoy-adaptaciiresocializacii-lic-osvobozhdennyh-iz-mestlisheniya-svobody
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Ѓайр аз ин, одаме, ки дар љойњои
мањрумият аз озодї якчанд солро
гузаронидааст, худ аз худ аз љомеа
берун меафтад ва баъди озод шудан
барои мутобиќшавии (адаптатсияи)
минбаъдаи ў кўмаку дастгирии муайян
талаб карда мешавад.
Дар
Тољикистон
ќонуни
махсусе, ки ба офиятбахшии иљтимої
ва мутобиќшавии (адаптатсияи) собиќ
мањкумшудагон нигаронида шуда
бошад, вуљуд надорад, гарчанде
фароњам намудани шароити иљтимоии
муносиб барои ин категорияи ањолї,
таъмини онњо бо манзил, кор, кўмаки
иљтимої
пешгирии
содиркунии
љиноятњои нав мебошад.
Масъалаи
манзил
дар
Тољикистон барои шумораи бузурги
гурўњњои ањолии аз љињати иљљтимої
осебпазир масъалаи басо муњим
12

мебошад.
Собиќ
мањкумшудагон
истисно нестанд ва аксарияти онњо ба
манзил эњтиёљи шадид доранд. Фонди
давлатии манзил хеле ночиз аст ва
танњо як њиссаи хурди фонди умумии
манзили кишварро ташкил медињад,
бинобар ин, бо манзил таъмин
намудани гурўњњои осебпазири ањолї
амалан имконпазир нест.
Масъалаи бо кор таъмин
кардани собиќ мањкумшудагон низ
њамин гуна шадид боќї мемонад.
Дар китобчаи мазкур Шумо ба
саволњои: «Доѓи судиро чї гуна бояд
бардошт?», «Чї тавр кор пайдо
кунем?», «Ба куљо бояд мурољиат кард,
агар љойи зист надошта бошї?»,
«Њангоми ба вуљуд омадани низоъњои
оилавї баъди озод шудан чї бояд
кард?» , «Њуљљатњои гумшударо чї
тавр барќарор кардан мумкин аст?»,
13

инчунин ба бисёр саволњои дигар
љавоб пайдо мекунед. Хеле умедворем,
ки китобчаи мазкур ба шумо дар њалли
проблемањое, ки аксар ваќт одамон
баъди аз њабс озод шуданашон бо онњо
рў ба рў мегарданд, ёрї мерасонад.

МАСЪАЛАЊОИ УМУМЇ
1. Ќабл аз озод шудан чиро бояд
донист?
Бояд дар хотир дошт, ки
њангоми озод шудан аз љониби
маъмурияти муассисае, ки шахси
мањкумшуда дар он адои љазо менамуд,
ашёњо ва чизњои ќиматбањо, пулњои
дар њисоби шахсии ў мављудбуда,
њуљљатњои
шахсї
ва
коѓазњои
арзишнок, инчунин њуљљатњои озод
шудани мањкумшуда аз љазо ва
њуљљатњои фаъолияти мењнатии ба ў
дода мешаванд. Шумо метавонед
пешакї хоњиш намоед, ки бароятон
14

тавсифнома
(характеристика)
нависанд, ва агар он мусбї бошад, он
ба Шумо њангоми ба кор даромадан ва
њангоми дигар њолатњои њаётї лозим
мешавад.
Аз њуљљатњои шахсї одами аз
њабс
озодшаванда
шиноснома,
дафтарчаи мењнатї ва дафтарчаи
нафаќаи худро (агар ў нафаќахўр
бошад) мегирад. Агар ин њуљљатњо
мављуд набошанд (масалан, онњо гум
шуда бошанд ё истифоданошоям шуда
бошанд, ё ки онњо бо дигар сабабњо
вуљуд надошта бошанд), он гоњ
маъмурияти муассисаи иљрои љазо
(њабсхона) пешакї барои гирифтани
онњо чорањо меандешад ва њангоми
озод шудани шахс онњоро ба ў
медињад.
Њангоми
озод
кардани
мањкумшуда аз љойњои адои љазо
(њабсхона),
маъмурияти
љойњои
мањрумият аз озодї ба сардори ќитъаи
милитсияи
мањалли
ќайди
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(истиќомати) шахси озодшаванда
огоњинома равон мекунад, ки сардори
мазкур минбаъд ўро ба ќайд мегузорад.
2. Одаме, ки њангоми озод шудан
барои то ба хонааш рафта
расидан пул надорад (масалан, ў
дар дигар шањр, дар дигар мањал
зиндагї
мекунад)
ва
хешовандоне надорад, ки ўро
пешвоз гиранд, чї кор бояд
кунад?
Ба
шахсони
озодшаванда
донистан лозим аст, ки маъмурияти
муассисае, ки онњо дар он адои љазо
намудаанд, бояд онњоро бо роњкиро то
мањалли зист ё кор дар тамоми
ќаламрави Тољикистон таъмин кунад.
Барои муддати дар роњ будан ба онњо
бояд озуќаворї ё пул дода шавад, ки
онњо бо ин пулњо тавонанд дар роњ ба
сўи хона хўрок хўранд. Вобаста ба
фасли сол, агар шахси озодшаванда
сару либоси муносиб надошта бошад,
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ба ў њамчунин либос ва пойафзол дода
мешавад. 2
3. Оё шахси аз љойњои мањрумият
аз озодї љавобшуда вазифадор
аст дар бораи озод шудани худ ба
ягон кас маълумот дињад?
Тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, шахсе, ки љазоро адо
кардааст (аз њабс озод шудааст),
вазифадор нест, ки оид ба воќеияти
мањкум шудани худ маълумот дињад. 3
Агар муддати мурури доѓи судї
гузашта бошад ё доѓи судї бардошта
шуда бошад, он гоњ шахс суднашуда
њисобида мешавад, ва њатто, агар
далели доѓи судї доштан ошкор
гардад, ин боиси ягон оќибат
намегардад.
Ќисми 3 моддаи 211 Кодекси иљрои љазои
љиноятии ЉТ
3 Моддаи 210 Кодекси иљрои љазои љиноятии
Љумњурии Тољикистон
2

17

4. Баъди чанд муддати пас аз адои
љазо доѓи судї бардошта
мешавад?
Доѓи судї дар муњлати зерин барњам
мехўрад:
• нисбати шахсоне, ки барои
љиноятњои начандон вазнин ва
дараљаи миёна ба мањдуд
кардани озодї ва ё мањрум
сохтан аз озодї мањкум шудаанд
– бо гузаштани 3 сол пас аз адои
љазо;
• нисбати шахсоне, ки барои
љиноятњои вазнин бо мањрум
сохтан аз озодї мањкум шудаанд
– бо гузаштани 5 сол пас аз адои
љазо;
• нисбати шахсоне, ки барои
љиноятњои махсусан вазнин бо
мањрум сохтан аз озодї мањкум
18

шудаанд – бо гузаштани 8 сол
пас аз адои љазо. 4
5. Оё доѓи судї метавонад ќабл аз
муњлати
муќаррарнамудаи
ќонун бардошта шавад?
Агар мањкумшуда пас аз адои
љазо рафтори бенуќсон нишон дињад,
суд дар асоси илтимосномаи ў
метавонад доѓи судиашро то тамом
шудани муњлати барњамдињии доѓи
судї, вале баъди гузаштани нисфи ин
муњлат бекор кунад5 (масалан, агар
шахсро барои содир кардани љинояти
дараљаи миёна мањкум карда бошанд, он
гоњ баъди озод шудан бояд 1, 5 (якуним)
сол гузарад, баъди гузаштани ин муњлат
шахси озодшуда метавонад ба суд дар
бораи пеш аз муњлат бардоштани доѓи
Ќисми 3 моддаи 84 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон
5 Ќисми 6 моддаи 84 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон
4
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судии ў илтимоснома пешнињод кунад).
Яъне, маќомоте, ки ба он дар мавриди
пеш аз муњлат бардоштани доѓи судї
мурољиат кардан зарур аст, суд
мебошад.

ЊУЌУЌЊОИ ИЌТИСОДЇ
Хуќуќ ба манзил
6. Оё дар Тољикистон тартиби
махсуси бо манзил таъмин
кардани шахсоне, ки аз љойњои
мањрумият
аз
озодї озод
шудаанд ва манзил надоранд,
пешбинї гардидааст?
Дар ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон
тартиби
пешнињоди
манзил ба одамоне, ки аз љойњои адои
љазо озод мешаванд ва истиќоматгоњ
надоранд, махсус муайян карда
нашудааст. Собиќ мањкумшудагон
тибќи тартиби умумї ва бо асосњои
умумї манзил гирифта метавонанд
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Нозироти
корњои
ислоњї
метавонад дар пешкаш кардани љой
дар хобгоњњои умумии маркази
адаптатсияи
иљтимої
барои
истиќомати
муваќќатї
мусоидат
намояд. 6 Нозиротњо дар назди ШВКД
– шўъбањои вазорати корњои дохилї
фаъолият мекунанд.
7. Агар шахс то мањкум шудан
манзили
њусусї
гардонида
нашуда (давлатї) дошта бошад,
ки истифодабарандаи он ў буд, оё
ин манзил дар давраи адои љазо
барои ў њифз мешавад?
Дар сурати ба мањрумият аз
озодї мањкум гардидани шахсе, ки дар
квартираи хусусї гардонида нашуда
истиќомат мекард ва кироягири ин
квартира буд (агар шахс ба квартира
ордер дошта бошад), истиќоматгоњ дар
Моддаи 211 Кодекси иљрои љазои љиноятии
Љумњурии Тољикистон
6
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тўли тамоми муњлати адои љазо (дар
њабс ќарор доштан) ва боз дар давраи 6
моњи пас аз адои љазо ба номи ў нигоњ
дошта мешавад. 7
8. Чї бояд кард, агар то лањзаи озод
шудани шахс аз адои љазо
квартирае, ки ў пештар дар он
зиндагї мекард, аз љониби дигар
истиќоматкунандагон
ишѓол
гардида бошад?
Дар навбати аввал, бояд асосњое
муайян карда шаванд, ки тибќи онњо
истиќоматкунандагони
нав
дар
квартира љо карда шудаанд. Эњтимол,
онњо љабрдидаи фиреби касе бошанд ва
намедонистанд, ки истифодабарандаи
квартира шахси дигар мебошад. Агар
истиќоматкунандагони
нав
квартираро ѓайриќонунї ишѓол карда
бошанд, ба кумитаи њавлињо ё нозири
Моддаи 51 Кодекси манзили Љумњурии
Тољикистон
7
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ќитъавии милитсия мурољиат кардан
мумкин
аст,
то
ки
истиќоматкунандагони ѓайриќонунї
аз квартира берун карда шаванд. Агар
ин чорањо натиља набахшанд, бо
аризаи даъвогї дар бораи кўчонидани
шахсоне, ки квартираро ѓайриќонунї
ишѓол кардаанд, ба суд мурољиат
намудан
зарур
аст.
(Суроѓањои
ќабулгоњњои њуќуќии
ройгон,
ки
њуќуќшиносони онњо ба шумо дар тањия
намудани
аризаи
шикоятї
ёрї
мерасонанд, дар охири китобча нишон
дода шудаанд).
(!) Бояд донист, ки масъалаи аз
њуќуќи истифодаи манзил мањрум
донистани шахс аз тариќи суд њал
карда
мешавад.
Яъне,
шахс
наметавонад аз њуќуќи истифодаи
манзили (квартираи) хусусї гардонида
нашуда бо амри шифоњї ё њатто хаттии
намояндаи ягон маќомоти давлатї
мањрум карда шавад, балки ин масъала
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танњо аз тариќи судї њал карда
мешавад. 8
9. Агар шахс то мањкум шудан
барои гирифтани квартира дар
навбат истода бошад, оё ин
навбат барои ў дар давраи адои
љазо нигоњ дошта мешавад?
Мутаассифона, навбат нигоњ
дошта намешавад. Шањрвандоне, ки ба
мањрумият аз озодї ё дигар намудњои
љазое мањкум шудаанд, ки дар њамин
мањал зиёда аз шаш моњ зиндагї
карданро имконнопазир мегардонад,
аз рўйхати (аз навбати) эњтиёљмандони
бењтар кардани шароити манзил
бароварда мешаванд. Дар бораи аз
рўйхат баровардан ба онњо ба таври

Моддаи 52 Кодекси манзили Љумњурии
Тољикистон
8
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хаттї дар давоми 10 рўз хабар дода
мешавад. 9
10. Агар шахс то мањкум шудан дар
квартира ё хонаи шахсї зиндагї
карда
бошад
(агар
шахс
њуљљатњои моликї ба квартира
дошта бошад ва ў дар он њамчун
соњибмулк зикр гардида бошад),
оё ин квартира/хона баъди адои
љазо барои ў њифз карда
мешавад?
Одаме, ки то мањкум шудан
квартира ё хонаи шахсї дошт,
соњибмулки квартираи мазкур боќї
мемонад, сарфи назар аз мањкум шудан
ва
адои
љазо
намудан,
агар
квартира/хона бо њукми суд мусодира
карда нашуда бошад. Пас аз озод
шудан аз њабс (љойњои мањрумият аз
озодї) шахс соњибї, истифодабарї ва
Моддаи 31 Кодекси манзили Љумњурии
Тољикистон
9
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ихтиёрдории
ин
квартира/хонаро
идома медињад. Барои квартира/хона,
вобаста аз усули харидорї, бояд
њуљљатњои моликї мављуд бошанд
(масалан, агар квартира харидорї
шуда бошад, бояд шартномаи хариду
фурўш мављуд бошад, агар квартира
туњфа шуда бошад, он гоњ бояд
шартномаи туњфа вуљуд дошта бошад,
ки дар онњо ба таври њатмї ному насаб
ва дигар маълумотњои молик зикр
карда мешаванд). Њамчунин барои
квартира бояд шиносномаи (паспорти)
техникї вуљуд дошта бошад.
11. Чї бояд кард, агар шахс баъди
озод шудан маълум кунад, ки дар
квартира/хонае, ки ў соњибмулки
он мебошад, одамони дигар
зиндагї мекунанд?
Ба мисли њолат бо квартираи
хусусї гардонида нашуда, дар навбати
аввал, муайян кардан зарур аст, ки
бошандагони нав дар кадом асос дар
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ин квартира истиќомат мекунанд. Агар
истиќоматкунандагон
квартираро
худсарона ишѓол карда бошанд, он гоњ
ба кумитаи њавлињо ва нозири
минтаќавии
милитсия
мурољиат
намудан
мумкин
аст,
то
ки
бошандагони
квартираи
шуморо
ихтиёрї аз он берун кунанд. Агар
маълум
гардад,
ки
истиќоматкунандагонро
фиреб
кардаанд ва, масалан, њуљљатњоро
ќаллобї карда, ин квартираро ба онњо
фурўхтаанд, он гоњ ба суд мурољиат
кардан зарур аст, то ки он муомиларо
(ањдро)
беэътибор
донад
ва
бошандагон аз квартира берун карда
шаванд. Њамчунин дар њолате низ ба
суд мурољиат кардан зарур аст, ки, агар
бошандагон квартираро худсарона
ишѓол карда бошанд, вале намехоњанд
ихтиёрї онро холї кунанд.
12. Агар шахс то мањкум шудан дар
хобгоњи умумии љойи кор
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зиндагї карда бошад, оё ин
хобгоњ баъди озод шудан барои ў
нигоњ дошта мешавад?
Мутаассифона,
маъмурияти
ташкилоте, ки корманд то мањкум
шудан дар он кор мекард ва дар
хобгоњи умумии он зиндагї мекард,
њуќуќ дорад ўро бе пешнињод кардани
дигар истиќоматгоњ дар сурати љиноят
содир карданаш аз хобгоњ берун кунад.
10

13. Агар шахс баъди адои љазо
умуман љойи истиќомат надошта
бошад, ў ба куљо мурољиат
кунад?
Барои гирифтани манзил ба
маќомоти
иљроияи
мањаллии
њокимияти давлатї (Њукумат), ба
шўъбаи манзил мурољиат кардан зарур
Моддаи 86 Кодекси манзили Љумњурии
Тољикистон
10
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аст, то ки шуморо дар навбат гузоранд.
Мутаассифона,
фонди
давлатии
манзил хеле ночиз аст, бинобар ин,
расидани навбат интизории солњои
хеле зиёдро талаб мекунад.
Њуќуќи меросхўрї
14. Агар њангоми адои љазо дар
љойњои мањрумият аз озодї касе
аз хешовандони наздики шахс
фавтида бошад, оё ин шахс
њуќуќи меросхўрї дорад?
Мутаассифона, дар давраи дар
љойњои мањрумият аз озодї (њабс)
ќарор доштани шахс чунин њодисањои
андўњгин, ба монанди фавти одамони
наздики ў рўй медињанд. Чунин
њодисаро паси сар кардан басо мушкил
аст, вале худро бояд ба даст гирифт ва
зиндагиро
идома дод,
инчунин
иттилооти њуќуќї бояд дошт, ки чї
тавр њуќуќи меросхўрии худро ба
расмият даровардан лозим аст.
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Аввалан, биёед муайян кунем, ки кињо
ба љумлаи хешовандони наздик
мансубанд ва ба молу мулки кї, њамчун
мерос, шахс пас аз озод шуданаш аз
њабс даъво карда метавонад. Ба љумлаи
хешовандони наздике, ки баъди фавти
онњо
шахс
меросхўри бевосита
мебошад, њамсар, падару модар ва
фарзандони шахси собиќ мањкумшуда
мансубанд.
Яъне, агар дар ваќти адои љазо
намудан шахс ягон нафар аз
хешовандони наздики дар боло
номбурдаи худро аз даст дода бошад,
ва баъди фавти онњо ягон хел молу
мулки
ба
онњо
тааллуќдошта
(квартира, мошин, мебел, зарф,
техникаи рўзгор, маблаѓњои пулї,
љавоњирот, либос ва ѓайра) боќї монда
бошад, он гоњ шахс баъди аз њабс озод
шуданаш бояд ба идораи нотариалии
мањалли љойгиршавии молу мулки
меросї
ё
мањалли
истиќомати
хешованди фавтида барои гирифтани
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шањодатномаи њуќуќи мерос мурољиат
намояд. Дар идораи нотариалї
нотариус
ба
таври
муфассал
фањмонида
медињад,
ки
кадом
њуљљатњоро барои тасдиќ кардани
њуќуќи худ ба мерос овардан зарур аст
(масалан, шањодатнома дар бораи
фавти
хешованд,
шањодатномаи
таваллуди (шиносномаи) худ ва ѓайра).
(!) Донистан муњим аст, ки шахсоне, ки
куштори дидаю донистаи меросгузор ё
ягон меросхўри имконпазирро содир
кардаанд, ё ки ба њаёти онњо суиќасд
кардаанд, меросхўр буда наметавонанд.
Њамчунин падару модарон баъди фавти
фарзандоне, ки нисбати онњо аз њуќуќи
падару модарї мањрум карда шуда
буданд ва то лањзаи кушодани мерос ин
њуќуќи онњо барќарор карда нашуда
буд, меросхўр буда наметавонанд.
15. Оё ягон муњлате вуљуд дорад, ки
дар муддати он бояд барои
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гирифтани њуљљатњои мерос ба
идораи нотариалї мурољиат
кард? Ва чї бояд кард, агар ин
муњлат гузашта бошад?
Донистан лозим аст, ки ба
идораи нотариалї бо ариза оид ба
њуќуќ ба мерос бояд то гузаштани 6
(шаш) моњ аз рўзи фавти хешованд
мурољиат кардан зарур аст, худи
меросро бошад танњо пас аз гузаштани
6 (шаш) моњ баъди фавти хешованд
гирифтан мумкин аст. Агар шахс дар
лањзаи фавти хешованди наздикаш дар
љойњои мањрумият аз озодї ќарор
дошта бошад ва дар ваќташ бо ариза ба
идораи нотариалї дар муддати 6 моњ
мурољиат карда натавониста бошад
(масалан, шахс метавонад танњо пас аз
2 ё 3 соли ин њодиса мурољиат кунад),
он гоњ чунин њисобида мешавад, ки ў
муњлати ќабул кардани меросро
гузаронидааст, ва пас аз озод шудани ў
нотариус метавонад ба ў додани
шањодатномаи њуќуќи меросро рад
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кунад. Дар ин њолат чї бояд кард?
Илољаш њаст, вале проблемаро танњо
тариќи мурољиат кардан ба суд њал
кардан мумкин аст. Барои ин бо ариза
дар бораи дароз кардани муњлати
ќабули мерос ба суд мурољиат кардан
зарур аст ва дар аризаи мазкур ба
сифати сабаби узрноке, ки бинобар он
муњлати
6-моњаи
ќабули
мерос
гузаронда шудааст, дар љойњои
мањрумият аз озодї ќарор доштан зикр
карда шавад. Ба ариза замима кардани
маълумотнома дар бораи озод шудан
аз њабс зарур аст. Суд аризаи Шуморо
баррасї менамояд (дида мебарояд), ва,
агар сабаби гузарондани муњлатро
узрнок эътироф намояд, он гоњ ваќти
ќабули меросро дароз мекунад. Пас аз
он, ки Шумо ќарори судро гирифтед,
Шумо бояд ба идораи нотариалї равед
ва ин ќарорро пешнињод намоед, баъди
ин нотариус ба Шумо њуљљати
тасдиќкунандаеро медињад, ки Шумо
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меросхўр мебошед ва метавонед молу
мулки меросиро ихтиёрдорї кунед.
16. Чї бояд кард, агар баъди озод
шудан аз љойњои мањрумият аз
озодї ба шахс маълум гардад, ки
дигар
меросхўрон
аллакай
њуљљатњои меросро гирифтаанд
ва молу мулки меросиро байни
худ таќсим кардаанд?
Мутаассифона,
њолатњое
мешаванд, ки дигар меросхўрон
њангоми таќсими молу мулки меросї
њиссаи хешованди худро, ки ў низ ба
мерос њуќуќ дорад, вале њамон ваќт дар
љойњои мањрумият аз озодї ќарор
дошт, ба эътибор намегиранд. Яъне,
шахсеро, ки адои љазо менамояд аз
рўйхати
меросхўрон
«бароварда
мепартоянд» ва манфиатњои ўро ба
инобат намегиранд.
Масалан, падари шахсе, ки адои
љазо менамояд, фавтидааст, баъди
вафоти ў хонаи истиќоматї боќї
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мондааст. Њамчунин ин шахс 2 бародар
дорад, ки онњо низ меросхўри бевоситаи
молу мулки падар мебошанд. Пас аз озод
шудан аз њабс ба шахс маълум мегардад,
ки бародаронаш аллакай хонаи меросии
падарро гирифтаанд, онро ба 2 ќисм
таќсим кардаанд (девор сохтаанд) ва
дар он љо бо оилањои худ зиндагї
мекунанд. Оё ин маънои онро дорад, ки
собиќ мањкумшуда наметавонад њиссаи
худро дар мерос гирад? Не, чунин маъно
надорад, ў дар ин хона ба њиссаи худ њаќ
дорад, вале барои ин ба ў лозим аст,
мисле ки аллакай дар боло зикр гардид,
ба суд мурољиат намояд, то ки муњлати
барои ќабули меросро дароз кунад, баъд
аз ин ба шахс њуљљат барои њиссаи ў дар
хона дода мешавад, бародарон бошанд,
бояд ба бародари аз њабс озодшудаи худ
1/3 ќисми хонаи меросиро људо кунанд.
Агар чунин шуда бошад, ки бародарон
хонаро фурўхтаанд, он гоњ онњо бояд ба
бародари худ арзиши њиссаи мероси ўро,
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яъне, арзиши 1/3 ќисми хонаро пардохт
намоянд.

ЊУЌУЌЊОИ ИЉТИМОЇ
Таъминоти иљтимої
17. Барои ба расмият даровардани
маъюбї ба куљо бояд мурољиат
кард?
Барои ба расмият даровардани
маъюбї бояд ба Хадамоти давлатии
ташхиси тиббию иљтимої (ХДТТИ)
мурољиат кард. Ин хадамот дар
Тољикистон аз соли 2008 фаъолият
дорад, пештар функсиияњои хадамоти
мазкурро Комиссияи экспертизаи
тиббию мењнатї (ВТЭК) иљро мекард.
Бо дарназардошти гурўњи маъюбї ва
њолати шахси маъюб, ХДТТИ ба
маъюбон барои омўзиши касбї ва
таѓйири касб тавсияњо медињад.
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18. Кадом гурўњњои маъюбї дар
Тољикистон вуљуд доранд, ва
маъюбї ба кадом муњлатњо
муќаррар карда мешавад?
Дар Љумњурии Тољикистон
маъюбї ба 3 гурўњ људо мешавад:
маъюбии гурўњи I барои ду сол
муќаррар карда мешавад, гурўњњои II
ва III – барои як сол. Барои маъюбони
фалокати
Чернобил
маъюбии
бемуњлат муќаррар карда мешавад.
19. Оё шахсони аз њабс озодшуда ба
ягон кўмаки моддї баъди озод
шудан њаќ доранд?
Шахсоне, ки аз љойњои адои љазо
љавоб мешаванд, бо роњкиро то
мањалли зист ё кор дар тамоми
ќаламрави Тољикистон таъмин карда
мешаванд, инчунин барои муддати дар
роњ будан ба онњо озуќаворї ё пул дода
мешавад. Маъмурияти љойњои адои
љазо пешакї ба маќомоти иљроияи
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њокимияти мањаллї ва хадамоти шуѓл
дар бораи ба ќарибї озод карда
шудани шахси мањкумшуда хабар
медињанд, то ки онњо барои ба ў
расонидани кўмаки иљтимої чорањо
андешанд.
20. Кадом маќомот ба шахсони аз
њабс озодшуда кўмаки иљтимої
мерасонанд?
Кўмаки моддиро ба шахсони аз
њабс озодшуда инњо мерасонанд:
•
•
•
•

нозироти корњои ислоњї;
комиссия оид ба њуќуќи кўдак;
маќомоти иљрои љазо.
маъмурият,
коллективњои
мењнатї
ва
ташкилотњои
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љамъиятии
муассисањо.11

корхонањо,

21. Тањти мафњуми кўмаки иљтимої
чї фањмида мешавад?
Кўмаки иљтимої дар шакли
мусоидат намудан дар таъмин бо кор
ва таъминоти маишї, расонидани ёрии
моддї, дар рафъ намудани оќибатњои
адои љазо, дар таъмини нафаќа, љойгир
намудан
дар
муассисаи
тиббї,
интернатњо, хонањои пиронсолон,
муќаррар кардани васоят зоњир
мегардад.
22. Хизматрасонии иљтимої аз чї
иборат аст?
Хизматрасони
иљтимої
аз
маљмўи хизматрасонињои марбут ба
пешнињоди
кўмакњои
иљтимоию
Моддаи 212 Кодекси иљрои љазои љиноятии
Љумњурии Тољикистон
11
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маишї, иљтимоию тиббї, психологию
педагогї, иљтимоию њуќуќї, дигар
хизматрасонињо ва кўмаки моддї,
мусоидат
дар
адаптатсияи
(мутобиќшавии)
иљтимої
ва
офиятбахшии шањрвандоне, ки дар
вазъияти мушкили њаётї ќарор доранд,
иборат аст.
Хизматрасонии иљтимої аз
љониби хадамоти иљтимої тавассути
ба
ањолї
пешнињод
кардани
хизматрасонињои маишї, тиббї ва
санитарию солимгардонї, фарњангї,
омўзишї, њуќуќї, хизматрасонињои
солимгардонии љисмонї анљом дода
мешавад.12
Њуќуќ ба мењнат
23. Ба шахси аз њабс озодшуда барои
пайдо кардани кор ва ба ќайд
гузоштан ба сифати шахси бекор
Моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
хизматрасонии иљтимої»
12
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ба куљо мурољиат кардан зарур
аст?
Барои љустуљўи кор ва ба ќайд
гузоштан ба сифати шахси бекор бояд
ба маќомоти давлатии шуѓли ањолии
мањалли истиќомати доимии худ
мурољиат кард. Маќомоти шуѓли
ањолї маќомоте мебошад, ки Агентии
давлатии мањнат ва шуѓли ањолї
номида
мешавад.
(Суроѓањои
маќомоти мазкур дар охири китобча
нишон дода шудаанд).
24. Барои ба ќайд гирифтан ба
сифати шахси бекор кадом
њуљљатњоро ба маќомоти шуѓл
пешнињод кардан зарур аст?
Барои ба ќайд гирифтан бо
маќсади љустуљўи кори муносиб аз
љониби шањрвандон ба маќомоти
шуѓли ањолии мањалли истиќомати худ
маълумотнома дар бораи музди
мењнати миёна барои ду моњ аз љойи
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кори (хизмати) охирин пешнињод
карда мешавад, инчунин њуљљатњои
зерин пешкаш мегарданд:
• Шиноснома ё дигар њуљљати
тасдиќкунандаи шахсият,
• Дафтарчаи мењнатї,
• Њуљљатњои
тасдиќкунандаи
тахассуси касбї.
Шахсоне, ки бори аввал кор
мељўянд
ва
тахассус
(ихтисос)
надоранд, шиноснома ё дигар њуљљати
тасдиќкунандаи шахсияти худ ва
њуљљат
дар
бораи
тањсилотро
пешнињод мекунанд.
Маќомоти шуѓли ањолї њуќуќ
надоранд њуљљатњои иловагї талаб
кунанд.
Дар сурати набудани њуљљатњои
тасдиќкунандаи собиќаи корї давраи
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кор аз рўи нишондодњои шоњидон
муќаррар карда мешавад.13
25. Агар собиќ мањкумшуда маъюб
бошад, оё барои ў ягон хел
имтиёзњо њангоми љустуљўи кор
пешбинї карда шудаанд?
Собиќ мањкумшудагон барои
љойњои корї ба андозаи 6% аз шумораи
умумии
кормандони
корхонаю
ташкилот квота доранд (дар айни њол,
муњим нест, ки ташкилот давлатї ё
ѓайридавлатї мебошад, зеро квотањо
нисбати њама гуна ташкилотњо татбиќ
мегарданд).
Квота як ќисми љойњои корие
мебошад, ки онњоро ташкилотњо барои
бо кор таъмин кардани баъзе
Низомнома оид ба тартиби тасдиќи собиќаи
корї барои таъин намудани нафаќа аз 31
январи соли 1994 № 45 (дар шакли
таѓйирдодашуда - Ќарори Њукумати ЉТ аз
30.06.2007 №357)
13

43

категорияњои
ањолї
пешнињод
мекунанд.
Барои одамоне, ки маъюбї
доранд, њамчунин квотањо барои ќабул
ба кор ба андозаи на камтар аз 5% аз
шумораи
умумии
кормандони
ташкилоте, ки дар он 20 нафар ва
бештар кормандон кор мекунанд (њам
ташкилотњои
давлатї
ва
њам
ѓайридавлатї)
муќаррар
карда
мешаванд.14 Корфармо уњдадор аст
маъюбонеро, ки маќомоти шуѓли
ањолї тибќи квота равон кардааст, ба
кор ќабул кунад. 15
Яъне, агар собиќ мањкумшуда
маъюбї дошта бошад, он гоњ ў дар њар
сурат
метавонад
тибќи
квотаи
маќомоти шуѓл (ё ки њамчун собиќ
мањкумшуда, ё њамчун шахси дорои
маъюбї) ба кор ќабул карда шавад.
14

Моддаи 26, Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон»
15 Моддаи 23, 339 Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон
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(!) Маслињат: азбаски намудњои
квотањо фарќ мекунанд: дар њолати
аввал
квотањо
барои
чунин
категорияњо,
ба
монанди
собиќ
мањкумшудагон, дар њолати дуюм –
барои шахси дорои маъюбї људо карда
мешаванд, шояд, квотањои намуди
дуюмро истифода кардан бењтар бошад,
то ки ба ошкор гардидани иттилоот оид
ба мављудияти доѓи судї роњ дода
нашавад ва аз љониби корфармо
саволњои зиёдатї ба миён гузошта
нашаванд.
26. Оё маъюбон дар љойи кор ягон
хел имтиёзњо доранд?
Бале, доранд, масалан, барои
шахсони дорои маъюбї рўзи кории
шашсоата бе кам кардани музди
мењнат муќаррар карда мешавад, дар
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њоле ки њамаи кормандони дигар рўзе 8
соат кор мекунанд.16
Рухсатии
мењнатии
пардохтшавандаи маъюбони гурўњњои
I ва II ба 42 рўзи таќвимї баробар аст,
рухсатии маъюбони гурўњи III бошад,
35 рўзи таќвимиро ташкил медињад.17
Љалб кардани маъюбон ба кори
шабона ва кор дар рўзњои истироњат,
инчунин ба изофакорї танњо бо
розигии онњо иљозат аст ва ба шарте ки
чунин корњо бинобар вазъи саломатї
манъ карда нашуда бошанд. 18
27. Агар шахсро иштибоњан мањкум
карда бошанд, оё ў ягон хел
имтиёзњои мењнатї дорад?

Моддаи 68, ќисми 2 моддаи 74 Кодекси
мењнати ЉТ аз 23 июли соли 2016
17 Ќисми 2 моддаи 94 Кодекси мењнати ЉТ
18 Моддаи 152 Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон
16
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Ба шањрвандоне, ки беасос ба
љавобгарии љиноятї кашида шудаанд
ва баъдан сафед карда шудаанд, ваќти
нигоњдорї тањти њабс, ваќти адои љазо
дар љойњои мањрумият аз озодї ва
бадарѓа ба андозаи секарата ба
собиќаи
корашон
њисоб
карда
мешавад.
28. Ба куљо мурољиат кардан
мумкин аст, агар шахс чунин
њисобад, ки ўро ѓайриќонунї ба
кор ќабул накардаанд?
Одамоне, ки чунин мењисобанд,
ки онњоро ѓайриќонунї ба кор ќабул
накардаанд, метавонанд бо ариза ба
суд мурољиат кунанд.19 (Дар охири
китобча
суроѓањои
ќабулгоњњои
њуќуќии ройгоне, ки ба он љо барои
машварату маслињат ва кўмак дар
тартиб додани мурољиатнома ба суд ва
Моддаи 7, 23 Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон
19
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дигар маќомоти давлатї мурољиат
кардан мумкин аст, нишон дода
шудаанд).
Њуќуќ ба омўзиш
29. Собиќ мањкумшуда ба куљо бояд
мурољиат кунад, то ки ягон хел
касбро
барои
љустуљўи
минбаъдаи кор омўзад?
Шањрванд бояд ба Агентии
давлатии мењнат ва шуѓли ањолї
мурољиат кунад, ки дар навбати худ
Агенти ўро ба такмили ихтисос ва
тањсил равон мекунад.
24 феврали соли 2017 дар
Тољикистон Ќонуни ЉТ «Дар бораи
тањсилоти калонсолон» ќабул гардид.
Ба системаи давлатии таълими
калонсолон
Муассисаи
давлатии
«Маркази
таълими
калонсолони
Тољикистон» бо филиалњо, Муассисаи
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давлатии «Маркази таълими омўзиши
модулии шањри Душанбе» бо филиалњо
ва 14 марказњои таълимї дохил
мешаванд. Ин марказњои таълимї
асосан ба таълими ибтидоии касбї ва
бозомўзии
калонсолон,
махсусан
бекорон ва муњољирони мењнатї
машѓул мебошанд.20
Тањсилоти касбии ройгонро дар
муассисањои давлатї гирифтан мумкин
аст. Он дар сурате ройгон мешавад, ки,
агар чунин тањсилот барои шахс
аввалин бошад.21 Дар бораи тањсилоти
гирифташуда њуљљати тасдиќкунандаи
махсус дода мешавад.
30. Кадом
навъ
муассисањои
таълимии тањсилоти ибтидоии
Барномаи
рушди
таълими
касбии
калонсолон дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2011-2015 аз 30 декабри соли 2010 №696
21 Моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї» аз
соли 2003
20
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касбї
ва
кўтоњмуддат дар
мављуданд?

касбомўзии
Тољикистон

Дар Љумњурии Тољикистон
намудњои
зерини
муассисањои
таълимии
тањсилоти
калонсолон
фаъолият менамоянд:
- таҳсилоти миёнаи умумӣ ва
марказҳои таълимӣ;
- таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва
олии касбӣ;
- таҳсилоти касбии баъд аз
муассисаи
олии
таълимӣ
(донишкадаҳои
такмили
ихтисос, академияи таҳсилоти
баъдидипломӣ);
- таҳсилоти иловагӣ;
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муассисаву
ташкилотҳои
дигаре,
ки
раванди
таълими
калонсолонро амалӣ менамоянд.22
Дар Љумњурии Тољикистон
намудњои зерини муассисањои таълимї
мављуданд:
- таълимӣ-истеҳсолӣ;
марказҳои
таълимии
калонсолони
мақомоти
давлатии
шуғли аҳолӣ;
- марказҳои таълимии иҷтимоӣсоҳибкорӣ, аз ҷумла корхонаҳои
фаръӣ;
- марказҳои таълимии назди
корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо;
- марказҳои таълимӣ-истеҳсолӣ;
- курсҳои кӯтоҳмуддати таълимӣ;
- муассисаҳои бозомӯзии аҳолӣ;

22

Ќисми 9 моддаи 11 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
тањсилоти калонсолон» аз 24 феврали соли
2017
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муассисаҳои
такмил,
баландбардории ихтисос ва бозомӯзии
кормандон.23
(!) Маслињат: барои собиќ
мањкумшудагоне, ки кор ба онњо
фавран зарур аст, аслан, омўзиш дар
Марказњои таълими калонсолон, ки дар
назди маќомоти шуѓл таъсис дода
шудаанд, мувофиќтар аст, зеро дар он
љо одамон дар курсњои кўтоњмуддат
омўзиш мегиранд, ки ба онњо имкон
медињанд дар муддати кўтоњ ягон
касбро аз худ кунанд ва зуд кор пайдо
кунанд (суроѓањои ин маќомоти шуѓлро
Шумо дар охири китобча пайдо
мекунед).
Масъалањои оилавї
31. Агар дар давраи адои љазо дар
љойњои мањрумият аз озодї ба
Ќисми 2 моддаи 11 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
тањсилоти калонсолон»
23
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шахси мањкумшуда маълум
гардад, ки шавњараш (зављааш)
аз ў људо шудааст, оё чунин
људошавї ќонунї аст ва оё
мумкин аст баъди озод шудан
аќди никоњро барќарор кард?
Ќонунгузории
Тољикистон
имконияти бекор кардани аќди
никоњро бо шахсе, ки барои содир
кардани љиноят ба мањрум кардан аз
озодї ба муњлати зиёда аз се сол
мањкум
гардидааст,
пешбинї
менамояд. Дар чунин њолат ба њамсаре,
ки људо шудан мехоњад, доштани
нусхаи њукми суди эътибори ќонунї
пайдокарда ва пешнињод намудани
ариза дар бораи људошавї ба идораи
сабти асноди њолати шањрвандї
(САЊШ) кофист.24 Дар сурати чунин
Моддањои 40, 43 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии
асноди њолати шањрвандї» (аз 29 апрели соли
2006).
24
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људошавї аз шахси њабсшуда розигї
пурсида намешавад. Чунин људошавї
ќонунї њисобида мешавад ва пас аз
озод шудани шахс аз љойњои
мањрумият аз озодї барќарор карда
намешавад. Агар оила дубора якљоя
шавад, он гоњ ба њамсарон лозим
меояд, ки муносибатњояшонро дар
идораи САЊШ такроран ба расмият
дароранд.
32. Оё собиќ мањкумшуда њуќуќ
дорад баъди озод шуданаш бо
кўдаки
(фарзандони)
худ
вохўрад (робита кунад)?
Оре, њуќуќ дорад (агар волид аз
њуќуќи падару модарї нисбати кўдак
мањрум карда нашуда бошад), њатто
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агар падару модари кўдак људо шуда
бошанд њам.25
33. Чї бояд кард, агар волиди (падар
ё модари) кўдак (ё шахсони
онњоро ивазкунандае, ки кўдак
дар тарбияи онњо ќарор дорад),
ки кўдак бо ў зиндагї мекунад,
ба падар ё модар (собиќ
мањкумшуда) иљозат намедињад
кўдаки худро бинад ва бо ў
робита дошта бошад?
Волиде, ки кўдак бо ў зиндагї
мекунад (шахсоне, ки кўдак дар
тарбияи онњо ќарор дорад), набояд ба
волиди дуюм дар робита доштан бо
кўдак монеъ шавад, агар ин волид аз
њуќуќи падару модарї нисбати кўдак

Моддаи 6 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд» аз соли 2011
25
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мањрум карда нашуда бошад.26 Робита
метавонад танњо дар сурате манъ ё
мањдуд карда шавад, ки, агар он ба
кўдак зарар дошта бошад (агар тањдид
ба њаёт ва саломатии кўдак вуљуд
дошта бошад, агар кўдак баъди робита
љароњати психологї (руњї) ё садамаи
руњї гирад, агар робита ба кўдак
таъсири бад расонад). Агар чунин
сабабњо вуљуд надошта бошанд, он гоњ
волиде, ки аз љойњои адои љазо озод
шудааст, метавонад ба маќомоти
васоят ва парасторї мурољиат намояд,
ва, агар дар ин њолат њам њалли
масъала муяссар нагардад, он гоњ ба
суд мурољиат кардан лозим меояд, то
ки аз љониби суд тартиби робита
(муошират) кардани волид бо кўдак
муайян карда шавад.27

Моддаи 66 Кодекси оилаи ЉТ аз 13 ноябри
соли 1998 бо таѓйироту иловањои охирин аз 24
феврали соли 2017
27 Ќисми 2 моддаи 66 Кодекси оилаи ЉТ
26
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34. Чї тавр падар ё модарро
метавонанд аз њуќуќи падару
модарї мањрум кунанд?
Падару модар (яке аз онњо)
метавонанд аз њуќуќи падару модарї
мањрум карда шаванд, агар онњо: аз
иљрои уњдадорињои падару модарї, аз
љумла додани алимент ќасдан саркашї
кунанд (зиёда аз се моњ); аз њуќуќи
падару модарии худ суиистифода
намоянд; ба фарзандон муносибати
берањмона кунанд, аз љумла нисбати
онњо зўроварии љисмонї ё руњиро раво
бинанд, ба дахлнопазирии љинсии онњо
суиќасд
намоянд;
майзада
ё
нашъаманди ашаддї бошанд, бар
зидди њаёт ва саломатии фарзандони
худ ё саломатии њамсари худ ќасдан
љиноят содир карда бошанд. Мањрум
кардани падару модар аз њуќуќи
падару модарї онњоро аз вазифаи
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таъмин кардани фарзандонашон озод
намекунад.28
35. Оё баъдан барќарор кардани
њуќуќи падару модарї нисбати
кўдак (фарзанд) имконпазир аст?
Оре, агар волид (падар ё модар)
бо ќарори суд аз њуќуќи падару модарї
мањрум карда шуда бошад, вале баъдан
муносибати худро дар маљмўъ, ва аз
љумла нисбати кўдак ба тарафи мусбї
таѓйир дода бошад, ў метавонад бо
ариза дар бораи барќароркунии њуќуќи
падару модарї ба суд мурољиат
намояд.29
36. Оё шахс баъди озод шудан аз
љойњои мањрумият аз озодї дар
таъминоти
моддии
кўдаки
Моддањои 69, 71 Кодекси оилаи Љумњурии
Тољикистон
29 Моддаи 72 Кодекси оилаи Љумњурии
Тољикистон
28
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(фарзандони) худ иштирок карда
метавонад, агар ў аз кўдак људо
зиндагї кунад?
Оре, баъди озод шудан аз њабс
волид уњдадор аст њам дар тарбия ва
њам дар таъминоти моддии кўдаки
(фарзандони) худ то ба синни балоѓат
(синни 18-солагї) расидани кўдак
иштирок намояд, ва, агар кўдак
маъюбї дошта бошад, баъди ба синни
18-солагї расидан низ. Агар волид
ихтиёрї дар таъминоти моддии кўдак
иштирок накунад, волиди дуюм ё
шахсоне, ки волидонро иваз мекунанд,
метавонанд бо аризаи даъвогї оид ба
ситонидани алиментњо барои кўдак ба
суд мурољиат кунанд.
37. Оё суд метавонад аз собиќ
мањбус алимент ситонад, агар ў
дар ягон љой кор накунад ва ягон
даромаде надошта бошад?
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Оре, алиментњо метавонанд аз
љониби суд њатто дар сурати кор ва
даромад надоштани шахси аз адои љазо
озодшуда таъин карда шаванд. Дар ин
њолат алиментњо дар шакли маблаѓи
устувор ситонида мешаванд.30
38. Оё
ягон љавобгарї барои
саркашї кардан аз пардохти
алиментњо вуљуд дорад?
Агар аз шахсе, ки аз адои љазо
(аз њабс) озод шудааст, бо ќарори суд
бояд алиментњо ситонида шаванд, вале
ў бадќасдона аз пардохти онњо
саркашї мекунад, нисбати ў метавонад
парвандаи љиноятї оѓоз карда шавад,
ва барои чунин саркашї њатто љазои
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то
2 сол пешбинї шудааст.31 Бе сабабњои
узрнок бештар аз се моњ саркашї
Моддаи 83 Кодекси оилаи ЉТ
Моддаи 177 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон
30
31
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намудани падару модар аз иљрои
ќарори суд оид ба пардохти маблаѓ
барои таъминоти фарзанд саркашии
бадќасдона њисобида мешавад.
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Замимаи 1. Суроѓањои ќабулгоњњои њуќуќии ройгони ташкилоти љамъиятии «Идораи њуќуќи
инсон ва риояи ќонуният», ки дар он љо гирифтани ёрии бепули њуќуќї ва кўмаку дастгирии
корманди иљтимоиро мумкин аст:
№
Номи муассиса
Шањр / ноњия
Суроѓа
Телефон
1.
Ташкилоти
ш. Душанбе
Хиёбони
Рўдакї, (+992 37) 224-41-53,
(+992 37) 224-41-45
љамъиятии «Идораи
бинои
њуќуќи инсон ва
«Тољикматлубот»
риояи
ќонуният»
ошёнаи 6-ум, утоќи
(ИЊИ)
607
2.
Филиали ИЊИ дар ш. Хуљанд
Мкр-ни 20, хонаи 35 (+992 93) 900-99-36,
ш. Хуљанд
(бинои
Кохи (+992 93) 900-36-30
матбуот), ошёнаи 10ум, утоќњои 10/ 32
3.
Филиали ИЊИ дар ш.
Кўчаи Вањдат, 196 А, +992 93) 901-90-21,
ш. Ќўрѓонтеппа
Ќўрѓонтеппа
дар бинои «Билайн», (+992 93) 901-90-22
ошёнаи 2-юм
4.
Филиали ИЊИ дар ш. Хоруѓ
Кўчаи Ленин (бинои (+992 93) 830-66-54,
ш. Хоруѓ
собиќ
муассисаи
кооперативии
«Гарант»)
Њамаи мурољиатњо хислати мањрамона доранд.
Њамаи машварату маслињатњо бепуланд.

ИТТИЛООТИ МУФИД:
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Замимаи 2. Суроѓањои Марказњои ёрии њуќуќии Идорањои давлатии њуќуќии Вазорати адлияи
Љумњурии Тољикистон:
Макони
Шањр
Суроѓа
Телефон
№ љойгиршавї
1.
Ноњияњои
ш. Вањдат
кўчаи Давлат Барот
7, (+992 93) 355 59 94
тобеи
ошёнаи 3 (бинои хадамоти
љумњурї
манзилию коммуналї, рў ба
рўи ќисми њарбї).
2.
Вилояти
Ноњияи
шањраки Б. Ѓафуров, кўчаи (+992 93) 355-59-92
Суѓд
Бобољон
Гогол 14 (бинои маќомоти
Ѓафуров
иљроияи
њокимияти
давлатии
ноњияи
Б.
Ѓафуров), ошёнаи 1-ум,
њуљраи 21.
3.
Вилояти
Ноњияи
шањраки Ѓончи, кўчаи Љура (+992 93) 355-59-81,
Суѓд
Деваштич
Расул, 15 (бинои САЊШ-и (+992 93) 355-59-82
ноњиявї),
ошёнаи 1-ум,
њуљраи 5
4.
Вилояти
ш.
ш. Панљакент, хиёбони (+992 93) 355- 59-96
Суѓд
Панљакент
Рудакї, 62 (бинои идораи
сохтмонии
«Панљакентсоз»), ошёнаи 1ум, њуљраи 5.

Вилояти
Суѓд

ноњияи
Панљакент

64

Љамоатм Лоиќ Шералї
(бинои «Трест», нишонї –
рў
ба
рўи
маќомоти
иљроияи њокимияти давлатї
(Њукумат)
6.
ВМКБ
ш. Хоруѓ
кўчаи. Н. Атобек, 79
7.
Вилояти
Ноњияи
кўчаи. Сомонї, 10 (дар
Хатлон
Восеъ
бинои
кинотеатри
тобистона).
8.
Вилояти
Ноњияи
љамоати «Шањраки Дустї»,
Хатлон
Љайхун
кўчаи И.Сомонї, 10 (дар
бинои Маркази «Адлия»).
Њамаи мурољиатњо хислати мањрамона доранд.
Њамаи машварату маслињатњо бепуланд.

5.

(+992 93) 355 59 86

(+992 83522) 2-24-55
(+992 93) 355 59 83

(+992 93) 355- 59-80

5.

4.

3.

Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
шањри Хуљанд
Раёсати Агентии меҳнат
ва
шуғли
аҳолии
вилояти Хатлон
Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
шањри Ќурѓонтеппа

хиёбони
20
65

(+992 83222) 2-37-46
(+992 93) 511-55-77

кўчаи
Файзалї
Саидов, 3

Вилояти
Хатлон, ш.
Ќурѓонтеппа
ш.
Ќурѓонтеппа

Вањдат,

(+992 83222) 2-46-20

кўчаи Калиников,
83.

ш. Хуљанд

(+992 83422) 6-58-87

Замимаи 3. Суроѓањои маќомоти шуѓли ањолї (шўъбањои Агентии давлатии мењнат ва шуѓли
ањолии Љумњурии Тољикистон) дар минтаќањо:
№
Номи муассиса
Шањр / ноњия Суроѓа
Телефон
(+992 37) 235-15-25,
1
кўчаи
Алишер
Раёсати Агентии меҳнат ш. Душанбе
(+992 37) 236-50-12
Навої, 5/12
ва
шуғли
аҳолии
Вазорати
меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли
аҳолии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
2.
Микр-ни 28, хонаи (+992 83422) 6-68-05,
Раёсати Агентии меҳнат Вилояти
(+992 83422) 5-65-69
ш. 2
ва
шуғли
аҳолии Суѓд,
Хуљанд
вилояти Суѓд

9.

8.

7.

6.

ноҳияи
Бобоҷон
Ғафуров

ноҳияи
Деваштич

Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
ноҳияи Деваштич
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Вилояти
Мухтори
Куњистони
Бадахшон
Область
(ВМКБ) ш.
Хоруѓ
ш.Ваҳдат

Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
ноҳияи
Бобоҷон
Ғафуров.

Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
шањри Ваҳдат

Раёсати Агентии меҳнат
ва шуғли аҳолии ВМКБ

(83422) 2 54 07

шаҳраки Ғончи,
кӯчаи И.Сомони
23

(83136) 2 64 66

(+992 83522) 2-65-15

(83422) 3 14 60

Хайр
бозори

Н.Атобек

шаҳраки
Б.Ғафуров, кӯчаи
И.Сомони 62

Кӯчаи
(назди
“Хайр”).

кўчаи
11.

12.

11.

10.

Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
ноҳияи Восеъ, вилояти
Хатлон
Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
ноҳияи Ҷайҳун, вилояти
Хатлон

Шўъбаи
Агентии
меҳнат ва шуғли аҳолии
шањри Панҷакент
кӯчаи
Мирзо
Бобоев 18

кучаи
Исмоил
Сомони 10

ноҳияи
Ҷайҳун

кӯчаи
Даврон
Бобораҷабов 40
“А”

ноҳияи
Восеъ
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ш.Панҷакент

(83249) 4 30 17

(83311)2 2 9 28

(83422) 5 29 29

Гирифтани кўмаки моддї

Таъин намудан, ба расмият даровардан ва
додани нафаќаю кўмакпулињо

Ба расмият даровардани маъюбї

Омўзиши ибтидоии касбї

Дар сурати рад намудани ќабул ба кор
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Хадамоти давлатии ташхиси тиббию
иљтимої (собиќ ВТЭК)
Маќомоти таъминоти нафаќаи мањалли
истиќомат Шумо
Маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї

Маркази таълими калонсолони назди
маќомоти шуѓли ањолї

Суд

Замимаи 4. Љадвали маќомоте, ки барои кўмак ба онњо мурољиат кардан мумкин аст
Ба куљо барои иттилоот ва кўмак
Муњтавои масъала
мурољиат кардан лозим
Пеш аз муњлат бардоштани доѓи судї
Суд
Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
Њуќуќ ба манзил
давлатї (Њукумат)
Нотариуси мањлли љойгиршавии амволи
Њуќуќ ба мерос
ѓайриманќул ё мањалли зисти
меросдињанда
Њуќуќ ба мењнат (баќайдгирї ба сифати шахси
Маќомоти шуѓл – Агентии давлатии
бекор, љустуљўи кор)
мењнат ва шуѓли ањолї

Филиали
МТКТ
дар
ноҳияи Шохмансури ш.
Душанбе
Филиали МТКТ дар ш.
Кургантюбе

Филиали МТКТ дар ш.
Панҷакент

3
3.

5
5.

4
4.

2
2.

шаҳр / ноҳияи ҷойгиршави
Муассисаи
Давлатии
“Маркази
таълими
калонсолони Тоҷикистон”
(МТКТ)
Филиали (МТКТ) дар ш.
Душанбе

№
1
1.
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Сангмадов
Исмоил
Турдиевич
Шарифов
Нурулло
Зувайдуллоевич
Насрулоева
Заррина
Хусейновна

Ёрматов Мансур

Директор
Рахимов Аслам
Давламадович

ш.Кургантюбе,
кӯчаи Ф.Саидов,
3/1
ш.Панҷакент,
Даврон
Бобораджабов
40А

ш.
Душанбе,
кӯчаи А.Навои,
5/1
ш.Душанбе,
кӯчаи Айни, 22/7

Суроға
ш.
Душанбе, кӯчаи
А.Навои 5/1

927-48-00-74

931-02-55-59
917-10-00-18

988-61-95-39
900-00-32-60

900-00-32-47

935-24-88-55
900-00-32-22

Телефон

Замимаи 5. Сурогахои Муассисаи Давлатии “Маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон”.

Филиали МТКТ дар ш.
Хорог

Филиали МТКТ дар ш.
Вахдат

7
7.

8
8.

дар

Филиали
МТКТ
ноҳияи Б. Гафуров

6
6.
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Муаллимшоева
Чаманоро
Иқболшоевна
Абдуллоев
Салоҳуддин
Хайриддинович

Одинаев
Шарифдҷон
Саидахмедович

ш.Ваҳдат,
ҷамоати Нуъмон
Розиқ,
кӯчаи
Хайрат

Ноҳияи
Бободҷон
Гафуров, кӯчаи
Худжанди, 62
ш.Хорог, кӯчаи
Ленин 26
901-03-12-34

938-78-11-70

918-71-81-15

МАСЛИЊАТЊОИ МУФИД:
• Ба њама маќомоти давлатї танњо
хаттї мурољиат намоед.
• Нусхаи аризаи худро бо имзои он
корманде, ки њуљљатро аз Шумо
ќабул кард, бо зикри санаи ќабули
њуљљат, бо худ нигоњ доред.
• Њатман маълум кунед, ки оё Шумо
њамаи њуљљатњои барои њалли
масъала зарурбуда ва замимањоро
пешнињод намудаед.
• Дар сурати рад кардани ќабули
њуљљатњои Шумо, онњоро бо
мактуби фармоишї бо огоњинома
оид ба супурдан (чунин шакли
муросилоти почта вуљуд дорад)
равон намоед ё талаб кунед, ки
шахси њуљљатро ќабулкунанда дар
ариза имзо гузорад, ки ў ќабул
кардани онро аз Шумо рад
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мекунад, ва сабаби радкуниро зикр
намояд.
• Њамеша вазифа ва телефони
кормандеро, ки њуљљатњои Шумо
дар иљрои ў ќарор доранд, рўзњо ва
соатњои
ќабули
ў,
муњлати
тахминшудаеро, ки дар муддати он
аризаи Шумо баррасї карда
мешавад, маълум намоед.
• Кўтоњсухан бошед, аз муноќишањо
худдорї кунед, кўшиш намоед
худро нигоњ доред.
Рӯихати адабиётҳои
шуда:
1. Конститутсияи
Тоҷикистон
2. Кодекси иҷрои ҷазои
Ҷумҳурии Тоҷикистон
3. Кодекси
Меҳнати
Тоҷикистон
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истифода
Ҷумҳурии
ҷиноятии
Чумҳурии

4. Кодекси
Ҷиноятии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
5. Кодекси
ҳуқуқвайронкунии
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон
6. Кодекси
Манзили
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
7. Кодекси граждании Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қисми 3
8. Кодекси
Оилаи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
9. Қонуни Ҷусҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи мусоидат ба шуғли
аҳоли”
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар
бораи
хизматрасонии
иҷтимои”
11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷиксистон
“Дар бораи ҳифзи иҷтимоии
маъюбон”
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12. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи таҳсили ибтидоии
касби”
13. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикситон
“Дар бораи ба қайдгирии давлатии
асноди ҳолати шаҳрванди”
14. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи
фарзанд”
15. Низомномаи тартиби таъйиди
собиқаи кор барои таъини нафақа
аз 31 январи соли 1994 № 45 (дар
таҳрири
Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2007
сол, зери №357)
16. Барномаи рушди таълими касбии
калонсолон
дар
Ҷумҳурии
Тоҷикситон барои солҳои 2011 –
2015, ки бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикситон аз 30
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декабри соли 2010 таҳти №696
тасдиқ шудааст.
17. Маърӯзаи махсуси Ваколатдор оид
ба ҳуқуқи инсони вилояти Москва
дар
мавзуъи
“Муаммоҳои
адаптатсионии иҷтимоии шахсони
аз ҷойҳои маҳруми аз озоди озод
гашта”, Руссия, 2010 сол.
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