
Иқтибосҳо  

аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

 

 

Ҳуқуқи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба муроҷиат 

- Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд шахсан ё якҷоя бо 

дигарон ва (ё) тавассути намояндагони ваколатдори худ дар шакли 

шифоҳӣ, хаттӣ ва электронӣ ба мақомоту ташкилоти дахлдор 

муроҷиат намоянд. 

 

Талабот ба муроҷиатҳои хаттӣ 

- Шахси воқеӣ дар муроҷиати хаттӣ бояд насаб, ном, номи падар, 

суроғаи маҳалли истиқомат, маълумот оид ба маҳали воқеии 

истиқомат (агар  чунин ҳолат ҷой дошта бошад), муҳтавои 

муроҷиатро  дарҷ намуда,  онро  имзо намояд. 

- Дар муроҷиати шахси ҳуқуқӣ бояд номи пурраи шахси ҳуқуқӣ, 

суроғаи маҳалли ҷойгиршавӣ, сана, рақами содиротӣ ва муҳтавои 

муроҷиат нишон дода шаванд. Муроҷиат бояд аз ҷониби шахси 

мансабдор ё ваколатдоршуда имзо карда шавад. 

- Ба муроҷиатҳое, ки тавассути намояндаи шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ 

пешниҳод карда мешаванд, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ваколати 

намоянда замима карда мешавад. 

 

  Талабот ба муроҷиатҳо тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) 

 - Муроҷиатҳое, ки ба воситаи алоқаи телефонӣ (мобилӣ) ба 

мақомоту ташкилоти дахлдор арз карда мешаванд, бо тартиби 

муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ карда мешаванд. 

- Зимни муроҷиат намудан тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) 

бояд муҳтавои муроҷиат, насаб, ном ва номи падари 

муроҷиаткунанда, суроғаи маҳалли истиқомат ё ҷойгиршавии шахси 

ҳуқуқӣ, рақами телефон (мобилӣ), суроғаи почтаи электронӣ  баён 

карда шаванд. 

 

Муҳлати пешниҳоди муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

- Барои пешниҳоди  ариза, дархост, таклиф аз ҷониби шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ  муҳлат муқаррар карда намешавад. 



- Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ  ҳуқуқ доранд  шикоятҳои худро дар 

муддати се сол аз рӯзи огоҳ шудани онҳо оид ба вайрон гардидани 

ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии худ пешниҳод намоянд. 

- Барқарор намудани муҳлати бо сабабҳои узрнок 

гузаронидашуда (бемории вазнин, маъюбӣ, сафари хизматии 

дарозмуддат ва ғайра), ки бо ҳуҷҷатҳои дахлдор тасдиқ гардидаанд, ба 

ваколати роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор (шахси бо супориши 

ӯ баррасикунандаи муроҷиат) мансуб мебошад. 

 

Қабул, бақайдгирӣ ва баҳисобгирии муроҷиатҳои шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

- Муроҷиатҳое, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур 

пешниҳод шудаанд, бояд аз ҷониби мақомоту ташкилоти дахлдор 

қабул карда, дар варақаи иттилоотӣ ба қайд гузошта ва бо додани 

рақами алоҳида ба ҳар як муроҷиат ба ҳисоб гирифта  шаванд. Рад 

кардани  қабули муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ манъ аст. 

- Баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ройгон 

мебошад, агар бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар 

пешбинӣ нагардида бошад. 

 

Уҳададориҳои мақомоту ташкилоти дахлдор, ки 

муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро баррасӣ менамоянд 

- баррасии воқеъбинона, холисона, беғаразона ва саривақтии 

муроҷиатҳоро таъмин намуда, масъалаҳои гузошташударо ҳангоми 

зарурат бо иштироки муроҷиаткунандагон, даъвати шахсони дахлдор 

санҷанд; 

- барои пурра, холисона ва ҳаматарафа баррасӣ намудани 

муроҷиат аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва аз мақомоту ташкилоти 

дахлдор маводи заруриро талаб намоянд; 

- барои барқарор кардан ва (ё) ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва 

манфиатҳои қонунии вайронгардидаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

чораҷӯӣ намоянд; 

- муроҷиаткунандаро дар мӯҳлати се рӯз аз лаҳзаи қабули қарор 

оид ба ирсоли муроҷиат барои баррасӣ аз рӯи тобеият ба дигар 

мақомоту ташкилоти дахлдор хабардор намоянд;  

- муроҷиатро асоснок ва тибқи қонун ҳал намуда, иҷрои 

онро  назорат намоянд; 



- посух ба муроҷиат бояд бо забони давлатӣ ва ҳангоми мавҷуд 

будани дархост инчунин бо забоне, ки муроҷиат навишта шудааст, 

вобаста ба ҳар як масъалаи гузошташуда, бо асосноккунии тасдиқ ё 

рад намудани ҳолатҳои зикршуда ва бо назардошти меъёрҳои 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба роҳбарӣ гирифта 

шудаанд, омода карда шавад; 

- доир ба  натиҷаи баррасии муроҷиат ба муроҷиаткунанда 

иттилоот диҳанд; 

- тартиби шикоят намуданро ба муроҷиаткунанда нисбати 

натиҷаи баррасии муроҷиат (посух ба муроҷиат) фаҳмонида диҳанд; 

- маълумотҳоро оид ба баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ мунтазам таҳлил намуда, барои бартараф намудани сабабу 

шароитҳое, ки боиси вайронкунии ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои 

қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гардидаанд, тадбирҳо андешанд; 

- уҳдадориҳои дигари пешбининамудаи Қонуни мазкур ва 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро намоянд. 

 

Муроҷиатҳои хаттӣ бе баррасӣ монондамешаванд, агар: 

- тавассути намояндагони шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод 

гардидаанд, вале онҳо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ваколатҳояшонро 

надоранд; 

- Муроҷиатҳои хаттӣ ва электроние, ки дар онҳо насаб, ном, 

номи падари шахси  воқеӣ, маълумот дар бораи суроғаи маҳалли 

истиқомат ё номи пурраи шахси ҳуқуқӣ ва суроғаи маҳалли 

ҷойгиршавии он зикр нашудаанд ё хато нишон дода шудаанд, 

инчунин бе имзо (имзои электронии рақамӣ) пешниҳод шудаанд, 

муроҷиатҳои беном дониста шуда, мавриди баррасӣ қарор 

намегиранд, агар онҳо дорои маълумот оид ба тайёрӣ барои содир 

кардани ҷиноят ё ҷинояти содиршуда набошанд. 

- Мақомоту ташкилоти дахлдор ҳангоми қабул намудани 

муроҷиатҳои хаттие, ки дар он ифодаҳои қабеҳ ё таҳқиркунанда, 

таҳдид ба ҳаёт, саломатӣ ва молу мулк баён гардидаанд, ҳуқуқ доранд 

чунин  муроҷиатҳоро бе ҷавоб монанд. Дар ин хусус ба 

муроҷиаткунанда оид ба номумкин будани суиистифода аз ҳуқуқи 

муроҷиат хабар дода мешавад ё бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти салоҳиятдор 

шикоят пешниҳод карда мешавад. 



- Агар хондани матни муроҷиатҳои хаттӣ ғайриимкон бошад, ба 

чунин муроҷиатҳо посух дода намешавад ва дар ин хусус дар муҳлати 

се рӯз аз рӯзи ба қайд гирифтани муроҷиат ба муроҷиаткунандае, ки 

муроҷиатро ирсол намудааст, дар сурати хонда шудани  ному насаб ва 

суроғаи маҳалли истиқомат ё маҳалли ҷойгиршавӣ хабар дода 

мешавад. 

- ҳангоми қабули шахсӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти 

муроҷиаткунанда ё намояндаи ӯ пешниҳод карда нашаванд; 

 


