RОНУНИ XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН
ДАР БОРАИ ГУРЕЗАҲО
(Ахбори Маxлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2002, №4, rисми 1, мод. 305; соли 2010,
№1, мод. ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
Қонуни мазкур асосцо ва тартиби дар Ҷумцурии Тоҷикистон гуреза донистани шахсони
паноцҷфянда, инчунин мақоми цуқуқии гурезацоро муайян намуда, кафолатцои иқтисодк, иҷтимок,
цуқуқк ва манфиатцои онцоро муқаррар мекунад.
Моддаи 1. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи гурезацо
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи гурезацо ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонун мазкур, дигар санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии байналмилале, ки Тоҷикистон онцоро эътироф
намудааст, иборат мебошад. (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
Моддаи 2. Мафцуми асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд:
-гуреза – шахсе, ки шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон набуда, дар қаламрави он қарор дорад ва
бинобар сабабцои комилан асосноки дар давлати мансубияти шацрвандии худ бо аломатцои нажодк,
эътиқоди динк, шацрвандк, мансубият ба гурфци муайяни иҷтимок ж эътиқоди сижск дучори таъқиб
гашта, аз таъсири ин сабабцо наметавонад ж намехоцад аз цимояи он давлат истифода намояд, ж шахсе,
ки шацрвандии муайян надошта, бинобар чунин цолатцо дар Ҷумцурии Тоҷикистон қарор дорад ва бо
сабаби мавҷуд будани цамин гуна хавф наметавонад ж намехоцад ба давлати истиқомати доимии худ
баргардад;
-шахси паноцҷфянда- шацрванди хориҷк ж шахси бешацрванде, ки давлати шацрвандии худ ж ҷои
истиқомати пештараашро бо мақсади пешницод намудани дархост барои гирифтани мақоми гуреза
дар Ҷумцурии Тоҷикистон тарк намудааст;
-ҷои зисти муваққатк (марказ) – ҷои сукунати муваққатии шахсони паноцҷфянда, аъзои оилацои
онцо, ки дар хусуси гуреза дониста шуданашон дархост пешницод намуда ж гуреза дониста шудаанд, ки
имконияти дар Ҷумцурии Тоҷикистон мустақилона сокин шуданро надоранд;
-шацодатномаи муваққатии бақайдгирии дархост – цуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони
паноцҷфянда ва вазъи цуқуқии онцо, ки мувофиқи Қонуни мазкур ҷицати дар Ҷумцурии Тоҷикистон
гуреза дониста шуданашон дархост пешницод мекунанд;
-шацодатномаи гуреза – цуҷҷати намунааш муқарраргардида, ки шахсияти шахсони
паноцҷфяндаи дар Ҷумцурии Тоҷикистон гуреза донисташударо тасдиқ менамояд;
-мақоми гуреза – вазъи цуқуқии (маҷмфи цуқуқцои умумк, озодицо, фцдадорицо ва манфиатцои
қонунии муайяннамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон) шахсони паноцҷфянда, ки дар
Ҷумцурии Тоҷикистон гуреза дониста шудаанд.
Моддаи 3. Мацдудиятцо оид ба додани мақоми гуреза дар Ҷумцурии Тоҷикистон
1.Муқаррароти Қонуни мазкур нисбати шахсони паноцҷфяндаи зерин татбиқ намегардад:
-ба онцое, ки нисбаташон далелцои асосноке мавҷуданд, ки аз ҷониби онцо содир намудани
ҷиноятцои муқобили сулц, ҷиноятцои царбк ж ҷиноятцо бар зидди инсоният тахмин карда мешаванд,
тибқи тафсире, ки ба ин кирдор дар санадцои байналмилалии бо мақсади андешидани чора нисбати
ин ҷиноятцо ба имзорасида, дода шудааст; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-ба онцое, ки нисбаташон асосцои кофие мавҷуданд, ки аз ҷониби онцо берун аз цудуди
Ҷумцурии Тоҷикистон содир намудани ҷинояти вазнини характери сижск надошта пеш аз ба ин ҷо
омадан тахмин меравад ва дар хусуси гуреза донистани худ дархост пешницод кардаанд;
-ба онцое, ки нисбаташон дар хусуси мансубияти эцтимолк ба мақомоти махсуси давлати
мансубияти шацрвандии худ, ташкилотцои байналмилалии террористк ж сохторцои мафиозии маводи
мухаддир маълумот мавҷуд аст;
-ба онцое, ки нисбаташон асосцои кофие мавҷуданд, ки аз ҷониби онцо содир намудани кирдори
хилофи мақсад ва принсипцои Созмони Милали Муттацид, Созмони амнияту цамкорк дар Аврупо
тахмин карда мешавад;
-ба онцое, ки аз цимоя ж кфмаки мақомот ж муассисацои Созмони Милали Муттацид, Созмони
амнияту цамкорк дар Аврупо, ғайр аз идораи Комиссари Олии Созмони Милали Муттацид оид ба

гурезацо, истифода мебаранд.
2.Қонуни мазкур цамчунин ба шахсоне татбиқ намегардад, ки давлати мансубияти шацрвандии
худро (мацалли истиқомати пештараи худро) бинобар сабабцои иқтисодк дар натиҷаи гуруснагк,
эпидемия ж цолатцои фавқулоддаи табик ва хусусияти техногенк дошта тарк намудаанд.
Моддаи 4. Мақомоти идораи давлатк оид ба масъалацои гурезацо
Мақомоти идораи давлатк, ки татбиқи сижсатро нисбати гурезацо таъмин мекунанд,
инцоянд:
- мақомоти корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мақомоти амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мақомоти корцои хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
Моддаи 5. Ваколат ва цамкории мақомоти идораи давлатк
1.Мақомоти корцои дохилк:
-фаъолияти мақомоти идораи давлатиро оид ба масъалаи гурезацо цамоцанг месозад;
-ба фаъолияти мақомоти дахлдори корцои дохилк роцбарк ва назорат менамояд ва бо
фармонцои худ ваколатцои (вазифацо, фцдадорицо, цуқуқ ва масъулияти) онцоро муайян менамояд; (Қ
ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-тибқи тартиби муқарраргардида маълумотро дар хусуси вазъи сижск, иҷтимоию иқтисодк,
санитарию эпидемиологк дар кишвари мансубияти шацрвандии (мацалли истиқомати пештараи)
шахси дар хусуси гуреза дониста шудан дархост карда, инчунин маълумотро оид ба тағйирот дар
низоми шиносномавию раводидии (визавии) давлатцои хориҷк ва қоидацои истиқомати шахсони
паноцҷфянда дар Ҷумцурии Тоҷикистон мегирад ва ба мақомоти дахлдори корцои дохилк ирсол
менамояд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон номгфи давлатцоеро, ки истиқомати
муваққатк дар онцо қабл аз омадан ба Ҷумцурии Тоҷикистон барои рад гардидани бақайдгирии
дархост дар хусуси гуреза донистан ва рад намудани гуреза донистан асос мебошад, низомномаи
шацодатномаи гуреза, шакли бланкцои шацодатномацои намунаашон муқарраргардидаи гуреза,
нуқтацои ҷойгиронии муваққатк ва номгфи мацалцои ацолинишине, ки истиқомати муваққатк дар
онцо ба шахсони паноцҷфянда ва гурезацо манъ аст, санадцои меъжрию цуқуқии ба салоцияти
мақомоти корцои дохилк марбутбуда пешницодот тация менамояд; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-барои шахсони паноцҷфянда, ки оид ба гуреза донистани онцо дархост пешницод намудаанд,
марказцои зисти муваққатк ташкил менамояд;
-аз шахсони воқек ва цуқуқк сарфи назар аз шакли моликият ба тарзи ройгон иттилоотеро
мегирад, ки барои тафтиши маълумоти пешницоднамуда оид ба дархости шахси паноцҷфянда дар
хусуси гуреза донистанаш зарур мебошад; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-ба шахсе, ки дар хусуси гуреза дониста шудан дархост намудааст ж гуреза донисташуда, ки ба
синни цаждацсолагк нарасидааст ва бе цамроции намояндаи қонунии худ ба Ҷумцурии Тоҷикистон
омадааст, дар дастрас намудани маълумот оид ба мавҷуд будан ва ҷои истиқомати падару модар, ж
дигар намояндагони қонунк, ж хешовандонаш жрк мерасонад; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-дар асоси қарори комиссияи мақомоти корцои дохилк оид ба муайян намудани мақоми
гуреза ва цуҷҷатцое, ки аз мақомоти дахлдори корцои дохилк бо дархост дар хусуси гуреза донистан
гирифта шудаанд, дар бораи гуреза донистани шахс қарор қабул менамояд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с,
№590).
-дар асоси цуҷчатцои бақайдгирии шфъбацои раводид ва бақайдгирк шахсонеро, ки барои гуреза
дониста шудан дархост пешницод намудаанд, санҷида, дурустии маълумоти додаи онцоро муайян
менамояд;
-шацодатномаи муваққатии бақайдгирии дархостро медицад;
-ба шахсоне, ки мақоми гуреза гирифтаанд, шацодатномаи гурезаи намунааш муқарраршуда
медицад;
-азнавбақайдгирии царсолаи гурезацоро анҷом медицад;
-мувофиқи муқаррароти Қонуни мазкур дар хусуси аз даст додани мақоми гуреза ж дар бораи
мацрум намудан аз мақоми гуреза қарор қабул менамояд;
-бо мақомоти идораи давлатк, мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ва шахсони
воқеї ва цуқуқк сарфи назар аз шакли моликияташон оид ба масъалацои дигаре, ки ба салоцияти он
вогузор гардидаанд, цамкорк мекунад; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)

- шахсоне, ки нисбати онцо масъалаи бақайдгирии дархост дар хусуси гуреза дониста шуданашон
барраск мегардад ва шахсони шацодатномаи муваққатии бақайдгирии дархостдоштаро ба қайд
гирифта, мфцлати амали қайди онцоро дароз мекунад;
- барои шахсоне, ки мувофиқи тартиби муқарраргардида гуреза дониста шудаанд ва аъзои оилаи
онцо мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозати муваққатии
зистро ба расмият дароварда, ба онцо месупорад ва мфцлати амали онро дароз мекунад;
- цангоми зарурат расмижти айниятгардонии (идентификатсияи) шахсияти онцоеро, ки барои
гуреза дониста шудан дархост намудаанд ва цуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият надоранд, анҷом
медицад;
- дактилоскопияи (нақши панҷацо) шахсонеро, ки барои гуреза дониста шудан дархост
намудаанд, анҷом медицад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
2.Мақомоти амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон: (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-дар доираи салоцияти худ оид ба цолатцои пешбининамудаи моддацои 3 ва 7 Қонуни мазкур
доир ба шахсони паноцҷфянда, ки изцори хоциши гуреза дониста шудан намудаанд ж дар хусуси гуреза
дониста шуданашон дархост кардаанд, ба мақомоти корцои дохилк маълумот пешкаш менамояд;
(Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-дар мувофиқа бо Прокуратураи генералии Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи хориҷ кардани
шахсоне, ки нисбати онцо қарори ницок дар хусуси рад намудани бақайдгирии дархости гуреза
донистани онцо, дар хусуси рад намудани гуреза донистан, дар бораи беэътибор донистани мақоми
гуреза ж мацрум намудан аз мақоми гуреза ва аъзои оилаи онцо, ки аз Ҷумцурии Тоҷикистон дар
мфцлати муқарраргардида нарафта бошанд, қарор қабул мекунад;
-хориҷ кардани шахсонеро, ки нисбати онцо дар бораи хориҷ карда шуданашон қарор кабул
шудааст, амалк менамояд, дар сурате, ки хориҷшавандагон дар мфцлати як цафтаи баъди қабули қарор
дар ин бора ба мақомоти болок ж ба суд шикоят накарда бошанд;
-мувофиқи тартиби муқарраргардида цангоми убури Сарцади давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон аз гузаргоццо ж берун аз онцо шахсони паноцҷфяндаро, ки барои ворид шудан ба
Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозатнома надоранд, вале бинобар цолатцои пешбининамудаи сархати
дуюми моддаи 2 Қонуни мазкур дар Ҷумцурии Тоҷикистон гуреза дониста шуданро изцор
намудаанд, бозмедорад ва дар мфцлати на дертар аз 72 соат дар ин бора ба мақомоти корцои
дохилк хабар медицад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
3.Мақомоти корцои хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон:
-дар музокирот, тация ва омодасозии лоицацои ацдномаю созишномацо ва ворид намудани
пешницодот оид ба бастани онцо байни Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар давлатцо дар масъалаи
гурезацо иштирок менамояд;
-вазъи сижск, иҷтимоию иқтисодк, санитарию эпидемиологиро дар ин ж он кишвари мансубияти
шахсони паноцҷфянда, оид ба гуреза дониста шудан дархост намудаанд, тацлил намуда, цамоцанг
месозад ва дар ин хусус маълумот пешницод менамояд;
-дар бораи тағйиротцои шиносномавию раводидк (визавк) ва қоидацои зист дар кишварцои
хориҷк маълумот тайжр менамояд;
-ҷаражни иҷрои ацдномаи байналмилалк ва шартномацои Ҷумцурии Тоҷикистонро оид ба
масъалацои гурезацо назорат менамояд;
-якҷоя бо дигар мақомоти ваколатдор масъалацои цолати цуқуқии шахсони паноцҷфяндаро дар
Ҷумцурии Тоҷикистон барраск менамояд;
-барои шахсоне, ки мувофиқи тартиби муқарраргардида гуреза дониста шудаанд ва аъзои оилаи
онцо цуҷҷатцои хориҷ шудан аз Ҷумцурии Тоҷикистон ва баргаштан ба Ҷумцурии Тоҷикистонро
мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон тартиб дода, ба онцо месупорад
ва мфцлати амали онцоро дароз мекунад;
-дар доираи ваколатцои худ ва иҷрои талаботи Қонуни мазкур, таъмини аз Ҷумцурии
Тоҷикистон хориҷ кардани шахсоне, ки гуреза донистани онцо рад шудааст, аз мақоми гуреза мацрум
гардида ж мақоми гурезаро аз даст додаанд, мусоидат менамояд.
4.Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк: (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-ҷои сукунати муваққатии шахсонеро, ки дархости гуреза донистани онцо аз ҷониби мақомоти
корцои дохилк ба қайд гирифта шудааст, муайян мекунанд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-ба цамгироии шахсони гуреза дониста шуда, бо назардошти мавҷуд будани ҷойцои холии корк
ва вазифацои ишғолнагардида дар бозори мецнат кфмак мерасонанд;
-ба шахсони гуреза донисташуда, ки имконияти мустақилона сокин шудан надоранд, барои
истиқомати муваққатк ҷойи зист пешницод мекунанд.

Моддаи 6. Тартиби муроҷиат ва баррасии дархост дар бораи гуреза донистани шахсони
паноцҷфянда
1.Шахсе ки хоциши дар Ҷумцурии Тоҷикистон паноц ҷустан дорад, метавонад ба намояндагицои
дипломатк ж консулии Ҷумцурии Тоҷикистон дар давлати сукунати вай бо дархост оид ба гирифтани
мақоми гуреза муроҷиат намояд.
2.Шахси паноцҷфянда, ки изцори хоциши гуреза дониста шудан намуда, ба синни цаждацсолагк
расидааст, фцдадор аст шахсан ж ба воситаи намояндаи ваколатдоршуда ба мақомоти зерин бо дархости
хаттк муроҷиат намояд:
-дар гузаргоци Сарцади давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ба мақомоти амнияти миллк ва
мақомоти корцои дохилк дар сурати убури иҷбории ғайриқонунии Сарцади давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон дар давоми як шабонарфз аз лацзаи убури Сарцади давлатк. Дар сурати ҷой доштани
цолатцои аз шахсони паноцҷфянда вобаста набуда, ки барои сари вақт бо дархост оид ба гуреза дониста
шудани ф муроҷиат намуданаш монеъ мешаванд, мфцлати муроҷиат метавонад аз ду шабонарфз зижд
бошад, вале на бештар аз давраи ҷой доштани цолатцои бамижномада; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-ба мақомоти корцои дохилк дар цолатцои ба таври қонунк омадан ба Ҷумцурии Тоҷикистон
дар мфцлати на дертар аз як моц. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
3.Агар шахси паноцҷфянда бинобар вазъи саломатк имкони шахсан дар хусуси гуреза дониста
шудан муроҷиат кардан надошта бошад, ин корро метавонад намояндаи ваколатдори ф бо пешницоди
цуҷҷати тиббк оид ба вазъи саломатии пешницодшаванда анҷом дицад.
4.Шахсе, ки Сарцади давлатии Ҷумцурии Тоҷикистонро иҷборан ғайриқонунк убур намудааст ва
дар хусуси дар Ҷумцурии Тоҷикистон гуреза дониста шудан изцори хоциш кардааст, бе истифодаи
чорацои ҷазои муқаррарнамудаи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон нисбати ф барои
ғайриқонунк ворид шудан ба Ҷумцурии Тоҷикистон ж ғайриқонунк қарор доштан дар Ҷумцурии
Тоҷикистон аз ҷониби ҷузъу томцои қфшунцои сарцадк ж мақомоти амнияти миллк боздошт мешавад.
(ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
5.Ҷузъу томцои қушунцои сарцадк ва мақомоти амнияти миллк дар хусуси хоциши шахсони
паноцҷфянда барои гуреза дониста шудан ба наздиктарин мақомоти дахлдори корцои дохилк барои
баррасии масъалаи бақайдгирии дархост дар муддати 72 соат хабар медицанд. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с,
№590).
6.Маълумот дар бораи аъзои оилаи шахсони паноцҷфяндаи ба синни шонздацсолагк нарасида, ки
цамроци ф омадаанд, ба дархости падар ж модар, дар сурати набудани падару модар ба дархости
намояндаи қонунии онцо ж ба дархости яке аз аъзои оилаи онцо, ки ба синни цаждацсолагк расидааст
ва ихтижран масъулияти ахлоқу тарбия ва нигоцубини аъзои оилаи синнашон ба шонздац нарасидаро
ба зиммаи худ гирифтааст, ворид карда мешавад. (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
7.Дар цолати бе цамроции намояндаи қонунк ба Ҷумцурии Тоҷикистон ворид шудани шахсоне,
ки ба синни шонздацсолагк нарасидаанд ва хоциши гуреза дониста шуданро изцор намудаанд,
мақомоти корцои дохилк бо онцо пурсиш гузаронида, варақаи пурсишнома пур мекунад. То қабули
қарор оид ба муайян намудани вазъи цуқуқии онцо мувофиқи Қонуни мазкур ва дигар санадцои
меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон барои ба мақомоти васоят ва парастории Ҷумцурии
Тоҷикистон супурдани ин шахсон тадбирцо андешида мешаванд. (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
8.Вазъи цуқуқии шахсони паноцҷфянда, ки ғайри қобили амал дониста шудаанд ва хоциши гуреза
дониста шуданро доранд, мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
9.Баррасии дархости шахсони паноцҷфянда, ки аъзои як оила мебошанд, нисбат ба цар як узви ба
синни шонздацсолагк расидаи оила, дар алоцидагк бо назардошти талаботи Қонуни мазкур анҷом
дода мешавад.
10.Дар сурати ҷой надоштани цолатцои пешбининамудаи Қонуни мазкур нисбати яке аз аъзои ба
синни шонздацсолагк расидаи оила, бо мақсади таъмини муттацидшавии оила ин узви оила низ бо
хоциши ф гуреза дониста мешавад.
11.Қарор дар бораи бақайдгирии дархости шахс, дар хусуси гуреза донистани ф аз ҷониби
комиссияи мақомоти корцои дохилк оид ба муайян намудани мақоми гуреза дар мфцлати дац рфзи
корк пас аз лацзаи пешницод гардидани дархост тибқи натиҷацои тартиб додашудаи анкетавии шахси
паноцҷфянда, тартиб додани варақаи бажнот дар асоси доир намудани сфцбати инфиродк, инчунин
тибқи натиҷацои тафтиши дурустии маълумотцои бадастомада дар бораи ин шахс ва аъзои оилаи ф, ки
цамроцаш омадаанд, қабул карда мешавад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
12.Ба шахсе, ки дархости ф дар хусуси гуреза дониста шуданаш ба қайд гирифта шудааст,
шацодатномаи муваққатии бақайдгирии дархост (минбаъд шацодатнома) дода мешавад, ки цуҷҷати
тасдиқкунандаи шахсияти ф мебошад.
13.Маълумот дар бораи аъзои оилаи ба синни шонздацсолагк нарасидаи шахсони паноцҷфянда,

ба шацодатномаи падар ва модар, дар сурати набудани волидайн – ба шацодатномаи намояндаи
қонунии онцо ж ба шацодатномаи яке аз аъзои оилаи онцо, ки ба синни цаждацсолагк расидааст ва
ихтижран масъулияти ахлоқу тарбия ва нигоцубини аъзои оилаи синнашон ба шонздац нарасидаро ба
зиммаи худ гирифтааст, сабт карда мешавад. (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
14.Ҳамчунин ба шахси паноцҷфяндаи ба синни шонздацсолагк нарасида, ки бе цамроции
намояндаи қонунк ба Ҷумцурии Тоҷикистон ворид шудааст ва дар хусуси гуреза дониста шудан
дархост пешницод намудааст, бо назардошти таклифцои мақомоти васоят ва парасторк метавонад
шацодатнома супурда шавад.
15.Шацодатнома барои бо тартиби муқарраргардида дар мақомоти корцои дохилии ҷои
истиқомат ба қайд гирифтани шахс ва аъзои оилаи ф, ки дар хусуси гуреза дониста шудан дархост
пешницод намудаст, дар мфцлати дида баромадани дархост асос мегардад.
16.Шацодатнома цамчунин дар сурати зарурат барои сукунати муваққатк роцхат гирифтани
шахси паноцҷфянда ва аъзои оилаи ф асос мебошад.
Моддаи 7. Мацдудкунии цуқуқцои шахсони паноцҷфянда, ки дар хусуси гуреза донистан
дархост пешницод намудаанд
Ҳуқуқцои шахсони паноцҷфяндае, ки дар хусуси гуреза донистан дархост пешницод намудаанд,
мумкин аст танцо дар цолатцои пешбининамудаи қонунцо ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон, бо мақсади таъмини цимоя ва амнияти давлат, цифзи асосцои сохти
конститутсионк, ахлоқ, саломатии ацолк, цуқуқ ва озодицои дигар шахсон мацдуд карда шаванд. (ҚҶТ
аз 28.12.12с.№ 919)
Моддаи 8. Асос барои рад намудани бақайдгирии дархост дар хусуси гуреза донистан
Барои рад намудани бақайдгирии дархост дар хусуси гуреза донистани шахси паноцҷфянда ва
рад намудани гуреза донистанаш, цолатцои зерин асос мешаванд, агар:
-дархости шахс комилан беасос бошад ж хусусияти сфиистифода дошта бошад;
-цолатцои истиснокунандаи тартиби пешбининамудаи Қонуни мазкур ошкор гарданд;
-дархости шахс пештар дар бораи гуреза дониста шудани ф бинобар мавҷуд набудани цолатцои
хавфи дучории таъқиб гаштан рад шуда бошад, дар сурате, ки вазъият дар кишвари мансубияти
шацрвандии ф (мацалли истиқомати пештараи ф) аз рфзи радия гирифтан то рфзи пешницоди дархости
нав тағйир нажфта бошад;
-шахс шацрванди давлати сеюме бошад, ки метавонад аз цимояи он истифода намояд ж цуқуқ
дорад дар асоси қонунк дар қаламрави кишвари сеюм бе хавфи дучори таъқиб шудан дар ин кишвар
истиқомат кунад;
-шахс бевосита аз қаламрави дигар давлате омада бошад, ки то ворид шудан ба Ҷумцурии
Тоҷикистон муваққатан дар қаламрави он тацти таъқиб қарор надошт ж метавонист мувофиқи тартиби
муқарраргардида паноцгоц ж мақоми гуреза гирад;
-шахс давлати мансубияти шацрвандии (мацалли истиқомати пештараи) худро бинобар хавфи
ҷазо гирифтан мутобиқи қонунгузории ин давлат барои ғайриқонунк берун шудан аз қаламрави он ж
барои содир намудани дигар ҷиноят дар қаламрави он тарк намуда бошад ва бо цамин сабабцо
намехоцад ба давлати мансубияти шацрвандии (мацалли истиқомати пештараи) худ баргардад;
-шахс иҷборан ғайриқонунк Сарцади давлатии Ҷумцурии Тоҷикистонро бо мақсади пешницод
намудани дархост дар хусуси гуреза дониста шудан убур намуда бошад ва мутобиқи тартиби
пешбининамудаи Қонуни мазкур дар бораи гуреза дониста шудан бо ариза муроҷиат накарда бошад;
-шахс аз додани маълумот дар бораи худ саркашк намояд, дар бораи худ ж ки дар бораи цолатцои
ба Ҷумцурии Тоҷикистон омаданаш маълумоти бардурфғ пешницод намояд;
-шахс бо шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон дар қайди никоц бошад ва мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон имкон дорад барои истиқомати доимк дар Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозат гирад;
-шахс барои истиқомати доимк дар Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозатнома (иҷозатномаи зист)
дошта бошад.
Моддаи 9. Оқибати рад гардидани бақайдгирии дархост дар хусуси гуреза донистан
1.Дар сурате, ки агар бақайдгирии дархости шахси паноцҷфянда дар хусуси гуреза донистани ф
бинобар мавҷуд будани цолатцои пешбининамудаи Қонуни мазкур рад шуда бошад, мақомоти корцои
дохилк дар мфцлати на дертар аз панҷ рфзи корк пас аз рфзи қабули қарор огоциномаро бо нишон
додани сабабцои рад ва тартиби шикоят намудани қарори қабулшуда, инчунин оид ба шарци вазъи
цуқуқии ф ва аъзои оилааш дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба ф месупорад ж ирсол менамояд. (ҚҶТ аз
28.12.12с.№ 919)
2.Мақомоти корцои дохилк, мақомоти амнияти миллиро дар хусуси қабули қарори ницок

дар бораи рад намудани бақайдгирии дархости шахс дар хусуси гуреза донистани ф дар Ҷумцурии
Тоҷикистон хабардор менамояд. Ҳамзамон ба мақомоти дахлдор дар бораи ба ин шахс додани
раводиди хуруҷ ба мфцлате, ки барои шикоят намудан аз болои қарор дар хусуси рад намудани
бақайдгирии дархости ф дар хусуси гуреза донистан вақт медицад, дархост менамояд. (Қ ҶТ аз
12.01.2010с, №590).
3.Шахсе, ки ба мақомоти корцои дохилк дар хусуси гуреза дониста шуданаш дархост намудааст
ва дар бораи рад гардидани бақайдгирии дархост огоцинома гирифтааст, вале цуқуқи шикоят аз болои
ин қарорро мутобиқи Қонуни мазкур истифода набурдааст ва дар сурати надоштани дигар асосцои
қонунк барои истиқомат дар Ҷумцурии Тоҷикистон, фцдадор аст дар мфцлати на дертар аз як моци пас
аз рфзи гирифтани огоцинома дар хусуси рад гардидани дархосташ, якҷоя бо аъзои оилаи худ
Ҷумцурии Тоҷикистонро тарк намояд. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
Моддаи 10. Ҳуқуқ ва фцдадорицои шахсоне, ки дархост дар хусуси гуреза дониста шудани
онцо ба қайд гирифта шудааст
1.Шахси паноцҷфянда, ки дархости ф дар хусуси гуреза донистан ба қайд гирифта шудааст,
инчунин аъзои оилааш, ки фро цамроцк мекунанд, цуқуқцои зерин доранд:
-гирифтани иттилоот оид ба тартиби гуреза донистани онцо ва оид ба цуқуқу фцдадорицои худ
мувофиқи Қонуни мазкур;
-истиқомат дар давраи баррасии дархост дар мацалцои сукунати муваққатк бо роцхати
мақомоти корцои дохилк ж сокиншавии мустақилона дар оилаи шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон ж
шацрванди хориҷк ва шахси бешацрванди дар Ҷумцурии Тоҷикистон истиқомати доимк дошта; (Қ ҶТ
аз 12.01.2010с, №590).
-жрии таъҷилии тиббк дар муассисацои давлатии тиббк;
-гирифтани маълумоти ибтидок ва мижна;
-гирифтани ҷубронпулк бо тартиб ва андозае, ки Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
менамояд;
-пешницоди ариза дар хусуси қатъи баррасии дархост.
2.Шахси паноцҷфянда, ки дархости ф дар хусуси гуреза донистан ба қайд гирифта шудааст,
инчунин аъзои оилааш, ки фро цамроцк мекунанд, фцдадоранд:
-талаботи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар санадцои
меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистонро риоя намоянд; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-дар мфцлати на дертар аз 72 соат пас аз гирифтани роцхат барои истиқомат ба мацалли сукунати
муваққатк равон шаванд ва пас аз расидан дар мфцлати на дертар аз се рфзи корк дар мақомоти
мацаллии корцои дохилк бо пешницоди цуҷчатцои шахск аз қайд гузаранд;
-тартиби муқарраргардидаи истиқоматро риоя намоянд ва талаботи муқарраргардидаи
меъжрцои санитарию гигиении истиқомат дар мацалли сукунати муваққатиро иҷро кунанд;
-тибқи тартибе, ки мақомоти тандурустк муайян менамояд, фавран аз муоинаи цатмии тиббк
гузаранд;
-ба мақомоти муцоҷират маълумоти сацецро барои қабули қарор дар асоси дархост пешницод
намоянд;
-аз тағйироти маълумотцои анкетавк ва мацалли истиқомат ба мақомоти муцоҷират хабар
дицанд.
Моддаи 11. Тартиби гуреза донистани шахсони паноцҷфянда
1.Баррасии дархост дар хусуси гуреза донистани шахси паноцҷфянда дар Ҷумцурии Тоҷикистон
аз ҷониби мақомоти корцои дохилк бо тартиби зерини муқарраршуда сурат мегирад: (Қ ҶТ аз
12.01.2010с, №590).
-муайян намудани натиҷаи маълумотцои анкетавии шахси паноцҷфянда дар асоси доир
намудани сфцбатцои инфиродк;
-дурустии маълумоти бадастомада дар бораи шахси паноцҷфянда ва аъзои оилааш, ки фро
цамроцк мекунанд;
-сабабцои ба Ҷумцурии Тоҷикистон ворид шудан;
-мазмуни цуҷчатцои пешницодшуда;
-бажноти ба тариқи расмк тацияшуда, агар онцо мавҷуд бошанд;
-дигар цуҷчатцо.
2.Дархости гуреза донистани шахс дар мфцлати на дертар аз се моци пас аз ба қайд
гирифта шудани он аз ҷониби мақомоти корцои дохилк барраск карда мешавад. Мфцлати
амали бақайдгирк низ ба цамин муддат дароз карда мешавад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).

3.Мфцлати баррасии дархост дар сурати мавҷуд будани мушкилот дар муайян намудани
асоснокии хавфи тацти таъқиб қарор гирифтани аризадицанда аз ҷониби мақомоти корцои дохилк
мумкин аст, дароз карда шавад, вале на бештар аз 3 моци пас аз ба қайд гирифта шудани дархост дар
хусуси гуреза донистан. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
4.Расмижти гуреза донистан метавонад дар цар марцила боздошта шавад, агар дар ҷаражни
баррасии дархост маълум гардад, ки шахс дидаю дониста дар бораи худ маълумоти бардурфғ
пешницод намудааст ж кирдоре содир намудааст, ки амнияти давлати истиқоматро тацти хатар
мегузорад ж тартиботи ҷамъиятиро халалдор месозад.
5.Қарор дар бораи гуреза донистан ж дар хусуси рад намудани гуреза донистан аз ҷониби
мақомоти корцои дохилк дар асоси хулосаи Комиссияи мақомоти корцои дохилк оид ба муайян
намудани мақоми гуреза, ки бо назардошти расмижти анчомдодаи баррасии дархост ва цуҷҷатцои
парвандаи шахсони паноцҷфянда пешницод гардидааст, қабул карда мешавад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с,
№590).
6.Ба шахси паноцҷфяндаи гуреза донисташуда, ки ба синни шонздацсолагк расидааст, мақомоти
корцои дохилк мутобиқи Дастурамали шацодатномаи гуреза, ки Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
тасдиқ намудааст, шацодатномаи намунааш муқарраргардида медицад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
7.Ҳамчунин ба шахси гуреза донисташудаи ба синни шонздацсолагк расидае, ки бе цамроции
намояндаи қонунк ба Ҷумцурии Тоҷикистон ворид шудааст, бо назардошти фикру мулоцизацои
мақомоти васоят ва парасторк метавонад шацодатнома супурда шавад.
8.Шацодатнома дар баробари пешницодоти мақомоти корцои дохилк барои гирифтани
иҷозати зист ба мфцлати гуреза донистани шахси гуреза донисташуда ва аъзои оилаи ф асос
мебошад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
9.Шахси паноцҷфянда ба мфцлати то се сол гуреза дониста мешавад. Дар сурати дар давлати
мансубияти шацрвандии (мацалли истиқомати пештараи) ф боқк мондани цолатцои мавҷуд будани
хавфи дучори таъқиб гаштан, мфцлати гуреза донистан ва мфцлати бақайдгирк ба ин шахс аз ҷониби
мақомоти корцои дохилк цар дафъа ба мфцлати 3 соли минбаъда дароз карда мешавад. (Қ ҶТ аз
12.01.2010с, №590).
10.Дар сурате, ки агар гуреза донистани шахс рад гардида бошад, мақомоти корцои дохилк дар
мфцлати се рфзи корк пас аз рфзи қабули қарор дар бораи рад гардидан ба ин шахс ва ба мацалли
истиқоматаш огоцномаро бо нишон додани сабабцои рад гардидан ва тартиби шикоят намудан аз
қабули қарор, инчунин шарци вазъи цуқуқии ф ва аъзои оилааш месупорад ж ирсол менамояд.
11. Мақомоти корцои дохилк мақомоти дахлдорро аз қабули қарори ницок дар хусуси рад
намудани гуреза донистани шахс хабардор сохта, онро аз қайд мебарорад ва ба вай ва ба аъзои
оилааш барои додани раводиди хуруҷ аз Ҷумцурии Тоҷикистон дархост мекунад. (Қ ҶТ аз
12.01.2010с, №590).
12.Шахсе, ки тибқи талаботи Қонуни мазкур дар бораи рад гардидани гуреза донистан
огоцинома гирифтааст, дар сурати надоштани дигар асосцои қонунк барои истиқомат дар Ҷумцурии
Тоҷикистон, фцдадор аст дар мфцлати на дертар аз як моц пас аз гирифтани огоцинома дар хусуси рад
гардидани дархосташ якҷоя бо аъзои оилаи худ Ҷумцурии Тоҷикистонро тарк намояд.
Моддаи 12. Ҳуқуқ ва фцдадорицои шахси гуреза донисташуда
1.Шахси гуреза донисташуда ва аъзои оилаи ф, ки цамроцаш омадаанд, цуқуқцои зеринро
доранд:
-гирифтани иттилоот дар бораи цукуқ ва фцдадорицои худ, инчунин иттилооти дигар мувофиқи
Қонуни мазкур;
-истиқомат дар Ҷумцурии Тоҷикистон дар давраи гуреза будан дар мацалцои ацолинишине, ки
номгфи онцоро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, муайян кардааст;
-интихоби мацалли ацолинишин барои сокиншавии мустақилона, ки мақомоти корцои дохилк
тибқи шартномацои иҷораи истиқоматгоц дар асоси шацодатномаи гуреза пешницод мекунад; (Қ ҶТ
аз 12.01.2010с, №590).
-сокиншавии мустақилона дар оилаи шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон ж шацрванди хориҷк ва
шахси бешацрванд мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон;
-гирифтани роцхат аз мақомоти дахлдори корцои дохилк барои сокиншавии муваққатк
мутобиқи Низомномаи истиқомати гурезацо дар Ҷумцурии Тоҷикистон, ки Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ намудааст, агар сокиншавии мустақилона ғайриимкон бошад; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с,
№590).
-иштирок дар барномацои цамгироие, ки мақомоти корцои дохилк тация менамояд; (Қ ҶТ аз
12.01.2010с, №590).

-жрии тиббк, таъминшавк бо кор, кор дар асоси кироя ж фаъолияти социбкорк, мутобиқи
санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, агар тартиби дигар муқаррар нашуда бошад;
-гирифтани тањсилоти ибтидок ва мижна; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-кфмаки мақомоти корцои дохилк дар даржфти маълумот дар бораи хешовандоне, ки дар
давлати мансубияти шацрвандии (мацалли истиқомати пештараи) шахси гуреза истиқомат мекунанд;
(Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-муроҷиат ба мақомоти корцои дохилк бо мақсади жрк расондан ба ф ва аъзои оилааш дар
барасмиятдарории цуҷҷатцои рафтуомад барои рафтан аз Ҷумцурии Тоҷикистон ва омадан ба
Ҷумцурии Тоҷикистон; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-аз мақомоти корцои дохилии мацалли истиқомат мувофиқи тартиби муқарраргардида
гирифтани иҷозати зист ва дигар цуҷҷатцои дахлдор;
-бо ариза муроҷиат намудан дар хусуси додани иҷозат барои истиқомати доимк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон бо асосцое, ки ба мақоми гуреза вобастагк надоранд ж мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон социб шудан ба мақоми шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон;
-ихтижран баргаштан ба давлати мансубияти шацрвандии (мацалли истиқомати пештараи) худ;
-рафтан ба давлати дигар барои истиқомат;
-гирифтани жрдампулк ва дигар навъи кфмак тибқи тартибе, ки Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
муайян менамояд;
-истифода аз дигар цуқуқцое, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон барои шацрвандони
хориҷк ва шахсони бешацрванди ба таври доимк дар Ҷумцурии Тоҷикистон истиқоматкунанда
пешбинк намудааст.
2.Шахси гуреза донисташуда ва аъзои оилаи ф, ки фро цамроцк мекунанд, фцдадоранд:
-талаботи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар санадцои
меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистонро риоя намоянд; (ҚҶТ аз 28.12.12с.№ 919)
-цангоми сокиншавии мустақилона дар мфцлати на дертар аз се рфзи корк пас аз гирифтани
шацодатнома дар мақомоти корцои дохилии мацалли истиқомат аз қайд гузаранд;
-пас аз гирифтани роцхат барои сукунати муваққатк аз мақомоти корцои дохилк дар мфцлати
на дертар аз се рфз ба мацалли ацолинишини нишондодашуда омада, баъди расидан дар мфцлати на
дертар аз се рфзи корк дар мақомоти мацаллии корцои дохилк аз кайд гузаранд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с,
№590).
-дар мфцлати на дертар аз як цафтаи корк ба мақомоти корцои дохилк дар хусуси тағйири
ному насаб, цайати оила, вазъияти оилавк, дар бораи социб шудан ба шацрвандии дигар давлат ва дар
бораи гирифтани иҷозат барои истиқомати доимк дар Ҷумцурии Тоҷикистон маълумот пешницод
кунанд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-аз мақсади тағйир додани ҷойи истиқомат дар Ҷумцурии Тоҷикистон ж кфчида рафтан берун аз
Ҷумцурии Тоҷикистон мақомоти корцои дохилиро хабардор намоянд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
- дар сурати иваз намудани ҷойи истиқомат аз қайди мақомоти корцои дохилк бароянд ва
дар давоми се рфзи корк пас аз расидан ба мацалли нави истиқомат дар мақомоти корцои
дохилии он мацал аз қайд гузаранд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-дар мфцлатцое, ки мақомоти корцои дохилк муқаррар менамояд, цар сол аз нав аз қайд
гузаранд; (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
-дигар фцдадорицоеро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон барои шацрванди хориҷк ва
шахси бешацрванди дар Ҷумцурии Тоҷикистон доимк истиқоматкунанда пешбинк намудаанд, иҷро
кунанд.
Моддаи 13. Аз даст додани мақоми гуреза ва мацрум намудан аз мақоми гуреза
1.Шахс дар цолатцои зерин мақоми гурезаро аз даст медицад, агар :
-барои истиқомати доимк дар Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозат гирифта бошад;
-шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон ж дигар давлатро социб шуда бошад;
-барои истиқомати доимк аз Ҷумцурии Тоҷикистон рафта бошад;
-аз цимояи давлати мансубияти шацрвандии худ бо сабабцое, ки ф гуреза дониста шуда буд, даст
кашида натавонад, агар ин сабабцо дигар вуҷуд надошта бошанд.
2.Шахс дар цолатцои зерин аз мақоми гуреза мацрум карда мешавад, агар :
-дидаю дониста маълумоти бардурфғ ж цуҷҷатцои қалбакие пешницод намуда бошад, ки барои
гуреза донистани ф асос шуда бошанд;
-ба амнияти миллк, асосцои сохти конститутсионк, тартиботи ҷамъиятк, саломатк ва ахлоқии
ацолии Ҷумцурии Тоҷикистон тацдид намояд.
3.Қарор дар бораи мақоми гурезаро аз даст додан ж дар бораи аз мақоми гуреза мацрум

намуданро мақомоти корцои дохилк бо пешницоди мақомоти идораи давлатие, ки дар Қонуни
мазкур муайян гардида аст, қабул менамояд. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
4.Огоцинома дар бораи аз даст додани мақоми гуреза ж дар бораи аз мақоми гуреза мацрум
намуданро бо нишон додани сабабцои қабули қарор дар ин бора ва тартиби шикоят нисбати қарор аз
ҷониби мақомоти корцои дохилк дар мфцлати на дертар аз 3 рфзи корк пас аз қабули қарор ба ин
шахс супурда ж ирсол карда мешавад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
5.Мақомоти корцои дохилк мақомоти дахлдорро аз қарори қабулгардида дар бораи аз
даст додани мақоми гуреза ж дар бораи аз мақоми гуреза мацрум намудани шахс хабардор
намуда, онро аз қайд мебарорад, цамзамон дар хусуси ба расмият даровардани раводиди
хуруҷи ф ва аъзои оилааш аз Ҷумцурии Тоҷикистон дархост менамояд. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с,
№590).
6.Дар сурати аз даст додани мақоми гуреза ж мацрум гардидан аз ин мақом, шацодатнома ба
мақомоти корцои дохилк супурда шуда, он беэътибор дониста мешавад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
7.Шахсе, ки бинобар цолатцои пешбининамудаи қисми якум ва дуюми цамин модда мақоми
гурезаро аз даст додааст ж аз мақоми гуреза мацрум гардидааст ва цуқуқи пешницод намудани даъворо
нисбати ин қарор мутобиқи Қонуни мазкур истифода намекунад, инчунин барои сукунат дар
Ҷумцурии Тоҷикистон дигар асосцои қонунк надорад, фцдадор аст дар мфцлати на дертар аз як моц пас
аз гирифтани огоцинома дар хусуси мақоми гурезаро аз даст додан ж дар бораи аз мақоми гуреза
мацрум намудан якҷоя бо аъзои оилаи худ Ҷумцурии Тоҷикистонро тарк намояд.
8.Шахсе, ки бинобар цолатцои пешбининамудаи қисми якум ва дуюми цамин модда мақоми
гурезаро аз даст додааст ж аз мақоми гуреза мацрум гаштааст ва аъзои оилаи ф баъд аз қарори ницок
цуқуқи истифодаи истиқоматгоцеро, ки мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк барои
истиқомати муваққатк пешницод намудаанд, аз даст медицад. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
Моддаи 14. Кафолатцои цуқуқии шахсони паноцҷфянда ва гуреза донисташуда
1.Шахсони паноцҷфянда, ки дар хусуси гуреза донистан дархост пешницод намудаанд, гуреза
дониста шудаанд, мақоми гурезаро аз даст додаанд ж аз мақоми гуреза мацрум карда шудаанд, хилофи
иродаи онцо ба қаламрави давлате, ки дар он ба цажт ж озодии онцо бинобар нишонацои нажодк,
эътиқоди динк, шацрвандк, мансубият ба гурфци муайяни иҷтимок ж ақидацои сижск хатари таъқиб
тацдид мекунад, баргардонида намешаванд.
2.Муқаррароти дар банди якуми цамин модда нишондодашуда ба гурезацое, ки бо асосцои
муайян сабаби хавфи бехатарии давлате, ки дар цудуди он мебошанд, шуда метавонанд ж
мацкумшудагоне, ки мувофиқи цукм ба гурфци содиркунандагони ҷинояти махсусан вазнин дохил
шуда, барои давлат хатари умумк доранд, татбиқ карда намешавад.
3.Маълумот дар бораи шахсоне, ки дар хусуси гуреза донистан дархост пешницод намудаанд, ж
ин
ки гуреза дониста шудаанд, ба мақомоти цокимият ва ташкилотцои ҷамъиятии давлати
мансубияти шацрвандии (мацалли истиқомати пештараи) онцо бе розигии хаттии ин шахсон
пешницод карда намешавад.
4.Нисбати қарор ва амалцои (беамалии) мақомоти идораи давлатк ва шахсони мансабдор
вобаста ба иҷрои Қонуни мазкур ба мақомоти болок ж суд шикоят пешницод намудан мумкин аст.
5.Мфцлати пешницоди шикоят аз рфзи гирифтани огоцинома дар бораи рад гардидани
бақайдгирии дархост дар хусуси гуреза донистан, дар хусуси аз даст додани мақоми гуреза, дар бораи
мацрум гардидан аз мақоми гуреза ба мақомоти болок ж ба суд набояд аз як моц зижд бошад. Шикоят
ба мақомоти болок шикояти судиро истисно намегардонад. Дар сурати шикоят ба мақомоти болок
баъди гузаштани мфцлати на дертар аз як моц агар шахс ҷавоб нагирифта бошад ж ҷавоби рад гирифта
бошад, цуқуқ дорад ба суд муроҷиат намояд.
6.То қабули қарор тибқи шикоят шахси шикоят пешницоднамуда ва аъзои оилаи ф дорои
цуқуқцо ва фцдадорицои пешбининамудаи Қонуни мазкур мебошанд. Зимнан шацодатномаи
муваққатии бақайдгирии дархост дар хусуси гуреза донистан ж шацодатномаи гуреза ба мфцлати
қабули қарор аз ҷониби мақомоти болок ж суд дароз карда мешавад. Ҳамзамон мфцлати бақайдгирии
шахс ва иҷозати зист дар мақомоти корцои дохилк дароз карда мешавад.
7.Шахсе, ки дар бораи рад гардидани бақайдгирии дархост дар хусуси гуреза донистан, дар бораи
рад гардидани гуреза донистан, дар бораи аз даст додани мақоми гуреза ж дар бораи мацрум гардидан
аз мақоми гуреза мувофиқи Қонуни мазкур огоцинома гирифтааст ва цуқуқи пешницод намудани
шикоятро нисбати ин қарор мутобиқи цамин модда истифода намудааст, фцдадор аст Ҷумцурии
Тоҷикистонро якҷоя бо аъзои оилаи худ дар мфцлати на дертар аз як моц пас аз гирифтани огоцинома
дар бораи рад гардидани шикоят, дар сурати набудани дигар асосцои қонунк барои истиқомат дар
Ҷумцурии Тоҷикистон, тарк намояд.

Моддаи 15. Сокин намудани шахсони паноцҷфянда ва гуреза донисташуда
1.Шахсони паноцҷфянда, ки дар хусуси гуреза донистан дархост пешницод намудаанд ва барои
мустақилона сокин шудан имконият надоранд, аз ҷониби мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти
давлатк дар мацалли ҷойгиршавии мақомоти дахлдори корцои дохилк, ки дархостро ба қайд
гирифтааст, сокин карда мешаванд. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
2.Барои сокиншавии шахсоне, ки дар хусуси гуреза донистан дархост намудаанд, метавонанд
ҷойцои сукунати муваққатии (марказцои) гурезацо таъсис дода шаванд. Ин ҷойцо бо пешницоди
мақомоти корцои дохилк ва бо мувофиқаи вазорату идорацои дахлдор дар асоси қарори Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода мешаванд. (Қ ҶТ аз 12.01.2010с, №590).
3.Шахсоне, ки гуреза дониста шудаанд ва имконияти мустақилона сокин шудан надоранд,
мутобиқи квотацои қабули гурезацо барои цар як вилоят ва ноцияи ҷумцурк, ки Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон цар сол муқаррар менамояд, тақсим карда мешаванд.
4.Истиқоматгоц барои сукунати муваққатии шахсоне, ки гуреза дониста шудаанд, аз ҷониби
раисони вилоятцо ва ноцияцо тибқи квотацои муқарраргардида дар асоси шартномаи иҷора, ки бо ин
гуна шахсон баста мешаванд, барои мфцлати гуреза будани онцо пешницод карда мешавад.
5.Қарор дар бораи ба шахси гуреза донисташуда додани истиқоматгоц барои сукунати муваққатк
аз ҷониби мақомоти мацаллии муцоҷират мувофиқи тартибе, ки тибқи Низомномаи истиқомати
гурезацо дар Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, қабул карда мешавад.
6.Дар сурати ба таври оммавк ба Ҷумцурии Тоҷикистон ворид шудани шахсони паноцҷфянда, ки
дар хусуси гуреза дониста шудан бинобар цолатцои пешбининамудаи цамин Қонун дархост пешницод
кардаанд, сокин намудани ин шахсон ва шароити нигоцдории онцоро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
муайян менамояд.
Моддаи 16. Маблағгузори вобаста ба татбиқи Қонуни мазкур
Маблағгузорк оид ба қабул, расонидани кфмак ба шахсони паноцҷфянда, гуреза ва аъзои оилаи
онцо ва инчунин хароҷоти вобаста ба хориҷ кардани онцо аз Ҷумцурии Тоҷикистон, дар мавриди рад
гардидани дархости гуреза донистани онцо, аз даст додани мақоми гуреза, мацрум гардидан аз мақоми
гуреза ва аъзои оилаи онцо тибқи тартиб ва андозацое, ки Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
менамояд, инчунин аз цисоби маблағцое, ки аз созмонцои байналмилалк ва дигар давлатцо дар асоси
шартномацои (созишномацои) бо Ҷумцурии Тоҷикистон басташаванда ворид мегарданд ва хайрияцои
шахсони воқек ва цуқуқк анҷом дода мешавад.
Моддаи 17. Ҳамкории байналмилалк оид ба масъалацои гурезацо
Ҷумцурии Тоҷикистон бо дигар давлатцо, Ражсати Комиссари Олии Созмони Милали Муттацид
оид ба гурезацо ва дигар созмонцои байналмилалк бо мақсади цалли масъалацои гурезацо цамкорк
менамояд.
Моддаи 18. Ҷавобгарк барои вайрон намудани Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқие, ки барои вайрон намудани Қонуни мазкур гунацгоранд, мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 19. Дар бораи беэътибор донистани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
гурезацо»
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 20 июли соли 1994 «Дар бораи гурезацо» (Ахбори Шфрои
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, с.1994, №15-16, мод.243; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, с.
1997, № 9, мод. 117 ; с. 2001, № 4, мод. 182) аз эътибор соқит дониста шавад.
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 10 майи соли 2002,
№ 50

Э.Рацмонов

RАРОРИ
МАXЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАXЛИСИ ОЛИИ XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН
Оиди rабул намудани Rонуни Xум*урии Тоxикистон
«Дар бораи гуреза*о» ва мавриди амал rарор додани он
(Ахбори Маxлиси Олии Xум*урии Тоxикистон, соли 2002, №4, rисми 1, мод. 308)
Маxлиси намояндагони Маxлиси Олии Xум*урии Тоxикистон rарор мекунад:
1. Rонуни Xум*урии Тоxикистон «Дар бораи гуреза*о» rабул карда шавад.
2. Rонуни мазкур пас аз интишори расмb мавриди амал rарор дода шавад.
3. {укумати Xум*урии Тоxикистон:
- ба Маxлиси намояндагони Маxлиси Олии Xум*урии Тоxикистон дар бораи ба Rонуни мазкур
мутобиr гардонидани rонунгузории xорb таклиф*о пешни*од намояд ва rарор*ои худро бо Rонуни
Xум*урии Тоxикистон «Дар бораи гуреза*о» мутобиr гардонад.

Раиси Маxлиси намояндагони
Маxлиси Олии Xум*урии Тоxикистон

С. ХАЙРУЛЛОЕВ

ш. Душанбе, 13 феврали соли 2002,
№533

RАРОРИ
МАXЛИСИ МИЛЛИИ
МАXЛИСИ ОЛИИ XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН
Оиди Rонуни Xум*урии Тоxикистон «Дар бораи гуреза*о»
(Ахбори Маxлиси Олии Xум*урии Тоxикистон, соли 2002, №4, r- 1, мод. 307)
Маxлиси миллии Маxлиси Олии Xум*урии Тоxикистон Rонуни Xум*урии Тоxикистонро «Дар
бораи гуреза*о» баррасb намуда, rарор мекунад:
Rонуни Xум*урии Тоxикистон «Дар бораи гуреза*о» xонибдорb карда шавад.

Раиси Маxлиси миллии
Маxлиси Олии Xум*урии Тоxикистон
ш. Душанбе, 23 апрели соли 2002,
№262

М. УБАЙДУЛЛОЕВ

