ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ ИТТИЛООТ
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ- 2, мод. 320; Қонуи ҶТ аз 03.07.2012с.,
№848)
Қонуни мазкур асосцои цуқуқии фаъолияти иттилоотк, мақсад, вазифа,принсип, субъект ва
объектцои муносибатцои иттилоотиро ба танзим дароварда, сижсати давлатии иттилоотиро дар ҷомеъа
муқарар менамояд. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №848)
БОБИ 1.МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Мафцумцои асоск
Мафцумцои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода мегаванд:
-иттилоот - маълумот дар бораи шахc, ашж, воқеацо, падидацо ва ҷаражнцо сарфи назар аз шакли
пешницоди онцо;
-фаъолияти иттилоотк - маҷмӯи амалижтест, ки барои қонеъ гардонидани эцтижҷоти иттилоотии
субъектцои муносибатцои иттилоотк равона гардидааст;
-соцацои иттилоотк - маҷмӯи маълумоти эълоншуда оид ба соцацои нисбатан мустақили цажту фаъолияти
ҷомеа ва давлат;
-иттилооти омории давлатк- иттилооти цуҷҷатии расмии давлатиест, ки ба воқеацо ва падидацои дар
иқтисодижт, иҷтимоижт, фарцанг ва дигар соцацои цажти Ҷумцурии Тоҷикистон рухдода тавсифоти миқдорк
медицад;
-иттилооти оммавк - иттилоотест, ки ба таври оммавк тавассути нашрияцо, воситацои сабти овоз ва видео
пацн карда мешавад;
-иттилооти цуқуқи - маҷмӯи маълумоти цуҷҷатк ж ба таври оммавк эълоншуда оид ба цуқуқ, системам он,
манбаъцои татбиқ ва далелцои цуқуқк, муносибатцои цуқуқк, тартиботи цуқуқк, вайрон кардани цуқуқ ва
мубориза бо он, пешгирии қонуншиканк ва ғайра;
-иттилоот оид ба шахсият - маҷмӯи маълумоти цуҷҷатк ж ба таври оммавк эълоншуда оид ба шахсият;
-иттилооти дорои хусусияти маълумотию энсиклопедк -маълумоти муназзам, цуҷҷатк ж маълумоти ба
таври оммавк эълоншуда дар бораи цажти ҷамъиятк, давлатк ва муцити табиии зист;
-иттилооти цуҷҷатикунонида (аснод) - иттилооти дар манбаи моддии иттилоот қайдшуда бо
маълумотцое (реквизитцое), ки барои цаммонандкунии он имкон медицанд;
-иттилооти мақомоти системацои давлатии идоракунк - иттилооти расмии цуҷҷатк, ки дар ҷаражни
фаъолияти ҷории цокимияти қонунгузор, иҷроия, судк ва мақомоти цокимияти мацаллк ташкил карда
мешавад;
-иттилооти иҷтимоишиноск - маълумоти сотсиалогии цуҷҷатк ж ба таври оммавк эълоншуда оид ба
муносибатцои шацрвандони алоцида ж гурӯццои иҷтимок нисбат ба воқеа ва рӯйдодцои ҷамъиятк, ҷаражнцо ва
далелцо;
-иттилоот дар бораи шацрвандон (маълумоти шахск) - маълумот дар бораи далелцо, воқеацо ва цолатцои
зиндагии шацрванд, ки ба цаммонандкунии шахсияти ӯ имкон медицад;
-иттилооти махфк - иттилооти дорои сирри давлатк, ки мувофиқи «Номгӯи маълумотцои дорои сирри
давлатк» ташкил жфта, ошкор намудани он метавонад ба амнияти давлат зарар оварад;
-иттилооти пинцонк (конфиденсиалк) - маълумот дар социбк, истифода ж ихтижрдории шахсони
алоцидаи воқек ж цуқуқк қарордошта, ки метавонанд бо хоциши молик ба таркиби маълумоти давлатк дохил
карда шаванд;
-санади ибтидок - санадест, ки иттилооти аввалияро дар бар мегирад;
-Санади дуюмдараҷа - санадест, ки натиҷацои коркарди тацлилк ж коркарди як ж якчанд манбаи дигари
иттилоотиро дар бар мегирад;
-ҷаражни иттилоотк - ҷаражни ҷамъоварк, коркард, захиракунонк, нигоцдорк, ҷустуҷӯ ва пацн намудани
иттилоот;
-системаи иттилоотк - маҷмӯи асноди аз нигоци ташкилк танзимшуда, цаҷми аснод ва технологияи
иттилоотк, аз ҷумла бо истифодаи воситацои техникаи цисоббарор ва алоқа, ки ҷаражни иттилоотиро татбиқ
месозанд;
-захирацои иттилоотк - асноди алоцида, цаҷми ҷудогонаи аснод ва цаҷми аснод дар системацои иттилоотк
(китобхонацо, бойгоницо, фондцо, махзанцои маълумот ва дигар системацои иттилоотк);

-мацсулоти иттилоотк - натиҷаи моддии фаъолияти иттилоотк, ки барои қонеъ намудани эцтижҷоти
иттилоотии шацрвандон, мақомоти давлатк, корхонаю муассиса ва ташкилот пешбинк гардидааст;
-хизматрасонии иттилоотк - дар шакли муайяннамудаи Қонунцои мазкур анҷом додани фаъолияти
иттилоотк ҷицати расонидани мацсулоти иттилоотк то истифодабароадагон бо мақсади қонеъгардонии
эцтижҷоти иттилоотии онцо;
-цуқуқи моликият ба иттилоот- муносибатцои ҷамъиятии қонунан танзимшуда оид ба социбк, истифода
ва ихтижрдории иттилоот;
-молики захирацои иттилоотк, системацои иттилоотк, технология ва воситацои таъмини онцо - субъекте,
ки объектцои зикршударо социбк ва истифода намуда, ваколатцои ихтижрдории онцоро дар доираи
муқаррарнамудаи қонунгузорк татбиқ менамояд;
-истифодабарандаи иттилоот - субъекте, ки ба системаи иттилоот ж ба мижнарав барои гирифтани
маълумоти зарурк муроҷиат мекунад. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №848)
Моддаи 2. Мақсад ва вазифацои Қонуну мазкур
Қонуни мазкур меъжрцои умумии цуқуқк гирифтан, истифода намудан, пацн кардан ва цифз намудани
иттилоотро муқаррар менамояд, цуқуқи субъекти муносибатцои иттилоотиро ба иттилоот дар цамаи соцацои
цажти ҷамъиятк ва давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин системаи иттилоот ва манбацои онро тацким
бахшида, мақоми иштирокчижни муносибатцои иттилоотиро муайян мекунад, дастрас намудани иттилоотро
танзим ва цифзи онро таъмин, шахсият ва ҷомеаро аз иттилооти бардуруғ муцофизат менамояд.
Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи иттилоот
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи иттилоот ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои межрии цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф кардааст,
иборат мебошад.
Моддаи 4. Принсипцои асосии муносибатцои иттилоотк
Принсипцои асосии муноcибатцои иттилоотк аз инцо иборатанд:
-цуқуқи кафолатнок ба иттилоот;
-ошкоро ва дастрас будани иттилоот ва мубодилаи озоди он;
-Ҳақонк ва сацец будани иттилоот;
-мукаммалк, саривақтк ва дақиқ, будани иттилоот;
-қонунк будани гирифтан, истифода намудан, пацн кардан ва цифз намудани иттилоот.
Моддаи 5. Субъектцои муносибатцои иттилоотк
Субъектцои муносибатцои иттилоотк инцо мебошанд:
-шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон;
-шахсони цуқуқк;
-давлат.
Мувофиқи Қонуни мазкур дигар давлатцо, шацрвандони онцо, шахсони цуқуқк, ташкилотцои
байналмилалк, шацрвандони хориҷк ва шахсони бешацрванд низ метавонанд субъектцои муносибатцои
иттилоотк бошанд.
Моддаи 6. Объектцои муносибатцои иттилоотк
Иттилооти ошкоршаванда дар бораи шахc, воқеацо ва падидацо дар соцаи сижсат, иқтисод, фарцанг, илму
техника, иҷтимоижт, экология, соцацои байналмилалк ва дигар соцацо объектцои муносибатцои иттилоотк
мебошанд.
Моддаи 7. Сижсати давлатии иттилоотк
Сижсати давлатии иттилоотк аз маҷмӯи самтцои асоск ва усулцои фаъолияти давлат ва дигар субъектцо
оид ба гирифтан, истифода намудан, пацн кардан ва цифз намудани иттилоот иборат мебошад.
Самтцо ва усулцои асосии сижсати давлатии иттилоотк аз инцо иборатанд:
-ғамхории давлат ва дигар субъектцои муносибатцои иттилоотк дар бораи таъсиси саривақтк, фаъолияти
зарурк ва рушди системацои иттилоотк, шабакацо, мацзан ва манбаи маълумот дар тамоми самтцои фаъолияти
иттилоотк;
-таъмини ворид шудани саривақтии шацрвандон ба иттилоот;
-дар асоси ғайриинцисорк таъсис додани система ва шабакацои миллии иттилоот;
-тацкими асосцои моддию техникк, молиявк, ташкилк, цуқуқк ва илмии фаъолияти иттилоотк;
-таъмини истифодаи самарабахши иттилоот;

-мусоидат ба навсозк, ғанигардонии доимк ва цифзи захирацои миллии иттилоотк;
-ташкили системаи цифзи иттилоот;
-мусоидат ба цамкории байналмилалк дар соцаи иттилоот ва кафолат додани мустақилияти иттилоотии
Ҷумцурии Тоҷикистон.
Сижсати давлатии иттилоотиро мақомоти цокимияти давлатк, инчунин идорацои дахлдори иттилоотк
тация ва татбиқ менамоянд.
Моддаи 8. Цуқуқ ба иттилоот
Субъектцои муносибатцои иттилоотк ба имконияти озодона гирифтан, истифода намудан, пацн кардан ва
цифз намудани маълумоте, ки ҷицати татбиқи цуқуқ, озодк ва манфиатцои қонунк, анҷом додани мақсад ва
вазифацои онцо заруранд, цуқуқ доранд.
Татбиқи цуқуқ, ба иттилоот аз ҷониби субъектцои муносибатцои иттилоотк набояд цуқуқцои ҷамъиятк,
сижск, иқтиcодк, иҷтимок, маънавк, экологк ва дигар цуқуқцо, озодк ва манфиатцои қонунии дигар
шацрвандон, цуқуқ ва манфиатцои шахсони цуқуқиро вайрон кунад ва ба манфиатцои Ҷумцурии Тоҷикистон
зарар оварад.
Ба цар як шацрванд, ба иcтиснои цолатцои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон,
озодона дастрас намудани иттилоот, ки шахсан ба ӯ дахл дорад, таъмин карда мешавад.
Моддаи 9. Кафолати цуқуқ ба иттилоот
Ҳуқуқ ба иттилоот чунин таъмин карда мешавад:
-бо баамалбарории тартиби татбиқи цуқуқ ба иттилоот;
-бо роци амалк намудани назорати давлатии риояи қонунгузорк оид ба иттилоот;
-муқаррар намудани масъулият барои вайрон кардани қонунгузорк оид ба иттилоот.
БОБИ 2. ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЛООТК
Моддаи 10. Фаъолияти иттилоотк
Бо мақсади татбиқи қаноатбахши фаъолияти иттилоотк мақомоти цокимияти давлатк ва дигар мақомоти
хадамоти иттилоотк системацо, шабакацо, манбаъ ва мацзани маълумот таъсис медицанд.
Тартиби таъсис, сохтор, цуқуқ ва ӯцдадорицои онцо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикиcтон муайян
карда мешавад.
Моддаи 11. Самтцои асосии фаъолияти иттилоотк
Самтцои асосии фаъолияти иттилоотк аз соцацои сижск, иқтисодк, фарцангк, иҷтимок, маънавк, экологк,
илмию техникк, байналмилалк ва дигар cоцацои цажти ҷамъиятк иборатанд.
Давлат, ба истиснои цолатцои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон, озодии фаъолияти
иттилоотиро дар ин самтцо ба цамаи шахсони воқек ва цуқуқк дар доираи цуқуқ ва озодк, вазифа ва
салоцияти онцо кафолат медицад. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №848)
Моддаи 12. Шаклцои асосии фаъолияти иттилоотк
Шаклцои асосии фаъолияти иттилоотк инцоянд:
- гирифтани иттилоот - ба даст овардан ва мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон ҷамъ
намудани иттилоот дар бораи шахc, ашж, далелцо, воқеаву падидацо ва ғайра, сарфи назар аз шакли
пешницоди онцо;
- истифода намудани иттилоот - конеъгардонии эцтижҷоти иттилоотии давлат, шахсони воқек ва
цуқуқк;
- пацн кардани иттилоот - интишор ва мубодилаи иттилоот тибқи тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон;
- цифз намудани иттилоот - таъмини цолати зарурии иттилоот, ифодакунандагони моддии он ва
бацисобгирии онцо. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №848)
Моддаи 13. Маълумоти касбк дар соцаи фаъолияти иттилоотк
Дар Ҷумцурии Тоҷикиcтон барои гирифтани маълумоти касбк дар соцаи фаъолияти иттилоотк тавассути
системацои муассисацои таълимии он шароит фароцам оварда мешавад.
Тартиби таъсиси муассисацои таълимии самти иттилоотк (рӯзноманигорк, омор, корцои китобхонавк ва
бойгонк, фаъолияти илмию иттилоотк, информатика, техникаи цисоббарор ва ғайра) ва принсипцои
фаъолияти онцоро Қонуни Ҷумцурии Тоҷикиcтон «Дар бораи маориф» ва дигар санадцои меъжрии цуқуқк
муайян менамоянд.

Моддаи 14. Ташкили тадқиқоти илмк дар соцаи фаъолияти иттилоотк
Барои таъмини фаъолияти самарабахш ва рушди cистемацои миллии иттилоотк дар Ҷумцурии
Тоҷикиcтон дар соцаи фаъолияти иттилоотк тадқиқоти ҷустуҷӯк, бунждк ва амалии илмк анҷом дода мешавад.
Бо ин мақсад муассисацои илмк, сохторцои илмию истецсолк, иттицодияцо, ассотсиатсияцо, марказцои
технологияи нави иттилоотк ва дигар воцидхо, аз ҷумла бо иштироки шарикони хориҷк, таъсис дода мешавад.
Маблағгузории тадқиқоти ҷустуҷӯк ва бунждии илмк, барномацои илмк, лоицацои дорои ацамияти
давлатк дар муассисацои илмию тадқиқотк ва таълимк аз цисоби маблағгузорицои буҷег, маблағцои худк ва
фармоишгарон анҷом дода мешавад.
Маблағгузории тадқиқоти амалк, коркардцо чун қоида дар асоси шартнома ж қарордод анҷом дода шуда,
натиҷаи онцо метавонад мавзӯи муносибатцои молк бошад.
БОБИ 3. НАМУДЦО, МАНБАЪЦОИ ИТТИЛООТ ВА НИЗОМИ ВОРИД ШУДАН БА ОН
Моддаи 15. Намудцои иттилоот
Намудцои асосии иттилоот иборат аз:
-иттилооти оморк;
-иттилооти оммавк;
-иттилооти фаъолияти мақомоти давлатк;
-иттилооти цуқуқк;
-иттилоот оид ба шахсият;
-иттиллооти дорои хусусияти маълумотию энсиклопедк;
-иттилооти иҷтимоишиноск, шиносок, иқтисодк, тиҷоратк, экологк, хизматк, истеъмолк, бойгонк, илмк,
илмк-техникк ва ғайра.
Моддаи 16. Иттилооти давлатии оморк
Иттилооти давлатии оморк бояд ба таври мунтазам ошкоро интишор гардад. Озодона ворид шудани
шацрвандон, муассисацои илмк ва дигар ташкилотцои манфиатдор ба маълумоти омории интишорнашуда, ки
тацти мацдудиятцои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон қарор нагирифтаанд, таъмин карда
мешавад.
Системаи иттилооти оморк, манбаъцо ва низоми он тибқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
омори давлатк» ва дигар санадцои меъжрии цуқуқк оид ба ин соца муайян карда мешавад.
Моддаи 17. Иттилооти оммавк
Воcитацои чопии ахбори омма ин матбуоти даврк, рӯзномацо, маҷаллацо, бюллетенцо ва нашрияцои
яквақта бо нусхацои муайян ба шумор мераванд.
Воситацои электронии ахбори омма иборатанд аз радио, телевизион, кино, сабти овоз ва сабти видео.
Тартиби таъсис ва ташкили фаъолияти воситацои алоцидаи ахбори омма тибқи санадцои қонунгузорк
оид ба ин воситацо муайян карда мешаванд.
Моддаи 18. Иттилооти фаъолияти мақомоти идораи давлатк
Иттилооти мақомоти фаъолияти идораи давлатк бо роццои зерин ба маълумоти шахсони манфиатдор
расонида мешаванд:
-интишори онцо дар нашрияцои расмк ж пацн намудани онцо аз ҷониби хадамоти иттилоотии мақомот ж
ташкилотцои дахлдори давлатк;
-интишори онцо дар воситацои чопии ахбори омма ж эълони оммавк, аудиок ва аудиовизуалии воситацои
ахбори омма;
-бевосита расонидани онцо ба маълумоти шахсоне манфиатдор (ба таври шифоцк, хаттк ж тартиби
дигар);
-фароцам овардани имконияти шиносок бо маводи бойгонк, цисобот, санадцои натиҷацои санҷиш ва
ғайра;
-ошкор намудани онцо тавасcути маърӯзацои оммавии шахсони мансабдор.
Манбаъцо ва тартиби гирифтан, истифода намудан, пацн кардан ва цифз намудани иттилооти расмии
мақомоти давлатк ва мақомоти мацаллии цокимият тибқи асноди қонунгузорк ба ин мақомот муайян карда
мешавад.
Моддаи 19. Иттилооти цуқуқк

Манбаъцои иттилооти цуқуқк Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, санадцои меъжрии
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, санадцои цуқуқии байналмилалк, иттилооти воситацои ахбори омма,
маърӯзацои оммавк, дигар манбаъцои иттилоот оид ба масъалацои цуқуқк мебошанд.
Бо мақсади таъмини шацрвандон бо санадцои меъжрии цуқуқк давлат интишори расмии онцоро
мутобиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи санадцои меъжриицуқуқк» ба танзим медарорад.
Моддаи 20. Иттилоот оид ба шахсият
Маълумоти асоск ба шахсият (маълумоти инфиродк) иборат аст аз: миллат, маълумот, вазъи оилавк,
вазъи моддк, мансубият ба дин, вазъи саломатк, инчунин суроға, сана ва мацалли таваллуд.
Манбаъцои иттилооти цуҷҷатк оид ба шахсият санадцои ба номи ӯ додашуда, санадцои аз ҷониби ӯ
имзогардида, инчунин маълумот оид ба шахсият ба цисоб мераванд, ки мақомоти цокимияти давлатк ва
мацалли ҷамъ овардаанд.
Ҷамъоварк, цифз, истифода ва пацн намудани иттилоот оид ба цажти шахск, цамчунин иттилооте, ки
сирри шахск ва оилавк, махфияти гуфтушуниди телефонк, муросилоти почта, телеграф ва дигар маълумоти
оид ба шахсиятро бидуни розигии ӯ ошкор месозад, ба истиснои цолатцои пешбининамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон манъ аст. Ҳар як шахc цуқуқ дорад бо иттилооти доир ба ӯ ҷамъовардашуда шинос
шавад.
Иттилоот оид ба шахсият ба гурӯци иттилооти пинцонк марбут буда, тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон цифз карда мешавад.
Моддаи 21. Иттилооти дорои хусусияти маълумотию энсиклопедк
Манбаъцои асосии ин иттилоот энсиклопедия, луғатцо, маълумотномацо, иттилооти рекламавк, эълонцо,
роцнамоцо, маводи картографк, инчунин маълумотномацое ба цисоб мераванд, ки аз ҷониби мақомоти
цокимияти давлатк ж мацаллии ба он ваколатдор ва иттицодияцои ҷамъятии шацрвандон, ташкилот,
муассисацои бойгонк ва кормандони онцо, инчунин системацои автоматикунонидашудаи иттилоотк дода
мешаванд.
Системаи ин иттилоот, ворид шудан ба он тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда
мешаванд.
Моддаи 22. Иттилооти иҷтимоишиноск
Манбаъцои асосии иттилооти иҷтимоишиноск маълумоти цуҷҷатк ж ба таври оммавк эълоншудае ба
цисоб мераванд, ки дар онцо натиҷацои пурсиши иҷтимок, мушоцидацо ва дигар тадқиқотцои иҷтимок инъикос
жфтаанд.
Тадқиқотцои иҷтимоишиноcк аз ҷониби мақомоти давлатк, иттицодияцои ҷамъиятии шацрвандон, ки
тибқи тартиби муқарраргардида ба қайд гирифта шудаанд, сурат мегиранд.
Моддаи 23. Манбаъцои иттилоот
Манбаъцои иттилоот аз ифодакунандацои моддии қайдшудаи иттилоот бо маълумотцои (реквизитцо),
ки ба цаммонандкунии он имкон медицанд, инчунин аз хабарцои воситацои ахбори омма ва маърӯзацои оммавк
иборат мебошанд.
Моддаи 24. Низоми ворид шудан ба иттилоот
Низоми ворид шудан ба иттилоот ин тартиби гирифтан, истифода намудан, пацн кардан ва цифз
намудани иттилоот мебошад, ки санадцои меъжрии цуқуқк пешбинк намудаанд.
Иттилоот аз рӯи воридшавк ба иттилооти ошкоро ва иттилооти воридшавии мацдуд ҷудо карда мешавад.
Давлат низоми воридшавк ба иттилоотро назорат мекунад.
Вазифаи назорати низоми воридшавк ба иттилоот аз таъмини риояи талаботи қонунцо дар бораи
иттилот аз ҷониби цамаи мақомоти давлатк, корхонацо, муассисацо ва.ташкилотцо, роц надодан ба беасос
мансуб донистани маълумот ба гурӯци иттилооти воридшавии мацдуд иборат мебошад.
Назорати давлатии риояи низоми муқаррарнамуда аз ҷониби мақомоти махсусе, ки онцоро Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд, сурат мегирад.
Моддаи 25. Воридшавк ба иттилооти ошкоро
Воридшавк ба иттилооти ошкоро бо роццои зерин таъмин карда мешавад:
-нашри мунтазами он дар нашрияцои расмк (бюллетенцо, маҷмӯацо);
-пацн намудани он тавассути ахбори омма;
-бевосита додани он ба шацрвандони манфиатдор, мақомоти давлатк ва шахсони цуқуқк.

Тартиб ва шартцои мувофиқи дархост ба шацрвандон, мақомоти давлатк, шахсони цуқуқк ва
намояндагони ацли ҷомеъа додани маълумот тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда
мешавад. Мацдуд сохтани цуқуқ барои гирифтани иттилооти ошкоро манъ аст. Аз цуқуқи гирифтани иттилоот
он шацрвандоне истифода мебаранд, ки чунин иттилоот барои иҷрои ӯцдадорицои касбиашон зарур аст.
Моддаи 26. Иттилооти дастрасиаш мацдуд
Иттилооти дастрасиаш мацдуд тибқи низоми цуқуқк ба пинцонк ва махфк ҷудо карда мешавад.
Шахсони воқек ва цуқуқие, ки дорои иттилооти пинцонии касбк, корк, истецсолк, бонкк, тиҷоратк ва
хусусияти дигар дошта мебошанд, онцоро тавассути маблағцои худк ба даст оварданд ж натиҷаи амали касбк,
корк, истецсолк, бонкк, тиҷоратк ж дигар манфиатцои онцо буда, сирри мувофиқи қонун пешбининамударо
вайрон накарда, низоми дастраск ва цифзи онро муайян мекунанд.
Мансуб донистани иттилоот ба гурӯци маълумоти махфии дорои сирри давлатк ва дастрасии шацрвандон
ба онцо мутобиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатк» сурат мегирад.
Тартиби муносибат бо иттилооти махфк ва цифзи он аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатк бо шарти
риояи талаботи муқаррарнамудаи цамин Қонун муайян карда мешавад.
Тартиб ва мӯцлати ошкор намудани иттилооти махфк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
карда мешавад.
Моддаи 27. Дастрасии шацрвандон ба маълумот дар бораи худ
Шацрвандон цуқуқ доранд:
-дар давраи ҷамъоварии иттилоот донанд, ки кадом маълумот, аз тарафи кк дар бораи онцо ва бо кадом
мақсад ҷамъ гардид, чк тавр, кай ва бо кадом мақсад мавриди истифода қарор мегирад;
-иттилооти мансуб ба худро дастрас намоянд, бо он шинос шаванд, пуррагк ва мувофиқии онро талаб
намоянд.
Мақомоти идораи давлатк, мақомоти цокимияти иҷроия дар мацаллцо (цукуматцо), муассисацои бойгонк,
ки системаи иттилоотии онцо маълумотро оид ба шацрвандон дар бар мегирад, вазифадоранд бо талаби
шахсоне, ки ин иттилоот ба онцо дахл дорад, ба истиснои цолатцое, ки қонун пешбинк намудааст, бидуни
монеа онро пешницод намоянд, инчунин ҷицати пешгирии ғайриқонунии ба даст овардани он тадбирцо
андешанд. Дар сурати вайрон кардани ин талабот, қонун цифзи шацрвандонро аз зарари вобаста ба истифодаи
чунин иттилоот расониданшуда кафолат медицад.
Дастрасии шахсони бегона ба маълумоти оид ба дигар шахсе, ки мутобиқи санадцои меъжрии цуқуқии
ҷорк аз ҷониби мақомоти давлатк, ташкилотцо ва шахсони мансабдор ҷамъоварк шудааст, дар мавриди
набудани розигии шахсе, ки нисбат ба ӯ чунин маълумот ҷамъоварк гардидааст ва агар ӯ дар қайди цажт
набошад, бидуни розигии ворисони ӯ манъ аст. Дар мавриди набудани ворисон дастраск ба чунин иттилоот бо
иҷозати мақомоти давлатк, ташкилот ж мақомоти цокимияти мацаллк, ки молики иттилоот мебошанд, иҷозат
дода мешавад.
Ҳамаи ташкилотцое, ки оид ба шацрвандон маълумот ҷамъоварк менамоянд, бояд то оғози кор бо онцо
тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бақайдгирии давлатии манбаъцои дахлдори
маълумотро анҷом дицанд.
Теъдоди зарурии маълумот оид ба шацрвандон, ки онро метавон бо роци қонунк ба даcт овард, бояд то
цадди ақал мацдуд карда шавад ва танцо бо мақсадцои қонунан муқарраргардида мавриди истифода кунад.
Ради додани иҷозат дар бораи дастраск ба чунин иттилоот, пинцон кардани он, ҷамъоварии ғайриқонунк,
истифода, цифз ж ғайриқонунк пацн намудани он метавонад ба суд шикоят кунад.
Моддаи 28. Дархосг дар хусуси дастраск ба санадцои расмк ва додани иттилооти хаттк ж шифоцк
Тацти мафцуми дархости иттилоотк (минбаъд дархост) дар хусуси дастраск ба санадцои расмк дар
Қонуни мазкур муроҷиат бо талаботи фароцам овардани имконияти шиносшавк бо санадцои расмк дар назар
дошта шудааст. Дархост метавонад инфиродк ж умумк бошад. Он дар шакли хаттк пешницод карда мешавад.
Шацрванд цуқуқ дорад ба мақомоти давлатк муроҷиат намуда, пешницоди цамагуна санади расмиро,
сарфи назар аз мансубияти ин цуҷҷат ба ӯ талаб намояд, ба истиснои цолатцои мацдудияти дастраск, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк намудааст.
Тацти мафцуми фароцам овардани иттилооти хаттк ж шифоцк дар Қонуни мазкур муроҷиат ба талаби
фароцам овардани иттилооти хаттк ж шифоци оид ба фаъолияти мақомоти қонунгузорк, иҷроия ва судии
Ҷумцурии Тоҷикистон, шахсони мансабдори он оид ба масъалацои алоцида дар назар дошта шудааст.
Шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикиcтон, мақомоти давлатк, ташкилот ва иттицодияцои шацрвандон
(минбаъд - дархосткунанда) ба мақоми дахлдори қонунгузорк, иҷроия, цокимияти судк ва бойгонк, шахсони
мансабдори онцо дархост пешницод менамоянд.

Дар дархост насаб, ном, номи падари дархосткунанда, цуҷҷат, маълумоти хаттк ж шифоцие, ки ба ӯ зарур
аст ва нишонии худ, ки ҷавобро мехоцад ба даст орад, бояд зикр гардад.
Мақомоти цокимияти қонунгузорк, иҷроия ва судии Ҷумцурии Тоҷикиcтон, шахсони мансабдори онцо
вазифадоранд оид ба иттилооти марбут ба фаъолияти онцо ба таври хаттк, шифоци, тавассути телефон ж бо
истифодаи маърӯзацои оммавии шахсони мансабдори худ иттилоот пешницод намоянд.
Моддаи 29. Мӯцлати баррасии дархост дар бораи дастраск ба асноди расмк
Мӯцлати барраcии дархост вобаста ба имконияти қонеъ намудани он набояд аз cк рӯзи тақвимк бештар
бошад.
Дар мӯцлати дар қисми якуми моддаи мазкур нишондодашуда муассисаи давлатк ба
дархосткунанда оид ба ҷавоби дархости ӯ ба таври хаттк маълумот пешницод менамояд. (ҚҶТ аз
03.07.2012с., №848)
Моддаи 30. Рад ва ба таъхир гузоштани қонеъгардонии дархост дар хусуси дастраск ба асноди
расмк
Радди қонеъгардонии дархост ба маълумоти дархосткунанда дар шакли хаттк бо тавзеци тартиби шикоят
намудан аз қарори қабулгардида расонида мешавад. Дар раддия бояд инцо зикр гарданд:
1) шахси мансабдори муассиcаи давлатие, ки қонеъгардонии дархостро рад намудааст;
2) санаи раддия;
3) аcосноккунии раддия.
Ба таъхир андохтани қонеъгардонии дархост дар цолате иҷозат дода мешавад, ки агар санади
дархостшавандаро дар мӯцлати як моц барои ба шиносок пешницод намудан имконнопазир бошад. Огоцонк
дар мавриди ба таъхир гузоштани дархост ба маълумоти дархосткунанда дар шакли хатти ба тавзеци тартиби
шикоят намудан аз қарори қабулгардида расонида мешавад. Дар ахбор дар хусуси ба таъхир андохтани иҷрои
дархост ин цолатцо бояд зикр гарданд:
1) шахси мансабдори муаcсисаи давлатие, ки қонеъгардонии дархостро дар мӯцлати як моци
муқарраргардида рад намудааст;
2) санаи ирсол ж додани ахбор дар бораи ба таъхир гузошгани дархост;
3) сабабцое, ки вобаста ба он санади дархостшавандаро наметавон дар мӯцлатцои муқаррарнамудаи цамин
Қонун дод;
4) мӯцлате, ки дархост қонеъ гардонида хоцад шуд. Раддия ж батаъхиргузории қонеъгардонии дархост оид
ба додани иттилооти хаттк низ ба цамин тартиб сурат мегирад.
Моддаи 31. Норизок аз рад ж батаъхиргузории қонеъгардонии дархост оид ба дастраск ба асноди
расмк
Дар сурати рад намудани дархости цуҷҷат барои шиносшавк ж батаъхиргузории қонеъгардонии дархост
дархосткунанда цуқуқ дорад нисбат ба раддия ж батаъхиргузорк ба мақомоти болок ж суд шикоят кунад.
Агар ба шикояти ба мақомоти болок додашуда ҷавоби манфк ирсол гардад, дархосткунанда цуқуқ дорад
нисбати ин раддия бо тартиби суди шикоят намояд.
Суд цуқуқ дорад барои таъмини пуррагк ва объективии баррасии парванда санадцои расмиеро, ки
имконияти шиносшавк бо онцо рад шуда буд, талаб кунад ва пас аз омухтани онцо дар мавриди асоснокии (ж
беасосии) амали шахсони мансабдори муаcсисаи давлатк қарор қабул намояд.
Агар рад ж батаъхиргузорк беасос бошад, суд муассиcаи давлатиро вазифадор менамояд, ки ба
дархосткунанда имконияти шиносок бо санадцои расмиро фароцам оварад ва нисбат ба шахсони мансабдоре,
ки ба дархосткунанда ҷавоби рад додаанд, таъиноти хусуск барорад.
Радди беасос оид ба фароцам овардани имконияти шиносок бо санадцои расмк ж вайрон кардани мӯцлати
муайяни фароцам овардани он бидуни сабабцои узрнок тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарии шахсони мансабдори муассисацои давлатк мегардад. (ҚҶТ аз
03.07.2012с., №848)
Шикоят нисбат ба рад ж батаъхиргузории қонеъгардонии дархост дар хусуси иттилооти хаттк бо тартиби
дар цамин модда зикршуда сурат мегирад.
Моддаи 32. Тартиби ҷуброни хароҷот оид ба қонеъгардонии дархостцои вобаста ба дастраск ба
асноди расмк ва пешницоди иттилооти хаттк
Дархосткунанда бояд пурра ж қисман хароҷоти вобаста ба иҷрои дархостцо оид ба дастраск ба асноди
расмк ва пешницоди иттилооти хаттиро ҷуброн намояд.
Тартиби пардохти нусхаи асноди дархостшаванда аз ҷониби муаcсисаи давлатк муайян карда мешавад.

Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тартиб ва андози пардохти корцоро вобаста ба ҷамъоварк, ҷустуҷӯ,
тация, таъсис ж пешницод намудани иттилооти хаттии дархостшаванда, ки набояд аз хароҷоти воқеии вобаста ба
иҷрои дархост бештар бошад, муайян мекунад.
Корцои оид ба ҷустуҷӯи асноди расмк пардохта намешаванд.
Моддаи 33. Цуҷҷатцо ва иттилооте, ки тибқи дархост барои шиносшавк дода намешаванд
Аз рӯи дархости иттилооти санадцои расмии дорои мазмуни зайл мавриди пешницод барои шиноcшавк
қарор намегиранд:
-иттилооте, ки тибқи тартиби муқарраргардида дорои сирри давлатк эътироф гардидааст;
-иттилооти пинцонк;
-иттилоот дар бораи корцои фаврию тафтишотии мақомоти тацқиқ ва суд дар цолатцое, ки ошкор
намудани онцо метавонанд ба чорабиницои фаврк, тацқиқ ж тафтиши пешакк зарар расонад, цуқуқи инсон
барои баррасии одилона ва объективии парвандаи судии ӯ вайрон гардад, ба цажт ва саломатии ягон шахc
тацдид ба мижн оварад;
-иттилооти марбут ба цажти шахсии шацрвандон;
-цуҷҷатцое, ки муросилоти хизмати дохилиидоравиро ташкил медицанд (маълумотномацо, муросилоти
байни воцидцои сохторк ва ғайра), агар онцо бо коркарди самти фаъолияти муассиса, ҷаражни қабули қарорцо
алоқаманд буда, барои қабули онцо замина гардидаанд;
-иттилооте, ки тибқи дигар қонунцо ж санадцои меъжрк набояд ошкор карда шававд. Муассисае, ки ба он
дархост пешницод шудааст, метавонад цуҷҷати дорои иттилоотеро, ки дар асоси санади меъжрии дигар
муаcсисаи давлатк бояд ошкор карда нашавад, барои шиносшавк пешницод накунад ва он муаcсисаи давлатие,
ки дархостро барраск менамояд, цуқуқ надорад масъалаи ошкор намудани онро арзжбк кунад;
-иттилооти муассисацои молиявк, ки барои идорацои тафтишу молиявк тация гардидаанд.
Моддаи 34. Цуқуқи моликият ба иттилоот
Иттилоот объекти цуқуқи моликияти давлат, шахсони воқек ва цуқуқк мебошад. Иттилоот метавонад
цам дар цаҷми пурра ва цам танцо вобаста ба социбк, истифода ж ихтижрдорк объекти цуқуқи моликият бошад.
Асосцои ба мижн омадани моликият ба иттилоот аз инцо иборатанд:
-ташаккули иттилоот бо қувваи худ ва аз циcоби худ;
-шартнома дар бораи ба даст овардани иттилоот;
-шартномае, ки шартцои ба дигар шахc гузаштани цуқуқи моликият ба иттилоотро дар бар мегирад.
Иттилооте, ки аз ҷониби якчанд шацрванд ж шахсони цуқуқи таъсис шудааст, моликияти умумии
муассисон мебошад. Тартиб ва қоидацои истифодаи чунин моликият мувофиқи шартномаи байни моликон
басташуда муайян карда мешавад.
Иттилооте, ки аз ҷониби ташкилотцо (шахсони цуқуқк) таъсис шудааст, ж бо роци дигари қонунк ба даст
дароварда шудааст, моликияти ин ташкилотцо мебошад.
Иттилооте, ки аз циcоби маблағцои буҷети давлатк цосил шудааст, моликияти давлатк ба цисоб меравад.
Иттилооте, ки дар асоси цуқуқи моликияти инфиродк цосил шудааст, дар цолати дар асосцои шартномавк
барои нигоцдорк супурдани он ба махзанцои дахлдори маълумот, фондцо ва бойгоницо метавонад ба
моликияти давлатк мансуб дониста шавад.
Молики иттилоот цуқуқ дорад шахси амалкунандаи социбк, истифода ва ихтижрдории иттилоотро
таъйин намуда, қоидаи коркарди иттилоот ва дастраск ба онро муайян карда, инчунин дигар шартцоро нисбат
ба иттилоот муқаррар намояд.
Моддаи 35. Иттилоот цамчуи мол
Мацсулоти иттилоотк ва хизматрасонии иттилоотии шахсони воқек ва цуқуқк, ки ба фаъолияти
иттилоотк машғуланд, метавонад объекти муносибатцои молк гардад, ки тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон танзим карда мешаванд. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №848)
Нарх ва нархгузорк ба мацсулоти иттилоотк ва хизматрасонии иттилоотк, ба истиснои цолатцои
пешбининамудаи қонун, тибқи шартнома муқаррар карда мешавад.
БОБИ 4. ЦИФЗИ ЦУҚУҚ БА ИТТИЛООТ, РОЦ НАДОДАН БА СУИИСТИФОДА АЗ ЦУҚУҚ БА
ИТТИЛООТ
Моддаи 36. Цифзи цуқуқ ба иттилоот
Цуқуқ ба иттилоот тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цифз карда мешавад. Давлат ба цама
иштироккунандагони муносибатцои иттилоотк цуқуқцои баробар ва имконияти баробар барои дастраск ба
иттилоот кафолат медицад.

Ҳеҷ кас цуқуқ надорад, ба истиснои цолатцои пешбининамудаи моддаи 33 Қонун мазкур цуқуқи шахсро
дар интихоби шакл ва манбаи гирифтани иттилоот мацдуд созад. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №848)
Субъекти цуқуқ ба иттилоот метавонад рафъи цама гуна цуқуқвайронкуницои нисбат ба ӯ рухдодаро талаб
намояд.
Мусодираи нашрияцо, нигорацо, махзанцои иттилоотк, цуҷҷатцои фондцои бойгонк, китобхонацо,
осорхонацо ва несту нобуд кардани онцо дар заминаи мавқеи идеологк ва сижск манъ аст.
Моддаи 37. Роц надодан ба суиистифода аз цуқуқ ба иттилоот
Истифодаи иттилоот ба муқобили асосцои сохти конститутсионк ва амнияти давлат, ба муқобили
амнияти иттилоотк, барои барангехтани кинаю адовати нажодк, миллк, мацалгаронк, динк, забонк,
ҷанг, зулму зӯроворк, фаъолияти террористк ва экстремистк, хусумати иҷтимок, таҷовуз ба шахсият,
цуқуқ ва озодицои инсон ва шацрванд, таблиғи фацшу фуруҷ (порнаграфия) манъ аст. (ҚҶТ аз
03.07.2012с., №848)
Моддаи 38. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқие, ки муқаррароти Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, мутобиқи санадцои
цуқуқию меъжрк ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Шахсон дар цолатцои зерин барои вайрон намудани қонунгузорк дар бораи иттилоот ҷавобгар мебошанд:
беасос рад намудани пешницоди иттилоотк дахлдор;
пешницод намудани иттилооте, ки ба цақиқат мувофиқат намекунад;
сари вақт пешницод накардани иттилоот;
дидаю дониста пинцон доштани иттилоот;
маҷбурсозк ба пацн намудан ж муқобилат ба пацн намудан, ж радди беасоси пацн намудани иттилооти
дахлдор;
пацн намудани иттилооте, ки ба цақиқат мувофиқ набуда, обрую эътибори шахсро паст мезанад;
истифода ва пацн намудани иттилоот оид ба цажти шахсии шацрванд, бидуни розигии ӯ аз ҷониби шахсе,
ки вобаста ба иҷрои ӯцдадорицои хизматии шахск молики иттилооти дахлдор мебошад;
ошкор намудани сирри давлатк ж дигар сирри қонунан цифзшаванда аз ҷониби шахсе, ки бояд ин сирро
цифз намояд;
вайрон кардани тартиби нигоц доштани иттилоот;
дидаю дониста несту нобуд кардани иттилоот, ба истиснои цолатцои пешбининамудаи қонун;
беасос ба гурӯци маълумотк воридшавии мацдуд марбут донистани навъцои алоцидаи иттилоот.
Шикоят аз рӯи амали ғайриқонунии шахсони мансабдор ба мақомоти сатци болоие, ки ин шахсони
мансабдор ба он тобеанд, пешницод карда мешавад.
Дар сурати ба шацрванд, шахси цуқуқк ва ба мақомоти давлатк расонидани зарари моддк ва маънавк ва
дар цолати қонеъ нагардонидани шикояте, ки ба мақоми болок кардааст, шацрванд ва шахси цуқуқк цақ дорад
нисбат ба амали ғайриқонунии шахси гунацкор ба суд шикоят кунад.
БОБИ 5. ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЛООТИИ БАЙНАЛМИЛАЛК, ЦАМКОРК БО ДИГАР ДАВЛАТЦО,
ТАШКИЛОТЦОИ ХОРИҶК ВА Б АЙНАЛМИЛАЛК ДАР СОЦАИ ИТТИЛООТ
Моддаи 39. Фаъолияти иттилоотии байналмилалк
Фаъолияти иттилоотии байналмилалк аз таъмини шахсонк воқек ва цуқуқк бо иттилооти расмк ж ба
таври оммавк эълонгардида оид ба фаъолияти сижсати хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон, воқеа ва падидацое, ки
дар дигар кишварцо рух медицанд, инчунин мақсаднок берун аз цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон пацн намудани
иттилооти цамаҷониба дар бораи Ҷумцурии Тоҷикистон тавассути мақомоти давлатк, иттицодияцои
шацрвандон, воситацои ахбори омма ва шацрвандон иборат мебошад.
Шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон барои озодона ва бемамониат ба даст овардани иттилоот тавассути
манбаъцои хориҷк, аз ҷумла пахши мустақими телевизион, радио, матбуот ва системацои иттилоотк цуқуқ
доранд.
Вазъи цуқуқк ва фаъолияти касбии хабарнигорони хориҷии дар Ҷумцурии Тоҷикистон
аккредитатсияшуда ва дигар намояндагони воситацои ахбори омма хориҷк, инчунин фаъолияти иттилоотии
намояндагони дипломатмк, консулгарк ва дигар намояндагони расмии хориҷк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон
эътироф намудааст, танзим могардад.
Таъсис ва фаъолияти ташкилотцои муштарак дар соцаи иттилоот бо иштироки шахсони воқек ва цуқуқк
Ҷумцурии Тоҷикистон ва давлатцои хориҷк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии
байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф намудааст, танзим мегардад.

Моддаи 40. Цамкории байналмилалк
Ҳамкории байналмилалк дар cоцаи иттилоот оид ба масъалацои дорои манфиати муштарак дар асоси
шартномацои байналмилалк, ки Ҷумцурии Тоҷикистон ва шахсони цуқуқии машғул ба фаъолияти иттилоотк
ба имзо расонидаанд, сурат мегирад.
Моддаи 41. Воридот ва содироти мацсулоти (хизматрасонии) иттилоотк
Воридот ва cодироти мацсулоти (хизматраеонии) иттилооти тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
дар бораи фаъолияти иқтиcодии хориҷк анҷом дода мешавад.
Моддаи 42. Мустақилияти иттилоотк
Асоси мустақилияти иттилоотии Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқк моликият ба захирацои миллии
иттилоотк мебошад.
Ба захирацои иттилоотии Ҷумцурии Тоҷикистон тамоми иттилооти марбутаи он, сарфи назар аз мазмун,
шакл, вақт ва макони ташаккул, дохил мешаванд.
Ҷумцурии Тоҷикистон дар қаламрави худ захирацои иттилоотиро мустақилона ташаккул дода, ба
истиснои цолатцои пешбининамудаи қонунцо ва шартномацои байналмилалк, онро озодона ихтижрдорк
менамояд.
Моддаи 43. Кафолатцои истиқлоли иттилоотии Ҷумцурии Тоҷикистон
Истиқлоли иттилоотии Ҷумцурии Тоҷикистон чунин таъмин мегардад:
бо цуқуқи мустаснои моликии Ҷумцурии Тоҷикистон ба захирацои иттилоотие, ки аз цисоби маблағцои
буҷети давлат ташаккул межбанд;
бо цифзи системацои миллии иттилоотк;
бо муқаррар кардани низоми дастрасии дигар давлатцо ба захирацои иттилоотии Ҷумцурии Тоҷикистон;
бо истифодаи захирацои иттилоотк дар асоси цамкорицои баробарцуқуқ бо дигар давлатцо.
Моддаи 44. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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