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ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи солимии репродуктивк ва цуқуқцои репродуктивк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 699)
Қонуни мазкур асос ва тартиби танзими муносибатцоро дар соцаи солимии репродуктивк
ва цуқуқцои репродуктивк, ки аз эътироф намудани цуқуқцои зану мард бобати доштани
маълумот ва дастрас будани усулцои бехатар, босамар, муносиб ва қобили қабули танзими
оила ва таваллуди фарзанд, пешгирии беморицои бо роци алоқаи ҷинск гузаранда ва дигар
муносибатцои ба он алоқамандро муайян мекунад.
Қонун ба таъмини цуқуқцои конститутсионии шацрвандон барои дахлнопазирии цажти
шахск, сирри шахсию оилавк нигаронида шуда, амалк намудани онцоро кафолат медицад.
Моддаи 1. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи солимии репродуктивк
ва цуқуқцои репродуктиви
Қонунгузорк дар бораи солимии репродуктивк ва цуқуқцои репродуктивк ба
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни Ҷyмцypии Тоҷикистон
«Дар бораи цифзи саломатии ацолк», цамин Қонун, санадцои дигари меъжрию цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф
кардааст, иборат мебошад.
Моддаи 2. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои зерин истифода бурда мешаванд:
Репродуктивк (репродуксия)- худтакроркунк, бозтакроркунк.
Системаи репродуктивк - маҷмӯи узвцое мебошанд, ки фаъолияти онцо ба таъмини
ҷаражни репродуктивк равона карда шудааст (узвцои ҷинск, мағзи cap, узвцои ғадудк).
Солимии репродуктивк – цолати бецбуди комили ҷисмонк, рӯцк ва иҷтимоиест вобаста
ба цамаи масъалацое, ки ба системаи репродуктивк ва фаъолияту ҷаражни он алоқаманданд.
Солимии репродуктивк ба саломатии инсон дар синну соли баъди репродуктивк низ чи
барои занон ва чи барои мардон мусоидат менамояд.
Цуқуқи репродуктивк – цуқуқи шацрванд оиди цифзи солимии репродуктивк ва озодии
қабули қарор вобаста ба таваллуди кӯдак ж даст кашидан аз он, инчунин аз жрии тиббию
иҷтимок, итилоотк ва машваратк дар ин соца иборат аст.
Хадамоти цифзи солимии репродуктивк - хадамоте, ки фаъолиятро барои ба амал
баровардани жрии дастрасу зарурии момодоягк, хизматрасонк оид ба танзими оила,
барқарорсозии қобилияти репродуктивк, пешгирк ва табобати беморицое, ки тавассути алоқаи
ҷинск сироят мекунанд, анҷом медицад.
Синну соли репродуктивк - синну соли (15-49 солагк) қобилияти фарзандтаваллуднамок.
Қобилияти фертилк (наслдицк) - шумораи мижнаи кӯдакон, ки зан метавонист, дар синну

соли репродуктивк таваллуд кунад.
Фосилаи интергенетикк - фосилаи байни таваллуд шудани фарзандон.
Безуржтк - ноқобилии обистанк.
Тухмгузаронии сунък (тухмгузаронк) - ворид намудани маводи генетикии цамсар ва ж
бегона ба роццои ҷинсии зан бо мақсади цомилагардонк.
Цомиладоркунии сунък (экстракорпоралк) ва пайвастани он ба батн –
цомиладоркунии тухмцуҷайра (оотсит) берун аз бадан ва кучонидани ҷанини
тақсимшудаистода ба ковокии бачадон.
Танзими оила - ин қобилияти шахсони алоцида ва ҷуфтцое, ки тавлиди миқдори муайяни
фарзандонро бо риояи фосилаи байни таваллуд пешбинк менамоянд ва ноил мегарданд.
Контрасепсия (пешгирии цамли номатлуб) – цар як воситае, ки қобилияти пешгирии
цомиладоршавиро дорад.
Моддаи 3. Вазифацои асосии мақомоти цокимияти давлатк дар соцаи солимии
репродуктивк ва цуқуқцои репродуктивк
Вазифацои асосии мақомоти цокимияти давлатк дар соцаи солимии репродуктивк ва
цуқуқцои репродуктивк аз инцо иборатанд:
- ташаккули муносибати бошууронаи шацрвандон ба таваллуди насли солим;
- рушди хадамоти нигоцдории тандурустии репродуктивк;
- ба таври васеъ дастрас гардонидани иттилоот ба шацрвандон, баланд бардоштани савияи
дониши кӯдакон ва наврасон дар соцаи солимии репродуктивк;
- мустацкам кардани солимии репродуктивк бо роци мусоидат намудан ба нигацдошти
саломатк ва камолоти шахсият дар давоми тамоми цажт, тартиби тарзи цажти солим;
- таъмин намудани дастрасии воситацои цозиразамону бехатари пешгирии цамл ба ацолк;
- таъмини имтижзнок ва бепули усул ва воситацои пешгирии цамл тибқи тартиби
муқарраршуда;
- назорати давлатк ба хадамоти тандурустии репродуктивк;
- кӯмак дар рафъ намудани баъзе аз масъалацои хоси солимии репродуктивк бо роци
додани маълумот ба ацолк тавассути хадамоти маориф, маърифатию машваратк ва тиббию
санитарк;
- расонидани жрк ба шахсони алоцида: огоцонидан аз алоқаи барвақти ҷинск то расидан ба
дараҷаи балоғати ҷисмонию психологк, ноил гардидан ба муносибатцои масъулиятноки
дутарафа дар оила, пешгирк намудани цамли номатлуб, расидан ба тафоцум дар истифода
бурдани воситацои муайяни пешгирандаи цамл, исқоти бехавфи ҷанин, цомиладоршавии
бехавф ва таваллуди кӯдак;
- пешгирк намудани фавт ва маъюбшавии модарону кӯдакони навзод;
- тация ва татбиқи барномацои давлатк ва дигар барномацо дар соцаи солимии
репродуктивк;
- назорати давлатк аз болои хадамоти тандурустии репродуктивк;
Вазифацои мақомоти цокимияти давлатк дар соцаи цифзи солимии репродуктивк ва
цуқуқцои репродуктивк бо роццои зерин амалк гардонида мешаванд:
- такмили асосцои цуқуқк дар соцаи цифзи солимии репродуктивк ва танзими оила;
- рушди кӯмаки тиббию иҷтимок ва психологию педагогк ба шацрвандон цангоми
истифодабарии онцо аз цуқуқцои репродуктивк;
- дастгирии тадқиқотцои илмк дар соцаи цифзи солимии репродуктивии шацрвандон,
танзими оила ва сижсати демографк;
- тайжр кардани мутахассисон дар соцаи цифзи солимии репродуктивк ва цимояи цуқуқцои
репродуктивии шацрвандон мутобиқи стандартцои таълими давлатк;
- ҷалб намудани ташкилотцои ҷамъиятк ва воситацои ахбори омма ба цалли масъалацои
эътибори оила, цифзи солимии репродуктивк, танзими оила ва таваллуди кӯдакони солим;
- цамкорк дар сатци байналмилалк дар соцаи солимии репродуктивк ва цуқуқцои
репродуктивк, инчунин дар соцаи танзими оила.

Моддаи 4. Цифзи солимии репродуктивии ацолк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Солимии репродуктивии ацолии Ҷумцурии Тоҷикистон тацти цимояи давлат аст. Вазорати
тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон ба хадамоти хизматрасонк дар соцаи цифзи солимии
репродуктивк, фаъолияти муассисацои ҷумцуриявк, илмию тадқиқотии давлатк ва
муассисацои таълими роцбарк намуда, дар тацияи стратегияи цифзи солимии репродуктивии
ацолк иштирок намуда, дар якҷоягк бо мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо, фаъолияти
муассисацои системаи давлатии цифзи солимии репродуктивиро бобати сифатнокии
расонидани кӯмаки тиббию санитарк, расонидани кӯмаки контрасептивк дар соцаи солимии
репродуктивк дар муассисацои идоравк ва муассисацои системаи хусусии тандурустк назорат
ва цамоцанг намуда, барои рушду нумӯъ ва цолати хадамоти тандурустии репродуктивк масъул
мебошад.
Моддаи 5. Тартиби ташкили фаъолияти муассисацои давлатии тандурустии
репродуктивк
Тартиби ташкили фаъолияти муассисацои давлатии цифзи тандурустии репродуктивиро
Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
Тартиби ташкили фаъолияти муассисацои давлатии цифзи солимии репродуктивиро дар
мацалцо мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо (цукуматцо) дар мувофиқа бо Вазорати
тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунанд.
Моддаи 6. Системаи хусусии хадамоти тандурустии репродуктивк
Фаъолияти муассисацои системаи хусусии хадамоти тандурустии репродуктивк мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.
Моддаи 7. Тайжр кардан ва такмили дониши касбии кормандони тиб дар соцаи
солимии репродуктивк
Тайжр кардан ва такмили савияи дониши касбии баъдидипломии кормандони тиб дар
соцаи солимии репродуктивк тибқи тартиби муқаррарнамудаи Вазорати тандурустии
Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
Моддаи 8. Принсипцои асосии амалисозии цуқуқцои репродуктивк
Ҳангоми амалисозии цуқуқцои репродуктивии шацрвандон принсипцои зерин таъмин
карда мешаванд:
- принсипи қонуният, башардӯстк, мацрамият, роц надодан ба паст задани шаъну шарафи
инсонк;
- цуқуқи зану мард оид ба гирифтани маълумоти зарурк ва доштани имконияти
истифодабарии воситацои бехавфу самарабахш ва қобили қабул дар соцаи танзими оила тибқи
интихоби онцо ва дастрас будани хизматрасонии лозима дар соцаи цифзи саломатк, ки
имконият фароцам меоварад, то занон давраи цомиладорк ва таваллудро бехавф аз cap
гузаронанд ва цамсарон имконияти бехтарини таваллуди кӯдаки солимро дошта бошанд.
Моддаи 9. Озодиии шацрвандон дар муносибатцои репродуктивк
Шацрвандон дар интихоб ва назорати цажти репродуктивии худ озоданд.
Муносибати
байни зану мард, масъалацои танзими таваллуди фарзандон дар баробарк, озодк, масъулияти
байницамдигарк ва эцтироми тарафайн асос межбад. Зан набояд барои цомиладор шудан ва ж
барои исқоти цамл маҷбур карда шавад.
Моддаи 10. Цуқуқи нижзмандон
Шахсони ба хадамоти цифзи солимии репродуктивк муроҷиаткунанда дорои чунин
цуқуқцо мебошанд:
гирифтани маълумоти пурра, эътимоднок ва сифатнок дар бораи танзими оила ва
таваллуди кӯдак;
бархурдор гардидан аз хизматрасоницои тиббк дар соцаи цифзи солимии репродуктивк ва

танзими оила;
интихоби озодонаи корманди тиб ва машваратчк;
изцори озодонаи ирода, нисбати истифодаи усулцои бехавфи танзими оила;
мацрамияти сӯцбат цангоми гирифтани маслицат ва цангоми муоинаи ҷисмонк;
ибрози ақида нисбати усулцои пешгирандаи цамл ва хизматрасонк;
гирифтани маълумот нисбати воситацои муайяни пешгирандаи цамл ва цама намуди
хизматрасоницое, ки пешницод карда мешаванд.
Моддаи 11. ЦУҚУҚЦОИ репродуктивии шацрвандон ва кафолати амалк гардонидани
онцо
Ҳуқуқцои репродуктивии шацрвандон аз цуқуқцои муқаррарнамудаи конститутсионии
инсон, аз ҷумлаи цуқуқ ба цажт, озодк ва бехатарии шахск, баробарк дар муроҷиат намудан,
гирифтани маълумот, иттилоот, инкишоф ва ноил гардидан ба саломатии хубтар асос межбад.
Шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқ доранд, ки цуқуқцои репродуктивии худро аз
рӯи ирода ва манфиатцои худ амалк созанд. Ба амалбарории цуқуқцои репродуктивии
шацрвандон набояд цуқуқ, озодк ва манфиатцои қонунии шацрвандони дигарро халалдор
намояд.
Ҳуқуқцои репродуктивк аз эътироф намудани цуқуқцои асосии зану шавцар дар қабули
қарори озодона ва масъулона нисбати шумораи фарзандон, вақти обистанк ва фосилаи байни
таваллуди онцо, дар пайдо намудани воситацо ва маълумоти барои он зарурк, ноил гардидан ба
солимии репродуктивк замина мегиранд. Ба цуқуқцои асосии репродуктивк цамчунин цуқуқи
инсон оид ба озодона ва бе мацдудкунк цал намудани масъалацое, ки ба таваллуд вобастагк
доранд, дохил мегардад. Шацрвандон цуқуқ, доранд, ки мустақилона:
масъалаи шумораи фарзандонро цал намоянд;
нисбати фосилаи байни таваллуди фарзандон бо назардошти цолатцои тиббк ва иҷтимок,
ки самаранокии тарбияи наслро таъмин карда метавонад, қарор қабул намоянд;
аз усул ва воситацое истифода баранд, ки инсонро аз беморшавк ва ж маъюбшавицое, ки ба
фаъолияти шахсонк ва репродуктивии онцо зарар мерасонад, эмин доранд;
Аз тарафи давлат кафолат дода мешавад:
Имтижзцои пеш аз таваллуд ва баъди таваллуд ба модарон;
цифз аз цамагуна шаклцои маҷбуркунии шахсонк ва таъкиби шахсонк;
дастрас гардонидани маълумотцое, ки ба цавасмандгардонии иҷтимок, бецбудии маънавию
ахлоқк, солимии ҷисмонию рӯцк барои таваллуди фарзанд, равона карда шудаанд.
Моддаи 12. Цуқуқ барои қабули қарори мустақилона нисбати цомиладоршавию
таваллуд ва пешгирии цамл
Шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқ доранд, ки нисбати цомиладоршавию таваллуд
ва пешгирии цамл мустакилона қарор қабул намоянд.
Шацрвандон цуқуқи интихоби воситацои пешгирии цамл, аз ҷумла бо роци ҷарроцк ва ж
худдорк намудан аз истифодаи онцоро доранд.
Мудохилаи ҷарроции пешгирии цамл чун усули ногузир танцо баъд аз гузаронидани
машварати цатмии тиббию иҷтимок сурат мегирад.
Тартиби гузаронидани машварати тиббию иҷтимоиро Ҳукумати Ҷyмцypии Тоҷикистон
муайян мекунад.
Безуржтсозк (стерилизатсия) бо роцк ҷарроцк чун мудоцилаи махсус бо мақсади мацрум
сохтани одам аз наслдицк ва ж чун усули бебозгашти пешгирии цамл мутобиқи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цифзи саломатии ацолк» ва цамин Қонун гузаронида
мешавад.
Безуржтсозк (стерилизатсия) бо роци тиббк (ҷарроцк) бо тартиби муқаррарнамудаи
Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
Моддаи 13. Цуқуқи наврасон ва ҷавонон доир ба маълумот ва хизматрасонк дар
соцаи солимии репродуктивк
Наврасон ва ҷавонон ба гирифтани маълумот ва бархурдор гаштан аз хизматрасонк дар

соцаи цифзи солимии репродуктивк ва танзими оила цуқуқ доранд, то ки худро аз цамли
номатлуб ва беморицое, ки бо роци алоқаи ҷинск сироят менамоянд, цифз карда тавонанд.
Таълими ҷинсии ноболиғон дар муассисацои таълимк аз рӯи барномацои махсуси
таълимии тациягардида дар асоси ба цисоб гирифтани ҷинсият, синну сол, хусусиятцои
инкишофи руцию ҷисмонии ноболиғон аз тарафи шахсоне амалк карда мешаванд, ки тайжрии
махсус дошта бошанд.
Тацияи барномацои таълимк доир ба тарбияи ҷинск ва цифзи солимии репродуктивии
ноболиғон, тайжр намудани онцо ба цажти оилавк аз тарафи мақомоти давлатии соцаи маориф
ва тандурустк ба роц монда мешавад.
Моддаи 14. Цуқуқ ба табобати безуржтк
Шацрвандон цуқуқ доранд, ки безуржтиро бо истифода аз технологияи цозиразамони
репродуктивк, ки аз тарафи Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст,
табобат намоянд.
Шацрвандоне, ки дар қайди никоци қонунк мебошанд, цуқуқ доранд, ки танцо бо розигии
тарафайн аз технологияи репродуктивк истифода баранд. Дар айни цол онцо бояд доир ба
технологияи репродуктивк, самарабахшии он, мӯцлатцои мувофиқи истифода аз он,
эцтимолияти мушкилотцо цангоми истифода аз он, оқибатцои тиббию цуқуқк, инчунин оид ба
мавҷудияти дигар воситацои табобати безуржтк маълумоти комил гиранд.
Моддаи 15. Хизматрасоницои кафолатнок дар соцаи цифзи солимии репродуктивк
Номгӯи хизматрасоницои кафолатнок оид ба цифзи солимии репродуктивк аз тарафи
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Моддаи 16. Мацфуз доштани сир цангоми амалк гардонидани цуқуқцои
репродуктивк
Давлат мацфуз доштани сирри ахборотро оиди муроҷиати шацрвандон ба мақомоти
марбута ва ташкилотцо, вобаста ба амалк гардонидани цуқуқцои репродуктивии худ ва цифзи
солимии репродуктивк, кафолат медицад
Мақомотцо, шахсони воқек ва цуқуқк вазифадоранд ахборотро оиди муроҷиати
шацрвандон, вобаста ба амалигардонии цуқуқцои репродуктивк ва цифзи солимии
репродуктивии онцо, мацфуз доранд.
Моддаи 17. Донории цуҷайрацои ҷинси
Донори цуҷайрацои ҷинск (манк ва тухмцуҷайрацо) метавонанд мардон ва заноне бошанд,
ки аз ҷицати ҷисмонк ва рӯцк солиманду синнашон аз 35-сола боло набуда, аз машварати
тиббию генетикк гузаштаанд.
Тартиби гузаронидани машварати тиббию генетикиро Вазорати тандурустии Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян менамояд.
Моддаи 18. Цомиладоркунин сунък (экстракорпоралк) ва кучонидани ҷанин
Ҳомиладоркунии сунък (экстракорпоралк) ва кучонидани ҷанин дар асоси Қонуни
Ҷyмцypии Тоҷикистон «Дар бораи цифзи саломатии ацолк» ва цамин Қонун сурат мегирад.
Табибе, ки амалижти тиббиро мегузаронад, вазифадор аст ба зан дар бораи тарзи иҷрои
цомиладоркунии сунък ва кучонидани ҷанин, доир ба оқибатцои ҷанбацои цуқуқию тиббии он,
натиҷацои муоинацои тиббию генетикк, намуди зоцирк ва миллати шахси донор маълумот
пешницод намояд.
Ҳангоми истифодаи технологияи репродуктивк, ба интихоби ҷинсияти кӯдаки оянда роц
дода намешавад, ба ҷуз аз мавридцое, ки эцтимолияти ирсияти беморицое, ки ба ҷинс
вобастаанд, мавҷуд бошад.
Истифодаи ҷанини инсон бо мақсади тиҷорат ва истифода дар саноат, инчунин
цомиладоркунии сунък ва кучонидани ҷанин нисбати ноболиғон ва занцое, ки аз тарафи қонун
ғайри қобили амал ва ж қобили амалашон мацдуд эътироф шудаанд, катъиян манъ аст.

Uайриқонунк гузаронидани цомиладоркунии сунък (экстракорпоралк) ва кучонидани
ҷанин, риоя накардани талаботи дигари ин модда мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон боиси ҷавобгарк мегардад.
Моддаи 19. Нигоц доштани цуҷайрацои ҷинск
Марду зан барои нигоц доштани цуҷайрацои ҷинсии худ цуқуқ доранд. Тартибу шароити
нигоцдории цуҷайрацои ҷинск аз тарафи Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар карда мешавад.
Дар цолатцои мавҷуд будани хатари гум кардани солимии репродуктивк ж хатар ба цажт, ки
аз фаъолияти касбк ва ж иҷрои ӯцдадорицои царбк бармеоянд, инчунин дар асоси
нишондодцои тиббк, хизматрасонии бепул оид ба нигоц доштани тухмцуҷайрацои ҷинск аз
тарафи давлат кафолат дода мешавад.
Номгӯи намудцои фаъолиятцои касбк ва нишондодцои тиббие, ки дар асоси онцо давлат
бацри бепул нигоц доштани цуҷайрацои ҷинск хизматрасониро кафолат медицад, аз тарафи
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Моддаи 20. Қатъи сунъии цомиладорк
Ба таври сунък қатъ намудани цомиладорк, аз ҷумла бо нишондодцои иҷтимок ва тиббк
дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цифзи саломатии ацолк» ва цамин Қонун
ба танзим дароварда мешавад.
То ва баъд аз давраи ба таври сунък қатъ намудани цомиладорк машварати тиббию
иҷтимок, аз ҷумла интихоби инфиродии воситацои гуногуни цозиразамони пешгирикунандаи
цамли номатлуб, инчунин пешгирк ва табобати оқибатцои ногувор ба таври сунък қатъ
намудани цомиладоршавк, гузаронида мешавад.
Гузаронидани исқоти селективии вобаста аз ҷинсияти ҷанин қатъиян манъ аст.
Қатъи сунъии цомиладории ноболиғон ва шацрвандоне, ки бо тартиби муқарраркардаи
қонун ғайри қобили амал ва ж қобили амалашон мацдуд эътироф шудаанд, бо розигии
намояндагони қонунии онцо (волидон, фарзандхондагон, васижн ва парасторон) гузаронида
мешавад.
Моддаи 21. Маблағгузории фаъолияти
муассисацои системаи давлатии
тандурустии репродуктивк
Маблағгузории фаъолияти муассисацои системаи давлатии тандурустии репродуктивк
мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.
Моддаи 22. Ҷавобгарк оид ба цифзи солимии репродуктивии ацолк
Риоя накардани талаботи цамин Қонун мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумцурии
Тоҷикистон боиси ҷавобгарк мегардад.
Моддаи 23. Цамкории байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикнстон дар соцаи цифзи
солимии репродуктивии шацрвандон
Ҳамкорицои байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи цифзи солимии
репродуктивии шацрвандон дар асоси принсипцои баробарцуқуқк анҷом дода мешавад.
Моддаи 24. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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