КОНСТИТУТСИЯИ
(САРҚОНУНИ)
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Мо, халқи Тоҷикистон,
қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷацон буда, худро дар назди наслцои гузашта, цозира
ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини социбихтижрии давлати худ ва
рушду камоли онро дарк намуда, озодк ва цуқуқи шахсро муқаддас шумурда,
баробарцуқуқк ва дӯстии тамоми миллату халқиятцоро эътироф карда, бунжди
ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода,
ЦАМИН КОНСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ.

БОБИ ЯКУМ.
АСОСЦОИ СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНИ
Моддаи 1. Ҷумцурии Тоҷикистон давлати социбихтижр, демократк, уқуқбунжд,
дунявк ва ягона мебошад.
Тоҷикистон давлати иҷтимок буда, барои цар як инсон шароити зиндагии
арзанда ва инкишофи озодонаро фароцам меорад. Ҷумцурии Тоҷикистон ва
Тоҷикистон цаммаъноянд.
Моддаи 2. Забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикк аст. Забони руск
цамчун забони муоширати байни миллатцо амал мекунад.
Цамаи миллатцо ва халкиятцое, ки дар цудуди ҷумцурк зиндаги мекунанд, цақ
доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд.
Моддаи 3. Рамзцои давлатии Тоҷикистон Парчам, Нишон ва Суруди Миллк
аст.
Моддаи 4. Пойтахти Тоҷикистон шацри Душанбе аст.
Моддаи 5. Инсон, цуқуқ ва озодицои он арзиши олк мебошанд.
Цажт, қадр, номус ва дигар цуқуқцои фитрии инсон дахлнопазиранд.
Цуқуқу озодицои инсон ва шацрвандро давлат эътироф, риоя ва цифз менамояд.
Моддаи 6. Дар Тоҷикистон халқ бажнгари социбихтижри ва сарчашмаи ягонаи
цокимияти давлатк буда, онро бевосита ва ж ба воситаи вакилони худ амалк
мегардонад.
Ифодаи олии бевоситаи цокимияти халқ раъйпурсии умумихалқк ва
интихобот аст.
Халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон шацрвандониТоҷикистон
ташкил менамоянд.
Цеҷ як иттицодияи ҷамъияти, цизбцои сижси, гурӯци одамон ва ж фарде цақ
надорад, ки цокимияти давлатиро ғасб намояд.
Ғасби цокимият ва ж тасарруфи салоцияти он манъ аст.
Аз номи тамоми халқи Тоҷикистон фақат Президент, Маҷлиси миллк ва
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи
худ цуқуқи сухан гуфтан доранд.
Моддаи 7. Цудуди Тоҷикистон тақсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад.
Тоҷикистон аз Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо, шацрцо, ноцияцо,
шацракцо ва децацо иборат аст.
Социбихтижрк, истиқлолият ва тамомияти арзии Тоҷикистонро давлат таъмин
менамояд. Тарғиб ва амалижти ҷудоиандозк, ки ягонагии давлатро халалдор
мекунад, манъ аст.

Тартиби таъсис ва тағйири
конститутсионк танзим менамояд.
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Моддаи 8. Дар Тоҷикистон цажти ҷамъиятк дар асоси равияцои гуногуни сижск
ва мафкуравк инкишоф межбад.
Мафкураи цеҷ як цизб, иттицодияи ҷамъиятк, динк, царакат ва гурӯце
наметавонад ба цайси мафкураи давлатк эътироф шавад.
Иттицодияцои ҷамъиятй ва цизбцои сижси дар доираи Конститутсия ва қонунцо
таъсис межбанд ва амал мекунанд.
Ташкилотцои динк аз давлат ҷудо буда, ба корцои давлатк мудохила карда
наметавонанд.
Таъсис ва фаъолияти иттицодияцои ҷамъиятк ва цизбцои сижсие, ки
нажодпарастк, миллатгарок, хусумат, бадбинии иҷтимок ва мазцабиро тарғиб
мекунанд ва ж барои бо зӯри сарнагун кардани сохтори конститутсионк ва ташкили
гурӯццои мусаллац даъват менамоянд, манъ аст.
Моддаи 9. Цокимияти давлатк дар асоси таҷзияи он ба цокимияти қонунгузор,
иҷроия ва судк амалк мегардад.
Моддаи 10. Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии цуқуқк дорад ва
меъжрцои он мустақиман амал мекунанд. Қонунцо ва дигар санадцои цуқуқие, ки
хилофи Конститутсияанд, эътибори цуқуқк надоранд.
Давлат ва цамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шацрвандон ва
иттицодияцои онцо вазифадоранд Конститутсия ва қонунцои ҷумцуриро риоя ва
иҷро намоянд.
Санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф кардааст,
қисми таркибии низоми цуқуқии ҷумцуриро ташкил медицанд. Агар қонунцои
ҷумцурк ба санадцои цуқуқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат накунанд,
меъжрцои санадцои байналмилалк амал мекунанд.
Қонунцо ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф
кардааст, пас аз интишори расмк амал мекунанд.
Моддаи 11. Тоҷикистон сижсати сулцҷӯжнаро ба амал татбиқ намуда,
социбихтижрк ва истиқлолияти дигар давлатцои ҷацонро эцтиром менамояд ва
муносибатцои хориҷиро дар асоси меъжрцои байналмилалк муайян мекунад.
Ташвиқоти ҷанг манъ аст.
Тоҷикистон вобаста ба манфиатцои олии халқ метавонад ба иттицодияцо ва
ташкилотцои байналмилалк дохил шавад, аз онцо барояд, бо кишварцои хориҷк
робита намояд.
Давлат бо цамватанони берунмарзк цамкори мекунад.

Моддаи 12. Асоси иқтисодижти Тоҷикистонро шаклцои гуногуни моликият
ташкил медицанд.
Давлат фаъолияти озоди иқтисодк, социбкорк, баробарцуқуқк ва цифзи
цуқуқии цамаи шаклцои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медихад.
Моддаи 13. Замин, сарватцои зеризамини, об, фазои цавок, олами набототу
цайвонот ва дигар боигарии табий моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат
истифодаи самараноки онцоро ба манфиати халқ кафолат медицад.

БОБИ ДУЮМ.
ЦУҚУҚ, ОЗОДИ, ВАЗИФАЦОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАЦРВАНД
Моддаи 14. Цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд ба воситаи Конститутсия,
қонунцои ҷумцурк ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон
эътироф шудаанд, цифз мегарданд.
Цуқуқ ва озодицои инсон ва шацрванд бевосита амалк мешаванд. Онцо мақсад,
мазмун ва татбиқи қонунцо, фаъолияти цокимияти қонунгузор, иҷроия, мацалли ва
мақомоти худидоракунии мацаллиро муайян мекунанд ва ба воситаи цокимияти
судк таъмин мегарданд.
Мацдуд кардани цуқуқ ва озодицои шацрванд танцо ба мақсади таъмини цуқуқ
ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятк, цимояи сохти конститутсионк ва
тамомияти арзии ҷумцурк раво дониста мешавад.
Моддаи 15. Шацрванди Тоҷикистон шахсе цисоб межбад, ки дар рӯзи қабули
Конститутсия шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон бошад.
Мансубияти шацрванди Тоҷикистон ба шацрванди давлати дигар эътироф
намешавад, ба истиснои мавридцое, ки дар қонун ва шартномацои байнидавлатии
Тоҷикистон нишон дода шудааст.
Тартиби ба шацрвандк қабул шудан ва аз он хориҷ гардиданро қонуни
конститутсионк танзим менамояд.
Моддаи 16. Шацрванди Тоҷикистон дар хориҷк кишвар тацти цимояи давлат
мебошад. Цеҷ як шацрванди ҷумцуриро ба давлати хориҷи супурдан мумкин нест.
Супурдани ҷинояткор ба давлати хориҷк дар асоси шартномаи тарафайн цал
мешавад.
Шацрванди хориҷк ва шахси бешацрванд аз цуқуқ ва озодицои эълоншуда
истифода мебаранд ва баробари шацрванди Тоҷикистон вазифа ва масъулият
доранд, ба истиснои цолатцое, ки қонун пешбини намудааст.
Тоҷикистон ба шацрвандони хориҷие, ки гирифтори вайронкунии цуқуқи
инсон гаштаанд, метавонад паноцгоци сижск дицад.

Моддаи 17. Цама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба цар кас, қатъи
назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динк, мавқеи сижск, вазъи иҷтимок,
тацсил ва молу мулк, цуқуқу озодицоро кафолат медицад.
Мардон ва занон баробарцуқуқанд.
Моддаи 18. Цар кас цаққи зиндаги дорад.
Цеч кас аз цажт мацрум карда намешавад, ба истиснои цукми суд барои ҷинояти
махсусан вазнин.
Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медицад. Ба цеҷ кас шиканҷа, ҷазо ва
муносибати ғайриинсони раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббк
ва илмк қарор додани инсон манъ аст.
Моддаи 19. Цар кас кафолати цифзи суди дорад. Цар шахс Цуқуқ дорад талаб
намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоцият, мустақил ва беғараз, ки тибқи қонун
таъсис жфтааст, барраси намояд.
Цеҷ касро бе асоси қонунк дастгир, цабс кардан мумкин нест. Цар шахс аз
лацзаи дастгир шудан метавонад аз жрии адвокат истифода кунад.
Моддаи 20. Цеч кас то эътибори қонунк пайдо кардани цукми суд дар содир
кардани ҷиноят гунацгор дониста намешавад.
Цеҷ кас баъди гузаштани мӯцлати таъқиби ҷинок, инчунин барои содир
кардани рафторе, ки цангоми воқеъ шуданаш ҷиноят цисоб намежфт, ба ҷавобгари
кашида намешавад. Барои як ҷиноят цеҷ кас такроран ҷазо намебинад.
Қонуне, ки баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунии шахс қабул шудааст ва
он ҷазои шахсро вазнин мекунад, қувваи бозгашт надорад. Агар баъд аз содир
шудани рафтори ғайриқонуни барои он ҷазо пешбини нашуда бошад ва ж ҷазои
сабук пешбини шуда бошад, қонуни нав амал мекунад.
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Моддаи 21. Цуқуқи ҷабрдидаро қонун цифз мекунад. Давлат цифзи суда ва
ҷуброни зарарро барои ҷабрдида кафолат медицад.
Моддаи 22. Манзили шахс дахлнопазир аст.
Ба манзили шахс зӯран даромадан ва касеро аз манзил мацрум кардан манъ аст,
ба истиснои мавридцое, ки қонун муқаррар кардааст.
Моддаи 23. Мацрамияти мукотиба, сӯцбатцои телефони, муросилот ва
мухобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридцое, ки дар қонун
нишон дода шудааст.
Дар бораи цажти шахсии инсон бе розигии ӯ ҷамъ намудан, нигоц доштан,
истифода ва пацн кардани маълумот манъ аст.
Моддаи 24. Шацрванд ба мусофират, интихоби озоди мацалли зист, тарки
ҷумцурк ва бозгашт ба он цақ дорад.

Моддаи 25. Мақомоти давлатк, иттицодияцои ҷамъиятк, цизбцои сижси ва
шахсони мансабдор вазифадоранд ба цар кас имконияти пайдо намудан ва шинос
шуданро ба цуҷҷатцое, ки ба цуқуқ ва манфиати ӯ дахл доранд, таъмин намоянд, ба
истиснои цолатцое, ки қонун муайян кардааст.
Моддаи 26. Цар кас цақ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақилона
муайян намояд, алоцида ва ж якҷоя бо дигарон динеро пайравк намояд ва ж пайравк
накунад, дар маросим ва расму оинцои дини иштирок намояд.
Моддаи 27. Шацрванд цақ дорад дар цажти сижск ва идораи давлатк бевосита ва
ж ба воситаи вакилонаш иштирок намояд.
Шацрвандон
ба
хидмати
давлатк
цуқуқи
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Шацрванд аз синни 18 цуқуқи дар раъйпурск иштирок кардан, интихоб
намудан, инчунин аз синни муқаррарнамудаи Конститутсия, қонунцои
конститутсиони ва қонунцо цуқуқи интихоб шуданро дорад.
Шахсоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал дониста шудаанд ва ж мувофиқи
цукми суд дар ҷойцои аз озодк мацрумшудагон нигоц дошта мешаванд, цуқуқи дар
интихобот ва раъйпурси иштирок кардан надоранд.
Тартиби гузаронидани интихоботро қонунцои конститутсионк ва қонунцо
танзим менамоянд. Баргузории раъйпурск тибқи қонуни конститутсионк сурат
мегирад.
Моддаи 28. Шацрвандон цуқуқи муттацид шудан доранд. Шацрванд цақ дорад
дар ташкили цизбцои сижси, аз ҷумла цизбцои характери демократк, динк ва атеистк
дошта, иттифоқцои касаба ва дигар иттицодияцои ҷамъиятк иштирок намояд,
ихтижран ба онцо дохил ва аз онцо хориҷ гардад.
Цизбцои сижск дар асоси гуногунандешии сижси барои ташаккул ва ифодаи
иродаи халқ мусоидат мекунанд ва дар цажти сижск иштирок менамоянд. Сохтор ва
фаъолияти онцо бояд ба меъжрцои демократк мувофиқ бошанд.
Моддаи 29. Шацрванд цақ дорад дар маҷлис, гирдицамои, намоиш, рацпаймоии
осоишта, ки қонун муқаррар кардааст, ширкат варзад.
Цеҷ касро ба ин тадбирцо маҷбуран ҷалб кардан мумкин нест.
Моддаи 30. Ба цар кас озодии сухан, нашр, цуқуқи истифодаи воситацои ахбор
кафолат дода мешавад.
Таблиғот ва ташвиқоте, ки бадбинк ва хусумати иҷтимок, нажоди, миллк, динк
ва забониро бармеангезанд, манъ аст.
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Номгӯи маълумотцоеро, ки сирри давлатк доранд, қонун муайян мекунад.
Моддаи 31. Шацрванд цақ дорад шахсан ва ж якҷоя бо дигарон ба мақомоти
давлатк муроҷиат намояд.

Моддаи 32. Цар кас цақ дорад социби моликият ва мерос бошад.
Цеҷ кас цақ надорад цуқуқи шахсро ба моликият бекор ва мацдуд кунад. Молу
мулки шахсро барои эцтижҷоти ҷамъият фақат дар асоси қонун ва розигии социби
он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад.
Товони зарари модди ва маънавие, ки шахс дар натиҷаи амали ғайриқонунии
мақомоти давлатк, иттицодияцои ҷамъиятк, цизбцои сижск ва ж шахсони алоцида
мебинад, мувофиқи қонун аз цисоби онцо ружнида мешавад.
Моддаи 33. Давлат оиларо цамчун асоси ҷамъият цимоя мекунад. Цар кас цуқуқи
ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоц расидаанд, цуқуқ доранд
озодона ақди никоц банданд. Дар оиладори ва бекор кардани ақди никоц зану
шавцар баробарцуқуқанд.
Бисжрникоцк манъ аст.
Моддаи 34. Модару кӯдак тацти цимоя ва ғамхории махсуси давлатанд.
Падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили мецнат
барои нигоцубин ва таъмини падару модар масъуланд.
Давлат барои цифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онцо ғамхорк
менамояд.
Моддаи 35. Цар кас ба мецнат, интихоби касбу кор, цифзи мецнат ва цимояи
иҷтимок цангоми бекорк цақ дорад. Музди кор аз цадди ақали музди мецнат набояд
кам бошад.
Дар муносибатцои мецнатк цама гуна мацдудият манъ аст. Барои иҷрои кори
якхела музди баробар дода мешавад.
Цеҷ кас ба мецнати маҷбурк ҷалб карда намешавад, ба истиснои мавридцое, ки
қонун муайян кардааст.
Дар корцои вазнин, зеризаминк ва шароити мецнаташон зарарнок истифодаи
мецнати занон ва ноболиғон манъ аст.
Моддаи 36. Цар кас ба манзил цуқуқ дорад. Ин цуқуқ бо роци сохтмони манзили
давлатк, ҷамъиятк, кооперативк ва хусуск таъмин карда мешавад.
Моддаи 37. Шацрванд цуқуқи истироцат дорад. Ин цуқуқ бо роци муқаррар
кардани цафта ва рӯзи корк, рухсатии царсолаи пулк, рӯзцои царцафтаинаи
истироцат ва шароитцои дигаре таъмин карда мешавад, ки қонун муайян кардааст.
Моддаи 38. Цар шахс цуқуқи цифзи саломатк дорад. Шахс дар доираи
муқаррарнамудаи қонун аз жрии тиббии ройгон дар муассисацои нигацдории
тандурустии давлатк истифода менамояд. Давлат барои солимгардонии муцити
зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонк ва туризм тадбирцо меандешад.
Шаклцои дигари жрии тиббиро қонун муайян мекунад.

Моддаи 39. Цар шахс дар пиронсоли, цангоми беморк, маъюби, гум кардани
қобилияти кор, мацрум шудан аз сарпараст ва мавридцои дигаре, ки қонун муайян
кардааст, кафолати таъмини иҷтимои дорад.
Моддаи 40. Цар шахс цақ дорад озодона дар цажти фарцангии ҷамъият, эҷоди
бадек, илмк ва техникк ширкат варзад, аз дастовардцои онцо истифода кунад.
Сарватцои фарцангк ва маънавиро давлат цимоя мекунад.
Моликияти зецнк дар цимояи қонун аст.
Моддаи 41. Цар шахс цуқуқи тацсил дорад. Таълими умумии асоск цатмист.
Давлат таълими умумии асосии цатмии ройгонро дар муассисацои таълимии
давлати кафолат медицад.
Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисацои таълимии давлатк
метавонад ба таври ройгон таълими мижнаи умумк, ибтидоии касбк, мижнаи касбк
ва олии касбк гирад.
Шаклцои Шаклцои дигари таълимро қонун муайян мекунад.
Моддаи 42. Дар Тоҷикистон цар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва
қонунцоро риоя кунад, цуқуқ озодк, шаъну шарафи дигаронро эцтиром намояд.
Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад.
Моддаи 43. Цифзи Ватан, цимояи манфиати давлат, тацкими истиқлолият,
амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шацрванд аст.
Тартиби хизмати царбиро қонун муайян мекунад.
Моддаи 44. Цифзи табиат, ждгорицои таърихиву фарцанги вазифаи цар як шахс
аст.
Моддаи 45. Додани андоз ва пардохтцо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи цар
кас мебошад.
Қонунцое, ки андози навро муқаррар мекунанд ва ж шароити
андозсупорандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд.
Моддаи 46. Цангоми тацдиди бевосита ба цуқуқу озодицои шацрвандон,
истиқлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатцои табий, ки дар натиҷаи он
мақомоти конститутсионии ҷумцурк наметавонад ба таври мӯътадил фаъолият
намояд, цамчун тадбири муваққатк барои амнияти шацрвандон ва давлат вазъияти
фавқулодда эълон мегардад.
Мӯцлати вазъияти фавқулодда то се моц аст. Дар мавридцои зарури ин
мӯцлатро Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон метавонад дароз намояд.

Моддаи 47. Дар давраи вазъияти фавқулодда цуқуқ ва озодицое, ки дар
моддацои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25,28-и Конститутсия пешбини шудааст, мацдуд карда
намешавад.
Низоми цуқуқии вазъияти фавқулоддаро қонуни конститутсионк муайян
мекунад.

БОБИ СЕЮМ.
МАҶЛИСИ ОЛК
Моддаи 48. Маҷлиси Олк-парламенти Ҷумцурии Тоҷикистон - мақоми олии
намояндагк ва қонунгузори Ҷумцурии Тоҷикистон мебошад.
Маҷлиси Олк аз ду Маҷлис - Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон иборат
аст.
Мӯцлати ваколати Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон 5 сол аст. Ваколати
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон дар рӯзи оғози фаъолияти Маҷлиси
миллк ва Маҷлиси намояндагони даъвати нав қатъ мегардад.
Ташкил ва фаъолияти Маҷлиси Олиро қонуни конститутсионк танзим
мекунад.
Моддаи 49. Интихоботи Маҷлиси намояндагон ба таври умумк, баробар,
мустақим ва бо овоздиции пинцони сурат мегирад. Маҷлиси намояндагон
доимоамалкунанда ва касби мебошад. Цар як шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон, ки
синни ӯ аз 25 кам набошад ва дорои тацсилоти олк бошад, метавонад вакили
Маҷлиси намояндагон интихоб шавад.
Аз чор се циссаи аъзои Маҷлиси миллк ба таври ғайримустақим дар маҷлисцои
якҷояи вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон ва шацру ноцияцои
он, вилоятцо ва шацру ноцияцои онцо, шацри Душанбе ва ноцияцои он, шацру
ноцияцои тобеи ҷумцурк (якҷоя) бо овоздиции пинцони интихоб мегардад. Дар
Маҷлиси миллк Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо, шацри Душанбе,
шацрцо ва ноцияцои тобеи ҷумцурк намояндагони баробар доранд.
Аз чор як циссаи аъзои Маҷлиси миллиро Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
таъин мекунад.
Фаъолияти Маҷлиси миллк даъвати мебошад.
Цар як шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 35 кам набошад ва
дорои тацсилоти олк бошад, метавонад узви Маҷлиси миллк интихоб ж таъин
шавад.
Цар Президенти собиқи Ҷумцурии Тоҷикистон узви якумраи Маҷлиси миллк
мебошад, агар ӯ аз истифодаи ин цақ даст накашад.
Қонуни конститутсионк шумораи аъзои Маҷлиси миллк ва вакилони Маҷлиси
намояндагон, тартиби интихоби онцо, тартиби интихоб нашудан ва мувофиқ
набудани ваколати аъзои Маҷлиси миллк ва вакилони Маҷлиси намояндагонро
танзим мекунад.

Моддаи 50. Аъзои Цукумат, судяцо, кормандони мақомоти цифзи цуқуқ,
хизматчижни царби ва шахсони дигаре, ки қонуни конститутсионк муайян кардааст,
наметавонанд узви Маҷлиси миллк бошанд.
Шацрванд наметавонад дар як вақт узви Маҷлиси миллк ва вакили Маҷлиси
намояндагон бошад. Узви Маҷлиси миллк наметавонад вакили зижда аз ду мақоми
намояндаги бошад.
Вакили Маҷлиси намояндагон наметавонад вакили дигар мақомоти
намояндагк бошад, вазифаи дигареро иҷро кунад, фаъолияти социбкорк намояд, ба
истиснои фаъолияти илмиву эҷодк ва омӯзгорк.
Моддаи 51. Узви Маҷлиси миллк ва вакили Маҷлиси намояндагон ба амри
интихобкунандагон тобеъ набуда, цақ дорад фикри худро озодона изцор намояд,
мувофиқи ақидацои худ овоз дицад.
Узви Маҷлиси миллк ва вакили Маҷлиси намояндагон цуқуқи дахлнопазири
дорад, ӯро цабс кардан, дастгир кардан, маҷбуран овардан, кофтуков кардан мумкин
нест, ба истиснои дастгир шуданаш дар ҷои содири ҷиноят. Узви Маҷлиси милли ва
вакили Маҷлиси намояндагон цамчунон мавриди кофтукови шахси қарор дода
намешавад, ба истиснои цолатцое, ки қонун барои таъмини амнияти дигарон
муқаррар намудааст. Масъалаи мацрум намудани дахлнопазирии узви Маҷлиси
миллк ва вакили Маҷлиси намояндагон бо пешницоди Прокурори генералк аз
ҷониби маҷлиси дахлдор цал карда мешавад.
Ваколати узви Маҷлиси миллк ва вакили Маҷлиси намояндагон цангоми вафот,
истеъфо, ғайри қобили амал эътироф шудани онцо аз ҷониби суд, ба қувваи қонунк
даромадани цукми айбдоркунии суд, қатъи шацрвандк, тарки доимии ҷумцурк,
ишғоли вазифае, ки ба ваколати узви Маҷлиси миллк мувофиқ нест,
парокандашавии Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон қатъ мегардад.
Вазъи цуқуқии узви Маҷлиси миллк ва вакили Маҷлиси намояндагонро қонуни
конститутсионк танзим менамояд.
Моддаи 52. Иҷлосияи якӯми Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагонро дар
давоми як моци баъди интихоби онцо Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон даъват
мекунад.
Иҷлосияи якӯми Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагонро узв ва вакили
синну солаш калонтарин мекушояд ва то интихоб шудани раисони ин Маҷлисцо
онро мебарад.
Фаъолияти Маҷлиси миллк дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Иҷлосияи
Маҷлиси милли соле на камтар аз чор бор аз тарафи Раиси Маҷлиси миллк даъват
карда мешавад.
Фаъолияти Маҷлиси намояндагон дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Иҷлосияи
навбатии Маҷлиси намояндагон дар як сол як маротиба аз рӯзи аввали кории моци
октябр то рӯзи охирини кории моци июн гузаронида мешавад.

Дар давраи байни иҷлосияцои Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон
цангоми зарурат Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон иҷлосияцои ғайринавбатии
онцоро даъват менамояд. Дар ин иҷлосияцо танцо он масъалацое барраси мешаванд,
ки боиси даъвати ин иҷлосияцо гаштаанд.
Моддаи 53. Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон аз байни аъзо ва вакилон
раисони Маҷлисцо, муовинони якӯм ва муовинони онцоро интихоб менамоянд. Яке
аз муовинони Раиси Маҷлиси миллк аз цисоби намояндагони Вилояти Мухтори
Кӯцистони Бадахшон мебошад.
Раиси Маҷлиси миллк ва Раиси Маҷлиси намояндагон бо овоздиции пинцонк
бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзо ва вакилони онцо интихоб
мешаванд. Тартиби интихоби муовинони Раиси Маҷлиси миллк ва Раиси Маҷлиси
намояндагонро Дастури Маҷлисцо танзим мекунад.
Раисони Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон дар назди Маҷлиси дахлдор
цисоботдицанда мебошанд ва онцо метавонанд бо тарафдории на камтар аз се ду
циссаи шумораи умумии аъзо ва вакилон бозхонда шаванд.
Раисони Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон, муовинони якӯм ва
муовинони онцо ба иҷлосия роцбари мекунанд ва дигар масъалацои дахлдорро цал
менамоянд.
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон мақомоти цамоцангсозанда ва кории
худро мустақилона ташкил медицанд, инчунин кумита ва комиссияцои дахлдорро
таъсис менамоянд ва аз рӯи масъалацои ба Маҷлисцо тааллуқдошта муцокимацои
парламенти доир мекунанд.
Мақомоти цамоцангсозандаи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон дар
алоцидаги ҷаласа мегузаронанд.
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон Дастури фаъолияти худро қабул
мекунанд.
Моддаи 54. Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон алоцида ҷаласа
мегузаронанд.
Ҷаласацои Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон цамон вақт гузаронида
мешавад, ки агар аз се ду циссаи шумораи умумии аъзо ва вакилони онцо цузур
дошта бошанд. Ҷаласацои Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон ошкоро
гузаронида мешаванд. Дар цолатцои пешбиникардаи қонун ва Дастури Маҷлиси
миллк ва Маҷлиси намояндагон мумкин аст ҷаласаи пӯшида гузаронида шавад.
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон дар цолатцои пешбининамудаи
Конститутсия ҷаласацои якҷоя мегузаронанд.
Моддаи 55. Салоцияти Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон цангоми
гузаронидани ҷаласацои якҷоя:
1. Тасдиқи фармони Президент дар бораи таъин намудан ва озод кардани
Сарвазир ва дигар аъзои Цукумат;
2. Тасдиқи фармони Президент дар бораи ҷори намудани Цолати ҷанги ва
вазъияти фавқулодда;

3. Ризоият ба истифодаи Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон берун аз
Цудуди он барои иҷрои ӯцдадорицои байналмилалии Тоҷикистон;
4. Таъини интихоботи Президент;
5. Қабули истеъфои Президент;
6. Сарфароз гардонидани Президент бо мукофотцои давлатк ва рутбаи олии
царбк;
7. Баррасии масъалаи дахлнопазирии Президент.
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон дар ҷаласацои якҷояи худ аз рӯи
масъалацои зикршудаи салоцияташон қарор қабул мекунанд. Қарори якҷояи
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон бо тарафдории аксарияти шумораи
умумии аъзои Маҷлиси миллк ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки цар яке аз
маҷлисцо дар алоцидаги овоз медицанд, қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули
қарорро
Конститутсия
муқаррар
накарда
бошад.
Дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон Президент савганд жд
мекунад ва бо пажми худ дар бораи самтцои асосии сижсати дохили ва хоричии
ҷумцурк баромад менамояд.
Моддаи 56. Салоцияти Маҷлиси милли:
1. Таъсис ва барцам додани воцидцои марзиву маъмурк ва тағйири онцо;
2. Интихоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяцои Суди конститутсиони, Суди
Оли ва Суди Олии иқтисоди бо пешницоди Президент;
3. Цалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии раис, муовинон ва судяцои
Суди конститутсионк, Суди Олк ва Суди Олии иқтисодк;
4. Ризоият барои таъин ва озод намудани Прокурори генералк ва муовинони ӯ;
5. Амалк намудани ваколатцои днгаре, ки Конститутсия ва қонунцо муайян
кардаанд.
Маҷлиси миллк аз рӯи масъалацои дар салоцияташ буда қарор кабул мекунад.
Қарори Маҷлиси миллк бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои он қабул
мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда
бошад.
Моддаи 57. Салоцияти Маҷлиси намояндагон:
1. Таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумцурии
Тоҷикистон, интихоб ва бозхонди раис, муовин ва аъзои он бо пешницоди
Президент;
2. Ба муцокимаи халқ пешницод намудани лоицаи қонунцо ва дигар масъалацои
муцими давлатию ҷамъияти;
3. Тасдиқи барномацои иқтисодк ва иҷтимок;
4. Ризоият ба додугирифти қарзи давлатк;
5. Тасдиқ ва бекор кардани шартномацои байналмилалк;
6. Таъини раъйпурск;
7. Таъсиси судцо;

8. Тасдиқи рамзхон давлатк;
9. Тасдиқи мукофотцои давлатк;
10. Тасдиқи фармонцои Президент дар бораи таъии ва озод намудани раиси
Бонки милли ва муовннони ӯ;
11. Муқаррар намудани рутбацои царбк, дипломатк, рутбацо ва унвонцои
махсус;
12. Муайян намудани маоши Президент;
13. Амали намудани ваколатцои дигаре, ки Констнтутсия ва қонунцо муайян
кардаанд.
Маҷлиси намояндагон аз рӯи масъалацои дар салоцияташ буда қарор қабул
мекунад. Қарори Маҷлиси намояндагон бо тарафдории аксарияти шумораи умумии
вакилон қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муайян
накарда бошад.
Дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон роцбарони давлатцои хориҷи метавонанд
суханрони кунанд.
Моддаи 58. Аъзои Маҷлиси миллк, вакили Маҷлиси намояндагон. Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, Цукумати Тоҷикистон, Маҷлиси вакилони халқи Вилояти
Мухтори Кӯцистони Бадахшон цуқуқи ташаббуси қонунгузорк доранд.
Моддаи 59. Лоицаи қонунцо ба Маҷлиси намояндагон пешницод мешаванд.
Лоицаи қонун дар бораи авф аз тарафи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба
Маҷлиси намояндагон пешницод мешавад.
Лоицаи қонун дар бораи буҷет, оид ба муқаррар кардан ва бекор кардани
андозцо аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон
пешницод мешавад.
Моддаи 60. Қонунцоро Маҷлиси намояндагон қабул менамояд. Қонун бо
тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад, агар тартиби
дигарро Конститутсия муқаррар накарда бошад.
Қонунцое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст ба Маҷлиси миллк
пешницод мешаванд, ба истиснои қонунцо дар бораи буҷети давлати ва авф.
Маҷлиси милли қонунро бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои
худ ҷонибдори мекунад. Дар мавриди дастгири нажфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси
миллк қонун такроран дар Маҷлиси намояндагон барраси мешавад.
Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллк норози будани Маҷлиси намояндагон,
қонун цамон вақт қабулшуда цисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро
такроран бо тарафдории на камтар аз се ду циссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ
намояд.
Қонунцо дар бораи буҷети давлати ва авф танцо аз ҷониби Маҷлиси
намояндагон қабул карда мешаванд. Маҷлиси намояндагон иҷрои буҷети давлатиро
назорат мекунад.

Моддаи 61. Қонунцои конститутсионк оид ба масъалацое қабул мешаванд, ки
Конститутсия муайян намудааст. Қонунцои конститутсионк бо тарафдории на
камтар аз се ду циссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул
мегарданд ва Маҷлиси миллк бо тарафдории на камтар аз се ду циссаи аъзои худ
ҷонибдори мекунад.
Дар сурати бо Қарори Маҷлиси миллк норози будани Маҷлиси намояндагон,
қонуни конститутсиони цамон вақт қабулшуда цисоб мешавад, ки агар Маҷлиси
намояндагон онро такроран бо тарафдории на камтар аз се ду циссаи шумораи
умумии вакилон тасдиқ намояд.
Тафсири Конститутсияро Маҷлиси Олк тибқи тартиби мазкур барраси намуда,
дар шакли қонуни конститутсионк қабул менамояд.
Моддаи 62. Қонунцо барои имзо ва интишор ба Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон пешницод мешаванд. Агар Президент ба Қонун ж қисми он рози
набошад, қонунро дар муддати понздац рӯз бо далелу эродцо ба Маҷлиси
намояндагон бармегардонад. Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон бо тартиби
муқарраркардаи Конститутсия қонуни мазкурро такроран барраск менамоянд. Дар
сурати баррасии такрори қонун дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз се
ду циссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллк ва вакилони Маҷлиси
намояндагон дастгири жбад. Президент дар муддати дац рӯз ба қонун имзо
мегузорад ва онро интишор менамояд.
Цангоми баррасии қонуни аз тарафи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
баргардонидашуда, ки онро пештар Маҷлиси намояндагон бо аз се ду циссаи овозцо
қабул намуда буд, Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон онро такроран бо
аксарияти на камтар аз се ду циссаи овозцо тарафдори мекунанд.
Агар Президент қонуни конститутсиониро баргардонад, Маҷлиси намояндагон
ва Маҷлиси миллк бо тартиби муқарраркардаи Конститутсия қонуни мазкурро
такроран барраск менамоянд. Дар сурати баррасии такрори қонуни конститутсионк
дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се циссаи шумораи умумии
аъзои Маҷлиси миллк ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад. Президент
дар муддати дац рӯз ба қонуни конститутсионк имзо мегузорад ва онро интишор
менамояд.
Моддаи 63. Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон метавонанд пеш аз мӯцлат
дар ҷаласаи якҷояи худ бо тарафдории на камтар аз се ду циссаи аъзои Маҷлиси
миллк ва вакилони Маҷлиси намояндагон ихтижран пароканда шаванд.
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон дар давраи вазъияти фавқулодда ва
цолати ҷангк пароканда намешаванд.

БОБИ ЧАЦОРУМ.
ПРЕЗИДЕНТ
Моддаи 64. Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон сарвари давлат ва цокимияти
иҷроия (Цукумат) аст.
Президент цомии Конститутсия ва қонунцо, цуқуқу озодицои инсон ва
шацрванд, кафили истиқлолияти миллк, ягонагк ва тамомияти арз, пойдориву
бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатк ва цамкории онцо,
риояи қарордодцои байналмилалии Тоҷикистон мебошад.
Моддаи 65. Президентро шацрвандони Тоҷикистон ба тарзи умуми, мустақим,
баробар ва овоздиции пинцони ба мӯцлати 7 сол интихоб менамоянд.
Цар як шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 35 кам набошад, забони
давлатиро донад ва дар қаламрави ҷумцурк на камтар аз 10 соли охир истиқомат
дошта бошад, метавонад ба номзадии Президент пешницод гардад.
Шахсе ба номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки цадди ақал 5
фоизи интихобкунандагон ба пешницоди номзадии ӯ имзо гузошта бошанд.
Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду мӯцлат пай дар пай интихоб шуда
наметавонад.
Моддаи 66. Интихоботи Президент вақте боэътимод шумурда мешавад, ки дар
он аз нисф зижди интихобкунандагон ширкат варзида бошанд.
Номзаде Президент интихобшуда цисоб межбад, ки ба тарафдории ӯ бештар аз
нисфи интихобкунандагони ширкатварзида овоз дода бошанд.
Тартиби интихоби Президентро қонуни конститутсиони муайян мекунад.
Моддаи 67. Президент пеш аз шурӯъи вазифа дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси
миллк ва Маҷлиси намояндагон савганд жд мекунад:
"Ман, цамчун Президент савганд жд мекунам, ки Конститутсия ва қонунцои
ҷумцуриро цимоя менамоям, таъмини цуқуқ, озодицо ва шарафи шацрвандонро
кафолат медицам, сарзамин, истиқлолияти сижсиву иқтисодк ва фарцангии
Тоҷикистонро цифз мекунам, ба халқ содиқона хидмат менамоям".
Ваколати Президент баъд аз савганд жд кардани Президенти нав қатъ мегардад.
Моддаи 68. Президент наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили
мақомоти намояндагк бошад, ба социбкорк машғул шавад.
Моддаи 69. Салоцияти Президент:
1. Самтцои асосии сижсати дохилк ва хориҷии ҷумцуриро муайян мекунад;
2. Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатцои байналмилалк
намояндаги мекунад;
3. Вазоратцо ва кумитацои давлатиро таъсис ва барцам медихад;
4. Сарвазир ва дигар аъзои цукуматро таъин ва озод мекунад; фармон дар бораи
таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Цукуматро ба тасдиқи ҷаласаи
якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон пешницод менамояд;

5. Раисони Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоят, шацри Душанбе,
шацр ва ноцияро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси дахлдори вакилони
халқ пешицод менамояд;
6. Санадцои мақомоти цокимияти иҷроияро цангоми мухолифати онцо ба
Конститутсия ва қонунцо бекор мекунад ва ж бозмедорад;
7. Раиси Бонки миллк ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад ва фармонро ба
тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешницод менамояд;
8 . Номзадии раис, муовинон ва судяцои Суди конститутсионк, Суди Олк, Суди
Олии иқтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллк пешницод
менамояд;
9. Бо ризоияти Маҷлиси миллк Прокурори генералк ва муовинони ӯро таъин
ва озод мекунад;
10. Дастгоци иҷроияи Президентро таъсис медицад;
11. Шӯрои амниятро таъсис ва роцбари мекунад;
12. Шӯрои адлияро таъсис медицад;
13. Судяцои суди царбк, судцои Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоят,
шацри Душанбе, шацр ва ноция ва судцои иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоят, шацри Душанберо бо пешницоди Шӯрои адлия таъин ва озод
мекунад;
14. Раъйпурси, интихоботи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон ва
мақомоти намояндагии мацаллиро таъин мекунад;
15. Ба қонунцо имзо мегузорад;
16. Низоми пулиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси миллк ва
Маҷлиси намояндагон пешницод менамояд;
17. Ихтижрдор ва масъули сармояи захиравк мебошад;
18. Ба татбиқи сижсати хориҷи роцбари мекунад, қарордодцои байналмилалиро
имзо ва ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешницод менамояд;
19. Сарони намояндагицои дипломатиро дар давлатцои хориҷк, намояндацои
ҷумцуриро дар ташкилотцои байналмилалк таъин ва озод мекунад;
20. Эътимодномацои сарони намояндагицои дипломатии давлатцои хориҷиро
қабул менамояд;
21. Сарфармондеци Олии Қуввацои Мусаллаци Тоҷикистон мебошад;
фармондецони қӯшунцои Қуввацои Мусаллаци Тоҷикистонро таъин ва озод мекунад;
22. Цангоми тацдиди хатари воқеи ба амнияти давлат цолати ҷангро эълон
менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси
намояндагон пешницод мекунад;
23. Барои иҷрои ӯцдадорицои байналмилалии Тоҷикистон Қуввацои Мусаллаци
Ҷумцурии Тоҷикистонро берун аз цудуди он бо ризоияти Маҷлиси миллк ва
Маҷлиси намояндагон истифода мебарад;
24. Дар саросари ҷумцури ва ж дар мацалцои алоцидаи он вазъияти фавқулодда
эълон намуда, фармонро фавран ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллк ва
Маҷлиси намояндагон пешницод менамояд ва ба Созмони Милали Муттацид хабар
медицад;
25. Масъалацои шацрвандиро цал мекунад;

26. Паноцгоци сижси медицад;
27. Масаълацои бахшиши ҷазоро цал мекунад;
28. Бо рутбацои олии царбк, дипломатк, рутбацо ва унвонцои махсус сарфароз
мегардонад;
29. Шацрвандонро бо мукофотцои давлатк, ҷоизацои давлатк, нишонцо ва
унвонцои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад;
30. Ваколатцои дигареро, ки Конститутсия ва қонунцо муайян кардаанд, амалк
менамояд.
Моддаи 70. Президент дар доираи салоцияти худ фармон мебарорад ва амр
медицад, дар бораи вазъи кишвар ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси
намояндагон маълумот медицад, масъалацоеро, ки заруру муцим мешуморад, ба
муцокимаи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон пешницод
менамояд.
Моддаи 71. Цангоми вафот, истеъфо ва ғайри қобили амал донистани
Президент вазифаи ӯ то ба вазифааш шурӯъ намудани Президенти нав ба зиммаи
Раиси Маҷлиси миллк мегузарад. Дар ин маврид ваколати Раиси Маҷлиси миллк ба
зиммаи муовини якӯми ӯ мегузарад.
Дар цолатцои зикршуда дар мӯцлати се моц интихоботи Президент гузаронида
мешавад.
Ваколатцои Президент дар цолате, ки ӯ дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллк ва
Маҷлиси намояндагон дар бораи ба истеъфо баромаданаш хабар медицад, бо
тарафдории аксарияти аъзои Маҷлиси миллк ва вакилони Маҷлиси намояндагон,
ки цар яке аз онцо дар алоцидаги овоз медицанд, қатъ карда мешавад.
Дар сурате, ки Президент бинобар бемори вазифацои худро иҷро карда
натавонад, цар ду Маҷлис дар ҷаласаи якҷояи худ дар асоси хулосаи комиссияи
тиббии давлатии ташкил кардаашон, дар бораи пеш аз мӯцлат аз мансаб озод
намудани Президент бо тарафдории на камтар аз се ду циссаи овозцои шумораи
умумии аъзо ва вакилони цар яке аз Маҷлисцо қарор қабул мекунанд.
Моддаи 72. Президент цуқуқи дахлнопазири дорад.
Дахлнопазирии Президент дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани хижнат ба
давлат дар асоси хулосаи Суди конститутсионк ва бо тарафдории аз се ду циссаи
шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллк ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки цар
яке аз онцо дар алоцидаги овоз медицанд, бекор карда мешавад.

БОБИ ПАНҶУМ.
ЦУКУМАТ
Моддаи 73. Цукумати ҷумцурк аз Сарвазир, муовини якӯм ва муовинони ӯ,
вазирон, раисони кумитацои давлати иборат аст.
Цукумат роцбарии самараноки соцацои иқтисоди, иҷтимок, фарцанги ва иҷрои
қонунцо, қарорцои якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон, қарорцои
Маҷлиси миллк, қарорцои Маҷлиси намояндагон, фармону амрцои Президенти
Тоҷикистонро таъмин мекунад.
Аъзои Цукумат наметавонанд вазифаи дигареро иҷро намоянд, вакили
мақомоти намояндаги бошанд, ба социбкори машғул шаванд, ба истиснои
фаъолияти илмиву эҷоди ва омузгори.
Моддаи 74. Цукумат мувофиқи Конститутсия ва қонунцои ҷумцурк қарор
мебарорад ва фармоиш медицад, ки иҷрои онцо дар қаламрави Тоҷикистон цатмист.
Цукумат ваколаташро дар назди Президенти навинтихобшуда вомегузорад.
Цукумат дар мавриди ғайри имкон донистани иҷрои фаъолияти мӯътадили худ
метавонад ба Президент аз хусуси истеъфо арз намояд. Цар як узви Цукумат цуқуқи
истеъфо дорад.
Тартиби ташкил, фаъолият ва салоцияти Цукуматро қонуни конститутсионк
муайян мекунад.
Моддаи 75. Цукумат барномацои иқтисодиву иҷтимок, сижсати додугирифти
қарзи давлатк ва жрии иқтисодк ба дигар давлатцо, лоицаи буҷети давлатк, масъалаи
андозаи имконпазири қасри буҷети давлатк ва манбаи ҷуброни онро ба Маҷлиси
намояндагон пешницод менамояд.

БОБИ ШАШУМ.
ЦОКИМИЯТИ МАЦАЛЛИ
Моддаи 76. Цокимияти мацаллк аз мақомоти намояндаги ва иҷроия иборат
буда, дар доираи салоцияти худ амал мекунад. Онцо иҷрои Конститутсия, қонунцо,
қарорцои якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон, қарорцои Маҷлиси
миллк, карорцои Маҷлиси намояндагон, санадцои Президент ва Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистонро таъмин менамоянд.
Моддаи 77. Мақомоти намояндагон мацалли дар вилоят, шацр ва ноция
Маҷлиси вакилони халқ аст, ки онро раис роцбари мекунад. Мӯцлати ваколати
Маҷлиси вакилони халқ 5 сол аст.
Маҷлиси вакилони халқ буҷети мацаллк ва цисоботи иҷрои онро тасдиқ
мекунад, роццои инкишофи иқтисодиву иҷтимоии мацалро муайян менамояд, андоз
ва пардохти мацаллиро мувофиқи қонун муқаррар мекунад, дар доираи қонун тарзи
идора ва ихтижрдории моликияти коммуналиро муайян менамояд ва ваколатцои
дигареро амали месозад, ки Конститутсия ва қонунцо муайян кардаанд.

Моддаи 78. Цокимияти иҷроияро дар мацал намояндаи Президент - раиси
вилоят, шацр ва ноция амали мегардонад.
Мақомоти намояндагк ва иҷроияро дар воцидцои маъмурию марзи раис
сарвари мекунад.
Раиси Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоят, шацри Душанбе, шацр
ва ноцияро Президент таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи
дахлдор пешницод менамояд.
Раис дар назди мақомоти болок ва Маҷлиси вакилони халқи дахлдор масъул
аст. Тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти мақомоти цокимияти мацаллиро қонуни
конститутсионк танзим менамояд.
Мақомоти худидоракунии шацрак ва децот ҷамоат аст, ки тартиби ташкил,
ваколат ва фаъолияти онро қонун танзим менамояд.
Моддаи 79. Мақомоти намояндагк ва раис дар доираи салоцияти худ санадцои
цуқуқи қабул мекунанд, ки иҷрояшон дар он қаламрав цатмист.
Дар сурати бо Конститутсия ва қонун мувофиқат накардани санадцои
мақомоти намояндаги ва раис онцо аз тарафи мақомоти болои, худи ин мақомот,
раис ва ж суд бекор карда мешаванд.
Моддаи 80. Дар сурати талаботи Конститутсия ва қонунро мунтазам иҷро
накардани Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилоят, шацри Душанбе, шацр ва ноция Маҷлиси миллк метавонад онро пароканда
намояд.

БОБИ ЦАФТУМ.
ВИЛОЯТИ МУХТОРИ ҚӮЦИСТОНИ БАДАХШОН
Моддаи 81. Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон қисми таркибк ва
ҷудонопазири Ҷумцурии Тоҷикистон аст.
Цудуди Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон бе ризоияти Маҷлиси вакилони
халқи вилоят тағйир дода намешавад.
Моддаи 82. Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон
цуқуқи ташаббуси қонунгузорк дорад.
Моддаи 83. Салоцияти Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон дар соцаи
иҷтимок, иқтисодк, фарцанги
конститутсионк танзим мекунад.

ва

ваколатцои

дигари

вилоятро

қонуни

БОБИ ЦАШТУМ.
СУД
Моддаи 84.Цокимияти суди мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяцо
амалк мегардад. Цокимияти судк цуқуқ озодии инсону шацрванд, манфиати давлат,
ташкилоту муассисацо, қонунияту адолатро цифз менамояд.
Адолати судиро Суди конститутсиони, Суди Олк, Суди Олии иқтисодк, Суди
царбк, Суди Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, судцои вилоят, шацри
Душанбе, шацр ва ноция, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
судцои иқтисодии вилоят вашацри Душанбе амалк мекунанд.
Тарзи ташкил ва фаъолияти судро қонуни конститутсионк муайян мекунад.
Мӯцлати ваколати судяцо 10 сол аст.
Ташкили суди фавқулодда манъ аст.
Моддаи 85. Ба вазифаи судяцои Суди Олк, Суди Олии иқтисоди, Суди Вилояти
Мухтори Кӯцистони Бадахшон, суди вилоят ва шацри Душанбе цуқуқшиносе
интихоб ва таъин мешавад, ки синни ӯ аз 30-сола кам ва аз 65 зижд набошад, цадди
ақал 5 сол собиқаи кории судяги дошта бошад.
Ба вазифаи судяцои шацр ва ноция, Суди царбк, Суди иқтисодии Вилояти
Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоят ва шацри Душанбе шахсе таъин мешавад, ки
синни ӯ аз 25 кам ва аз 65 зижд набошад, цадди ақал 3 сол собиқаи кории касби
дошта бошад.
Моддаи 86. Судяцои Суди царбк, судяцои Суди Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоят, шацри Душанбе, шацр ва ноция, судяцои Суди иқтисодии
Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоят ва шацри Душанберо бо пешницоди
Шӯрои адлия Президент таъин ва озод мекунад.
Моддаи 87. Судяцо дар фаъолияти худ мустақил буда, танцо ба Конститутсия ва
қонун итоат мекунанд. Дахолат ба фаъолияти онцо манъ аст.
Моддаи 88. Судяцо парвандацоро ба таври дастҷамъи ва ж танцо барраси
мекунанд.
Мурофиа ба тарзи мубоциса ва дар асоси баробарии тарафцо сурат мегирад.
Мурофиа дар цамаи судцо ба тарзи ошкоро мегузарад, ба истиснои мавридцое,
ки қонун муайян кардааст.
Мурофиа ба забони давлатк ва ж забони аксарияти ацолии мацал баргузор
мегардад. Шахсоне, ки забони мурофиаро намедонанд, бо тарҷумон таъмин карда
мешаванд.

Моддаи 89. Суди конститутсионк аз 7 нафар иборат буда, яке аз онцо
намояндаи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон мебошад.
Ба вазифаи судяи Суди конститутсионк цуқуқшиносе интихоб мешавад, ки
синни ӯ аз 30 кам ва аз 65 зижд набошад ва беш аз 10 сол собиқаи кории касби дошта
бошад.
Салоцияти Суди конститутсионк:
1) муайян намудани мувофиқати қонунцо, санадцои цуқуқии якҷояи Маҷлиси
миллк

ва

Маҷлиси

намояндагон,

Маҷлиси

миллк,

Маҷлиси

намояндагон.

Президент, Цукумат, Суди Олк, Суди Олии иқтисодк ва дигар мақомоти давлатию
ҷамъиятк, қарордодцои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия;
2) цалли бацсцои байни мақомоти давлати доир ба салоцияти онцо;
3) иҷрои ваколатцои дигаре, ки Конститутсия ва қоннцо муайян кардаанд.
Санадцои Суди конститутсионк қатъист.
Моддаи 90. Судя наметавонад вазифаи дигареро иҷро намояд, вакили
мақомоти намояндаги, узви цизб ва созмонцои сижск бошад, ба социбкори машғул
гардад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодк ва омӯзгорк.
Моддаи 91. Судя цуқуқи дахлнопазирк дорад. Ӯро бе ризоияти мақомоте, ки
интихоб ж таъин кардааст, цабс кардан ва ба ҷавобгарии ҷинок кашидан мумкин
нест. Судяро дастгир кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир кардани ӯ цангоми
содири ҷиноят.
Моддаи 92. Ёрии цуқуқи дар тамоми марцилацои тафтишот ва мурофиаи судк
кафолат дода мешавад.
Тарзи ташкил ва тартиби фаъолияти адвокатура ва дигар шаклцои жрии
цуқуқиро қонун муайян мекунад.

БОБИ НӮЦУМ.
ПРОКУРАТУРА
Моддаи 93. Назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунцоро дар қаламрави
Тоҷикистон Прокурори генералк ва прокурорцои тобеи он дар доираи ваколати худ
татбиқ менамоянд.
Моддаи 94. Низоми ягонаи марказонидашудаи прокуратураи Тоҷикистонро
Прокурори генералк сарвари мекунад. Прокурори генералк дар назди Маҷлиси
миллк ва Президент масъул аст.

Моддаи 95. Прокурори генералии Тоҷикистон ба мӯцлати 5 сол таъин мешавад.
Прокурори генералк прокурорцои тобеи худро таъин ва озод мекунад. Мӯцлати
ваколати прокурорцо 5 сол аст.
Фаъолият, салоцият ва сохтори мақомоти прокуратураро қонуни
конститутсионк танзим мекунад.
Моддаи 96. Прокурори генералк ва прокурорцои тобеи он бе дахолати дигар
мақомоти давлатк ва шахсони мансабдор мустақилона дар асоси қонун фаъолият
мекунанд.
Моддаи 97. Прокурор наметавонад вазифаи дигареро иҷро намояд, вакили
мақомоти намояндагк, узви цизб ва созмонцои сижск бошад, ба социбкорк машғул
шавад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодк ва омӯзгорк.

БОБИ ДАЦӮМ.
ТАРТИБИ ТАҒЙИРИ КОНСТИТУТСИЯ
Моддаи 98. Тағйиру иловацои Конститутсия бо роци раъйпурсии умумихалқк
сурат мегирад.
Раъйпурсиро Президент ва ж Маҷлиси намояндагон бо тарафдории на камтар
аз се ду циссаи шумораи умумии вакилон таъин мекунанд.
Моддаи 99. Тағйиру иловацоро ба Конститутсия Президент ж цадди ақал аз се як
циссаи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагон
пешницод мекунанд.
Пешницоди тағйиру иловацои Конститутсия се моц пеш аз раъйпурси дар
матбуот чоп мешавад.
Моддаи 100. Шакли идораи ҷумцурк, тамомияти арзк, моцияти демократк,
цуқуқбунждк, дунявк ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд.

