
ҲУҚУҚҲОИ 
ХУДРО
МУҲОФИЗАТ 
НАМО!

Ваколатдор оид ба хуқуқи 
кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
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КӮДАКОН ДОРОИ 
ЧУНИН ҲУҚУҚҲОЯНД
Ҳуқуқ ба: 
• ҳаёт, зиндагӣ ва инкишофи солим
• нигоҳ доштани фардияти худ, ном, шаҳрвандӣ 
ва робитаи оилавӣ
• донистани волидайни худ ва бархурдор будан 
аз ғамхории онҳо
• нигоҳ доштани муносибатҳои мунтазами шахсӣ ва 
робитаи бевосита бо падару модар ҳангоми ҷудо зиндагӣ 
кардани онҳо
• озодона баён намудани ақидаи шахсӣ
• озодона ҷустуҷӯ ва паҳн намудани ҳама гуна маълумот, 
чӣ дар шакли хаттӣ ва чӣ шифоҳӣ бо дарназардошти эҳтироми 
ҳуқуқу шаъну шараф ва эътибори шахсони дигар
• озодии ақида, виҷдон ва дин
• муттаҳид шудан ва озодона ҳамроҳ шудан ба 
ташкилотҳои ҷамъиятии кӯдакона
• саломатӣ ва дастрасӣ ба низоми тандурустӣ
• сатҳи зиндагие, ки барои инкишофи мукаммали 
ҷисмонӣ, равонӣ ва маънавию ахлоқии кӯдак зарур аст
• дастрасӣ ба таҳсили ройгон ва ҳатмии асосии умумӣ.
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Ҳуқуқ ба:
• таълиму тарбия бо мақсади инкишофи шахсият, 
истеъдод ва қобилияти фикрию ҷисмонӣ, истироҳату фароғат, 
иштирок дар бозиҳо ва чорабиниҳои шавқангез
• ҳимоя аз ҳама гуна истисмор: иқтисодӣ, меҳнатӣ, 
шаҳвонӣ ва муносибатҳои бадахлоқона
• озод будан аз шиканҷа ё дигар намуди муносибат ва 
ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну 
шараф
• ғамхории махсус нисбати кӯдакони: ятим, бепарастор, 
дорои маъюбият, гурезагон ва ақаллиятҳои миллӣ
• муносибате, ки дар низоми адолати судӣ барои нигоҳ 
доштани шаъни инсонӣ ва қадру қиммати ӯ мусоидат 
менамояд
• мавриди эҳтиром қарор гирифтан бидуни ягон табъиз, 
сарфи назар аз нажод, ҷинс, забон, дин, ақидаи сиёсӣ, 
баромади миллӣ, қавмӣ ё иҷтимоӣ, вазъи молумулкӣ ва вазъи 
саломатӣ.

МО ҲАМА АЗ ЯКДИГАР 
ФАРҚ ДОРЕМ, ВАЛЕ ҲУҚУҚҲОИ 
МО ЯКХЕЛААНД!
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КӮДАК ДОРОИ ЧУНИН 
УҲДАДОРИҲОСТ:

КӮДАК ЧӢ МАСЪУЛИЯТ ДОРАД?

Эҳтироми суханони волидайн ва шахсони онҳоро ивазкунанда, 
қабул кардани таваҷҷуҳ ва ғамхории онҳо

Риоя кардани қоидаҳои муқарраршудаи рафтор дар 
муассисаҳои таълимӣ, хона ва ҷойҳои ҷамъиятӣ

Саривақт ба дарсҳо ҳозир шудан ва вазифаҳои хонагиро иҷро 
кардан

Роҳ надодан ба суханҳои қабеҳ ва истифода набурдан аз 
ҳаракатҳои ноҷо

Эҳтироми муаллимон ва ҳуқуқҳои онҳо

Барои риоя накардани қонунҳо, ҳуқуқвайронкунӣ, вайрон 
кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони дигар кӯдак 
метавонад вобаста ба синну сол ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ, аз 
ҷумла ҷиноятӣ, маъмурӣ, интизомӣ ва ё гражданӣ кашида 
шавад.



Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак риояи ҳуқуқу озодиҳои 
кӯдакро назорат намуда, дар доираи салоҳияти худ барои 
барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи кӯдакон 
чораҳои зарурӣ меандешад.
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ВАКОЛАТДОР ОИД 
БА ҲУҚУҚИ КӮДАК

ВАКОЛАТДОР ОИД БА 
ҲУҚУҚИ КӮДАК КИСТ?



Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар амалӣ намудани 
фаъолияти худ мустақил аст. Барои мусоидат дар таъмини 
риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак Ваколатдор метавонад:
- муроҷиатҳоро оид ба барқарор намудани ҳуқуқҳои 
вайроншудаи кӯдакон баррасӣ намояд; 
- ба муассисаҳои махсусгардонидашудаи кӯдакона 
ташриф оварда, санҷишҳо гузаронад;
- дар такмили қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак иштирок 
намояд;
- барои баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон, 
аз ҷумла кӯдакон оид ба ҳуқуқу озодиҳои онҳо чорабиниҳои 
иттилоотӣ гузаронад;
- барои ҳамкории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 
ҷомеаи шаҳрвандӣ вобаста ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакон 
мусоидат намояд.

Ҳар як кӯдак, падару модар, фарзандхондҳо, васӣ, парастор, 
мураббии парастор ё дигар шахсони онҳоро ивазкунанда 
метавонанд барои мусоидат дар барқарор намудани ҳуқуқҳои 
вайроншудаи кӯдак ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак 
муроҷиат намоянд. 
Тамоми муроҷиатҳо ҳатман баррасӣ карда мешаванд. 
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ФАЪОЛИЯТИ ВАКОЛАТДОР 
ОИД БА ҲУҚУҚИ КӮДАК 
АЗ ЧӢ ИБОРАТ АСТ?

КӢ БА ВАКОЛАТДОР ОИД 
БА ҲУҚУҚИ КӮДАК МУРОҶИАТ 
КАРДА МЕТАВОНАД ?



Ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ба таври хаттӣ, шифоҳӣ, 
тавассути телефон (мобилӣ) ва почтаи электронӣ муроҷиат 
кардан мумкин аст.
Инчунин Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак шаҳрвандонро 
ҳамарӯза қабул мекунад.  
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МУРОҶИАТ БА ВАКОЛАТДОР 
ЧӢ ГУНА СУРАТ МЕГИРАД?

Муроҷиат бояд чунин маълумотро дар бар гирад:
- ному насаби муроҷиаткунанда, инчунин номи мақомот ё 
шахси мансабдор, ки нисбат ба қарор ё амали (беамалии) ӯ 
шикоят карда мешавад;
- баёни моҳияти қарор ё амал (беамалӣ), ки ба андешаи 
муроҷиаткунанда ҳуқуқу озодиҳои ӯро вайрон кардааст;
- маълумот дар бораи натиҷаи баррасии муроҷиат дар 
мақомоти давлатӣ;
- нусхаи қарорҳои нисбати шикоят қабулгардида. 

МУРОҶИАТ БА ВАКОЛАТДОР 
КАДОМ МАЪЛУМОТРО БОЯД 
ДАР БАР ГИРАД?



Суроғаи Дастгоҳи марказӣ:
ш. Душанбе, к. Ҷ. Икромӣ 7, тел: 221-73-52
Намояндагиҳо:
ш. Қурғонтеппа: к.Б. Ғафуров 11, тел: +(8)3222-2-79-32;
ш. Хоруғ: к. Ленин 25, тел: +(8)3522-2-32-84;
ш. Хуҷанд: к. Фирдавсӣ 120 ошёнаи 4, тел: +(8)3422-6-28-68;
Қабулгоҳҳои ҷамъиятии Ваколатдор:
ш. Кӯлоб: Хиёбони И.Сомонӣ 36, ошёнаи 4, утоқи 42. тел: 
+(8)3322 2-22-93;
ш. Турсунзода: к. И. Сомонӣ, бинои 37, тел: +(8)3130-2-85-10; 
ш .Исфара: к Марказӣ, 10, тел: +(8)3462-2-78-82; 
ш. Роғун: к. Сохтмончиён  54, тел: +(8)3134-2-26-29;
н. Рашт: шаҳраки Ғарм, к. И.Сомонӣ 42, тел: +(8)3131 2-14-13;
н. Қубодиён: к.И. Сомонӣ,36,тел +(8)3251-2-26-35.
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БАРОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ 
ХУД МЕТАВОНЕД БА МО 
МУРОҶИАТ НАМОЕД

info@ombudsman.tj
 child@ombudsman.tj

СУРОҒАҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ
ВАКОЛАТДОР ОИД БА 
ҲУҚУҚИ КӮДАК:




