ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ПАДАРУ МОДАР
ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД
(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2011,№7-8,
мод 616)
Бо Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон аз 15-уми июни
соли 2011, № 470 (Ахбори Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, соли 2011, №6,
моддаи512 ) ќабул гардидааст.

Бо Ќарори Маљлиси миллии Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аз 21-уми июkи соли
2011, № 210 (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, соли 2011, №7-8 , моддаи633 )
љонибдорї гардидааст.

Маќсади Ќонуни мазкур пурзўр намудани масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рўњияи инсондўстї, ифтихори
ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, умумибашарї ва фарњангї,
инчунин њифзи њуќуќу манфиатњои фарзанд мебошад.
БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
Моддаи 1. Муносибатњое, ки Ќонуни мазкур танзим менамояд
Ќонуни мазкур масъулияти падару модар ва шахсоне, ки онњоро
иваз мекунанд (минбаъд – падару модар), дар таълиму тарбияи фарзанд
танзим менамояд.
Моддаи 2. Доираи амали Ќонуни мазкур
Амали Ќонуни мазкур нисбат ба шањрвандони Љумњурии
Тољикистон, новобаста ба мањалли истиќомати онњо, шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрванд, ки дар Љумњурии Тољикистон зиндагї
мекунанд ва шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон, новобаста ба
мањалли љойгиршавии онњо, татбиќ мегардад, агар санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, тартиби
дигареро муќаррар накарда бошанд.

Моддаи 3. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф
намудааст, иборат мебошад.
Моддаи 4. Мафњумњои асосї
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода мешаванд:
- фарзанд (кўдак) - шахси ба синни њаждањсола нарасида;
- шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд - васї, парастор,
фарзандхондагон, шахсоне, ки дар асоси шартнома кўдакро тарбия
мекунанд, дигар намояндагони ќонунии онњо, муассисањо ва
дигар
ташкилотњое, ки кўдак дар таълиму тарбияи онњо ќарор дорад (минбаъд
– муассисањои таълимї);
- васї ва парастор – шахсоне, ки ба маќсади њифзи њуќуќу
манфиатњои шахсони ѓайри ќобили амал ва ќобилияти пурраи амал
надошта, аз љониби маќомоти васоят ва парасторї тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон таъин шудаанд;
- таълим – раванди фаъолияти муштараки падару модар, омўзгор
ва муассисаи таълимї баҳри инкишофи шахсият, истеъдод, малака ва
ќобилияти фикрию љисмонии кўдак;
- тарбия - раванди маќсадноки ба воя расонидани фарзанд аз
љониби падару модар, муассисаи таълимї, љомеа ва ба зиндагии
мустаќилона омода намудани ў;
- марказњои дилхушї – клубњои шабона, дискоклубњо, интернет –
кафењо, марказњои компютерї, толорњои букмекерї ва марказњои
бозињои бурднок, тарабхонањо ва дигар шахсони воќеї ва њуќуќие, ки ба
ташкил ва гузаронидани чорабинињои фароѓатї ва истироњатї
машѓуланд;
- ваќти шабона - аз 1 апрел то 30 сентябр - аз соати 22:00 то соати
06:00 ва аз 1 октябр то 31 март - аз соати 20:00 то соати 06:00.
Моддаи 5. Вазифаи падару модар, омўзгор, давлат ва љомеа дар
таълиму тарбияи фарзанд
1. Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омўзгор,
давлат ва љомеа мебошад.
2. Вазифаи падару модар фароњам овардани шароити моддї,
молиявї, маънавї ва равонї дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд
мебошад.
3. Давлат барои таълиму тарбия ва њифзи кўдакони ятим ва маъюб
ѓамхорї намуда, ба онњо шароити мусоид фароњам меорад.

БОБИ 2. ЊУЌУЌ ВА ЎЊДАДОРИЊОИ ПАДАРУ МОДАР ДАР
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД
Моддаи 6. Баробарии њуќуќ ва ўњдадорињои падару модар
Падару модар, новобаста ба он ки якљоя ё људо зиндагї мекунанд,
дар таълиму тарбияи фарзанд њуќуќ ва ўњдадорињои баробар доранд, ба
истиснои
њолатњои
пешбининамудаи
ќонунгузории
Љумњурии
Тољикистон.
Моддаи 7. Њуќуќњои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд
Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд њуќуќњои зерин
доранд:
- њуќуќ ва манфиатњои фарзандро њимоя намоянд;
- шакл, намуд ва усули таълим, муассисањои
таълимиро,
новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии онњо, интихоб намоянд, агар ин
шакл, намуд
ва усул ба вазъи саломатї ва рушди маънавии фарзанд таъсири манфї
нарасонад;
- дар раванди таълиму тарбия, аз љумла назорати сатњу сифати
таълим ва донишандӯзии фарзанд дар муассисањои томактабӣ ва
тањсилоти миёнаи умумї иштирок ва мусоидат намоянд;
- ба маќомоти дахлдор љињати бењтар намудани сатњу сифати
таълиму тарбияи фарзанд дар муассисањои томактабӣ ва тањсилоти
миёнаи умумї мурољиат кунанд ва таклифњо пешнињод намоянд;
- дар муносибатњои њуќуќӣ намояндаи ќонунии фарзанд бошанд;
- риояи њуќуќи фарзандро дар раванди таълим дар асоси
стандартњои давлатии тањсилот талаб намоянд;
- ба фаъолияти муассисаи таълимие, ки фарзандашон дар он тањсил
мекунад, мусоидат намоянд;
- ба раванди таълиму тарбия, мазмуни тањсилот, давомот ва сатњу
сифати донишандўзии фарзанд шинос шаванд;
- дигар њуќуќњоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар намудааст, амалї намоянд.
Моддаи 8. Ўњдадорињои падару модар дар тарбияи фарзанд
Падару модар дар тарбияи фарзанд ўњдадорињои зерин доранд:
- ба фарзанд тибќи арзишњои миллї номи нек гузоранд;
- пас аз таваллуд фарзандро дар мўњлати то се моњ аз ќайди
давлатии сабти асноди њолати шањрвандї гузаронанд;
- барои њифзи саломатї, ташаккули љисмонї, маънавї ва ахлоќии
фарзанд шароит муњайё намоянд;
- фарзандро ба кору зиндагии мустаќилона омода намоянд;
- фарзандро дар рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї
ва умумибашарї тарбия намоянд;
- гаштугузори фарзанди то шашсоларо бо њамроњии шахси то
чордањсола дар кўча ва дигар љойњои љамъиятї иљозат надињанд;

- шаъну шарафи фарзандро эњтиром намоянд ва ба муомилаи
берањмона нисбат ба ў роњ надињанд;
- новобаста ба љинс, синну сол, ќобилияти зењнї, љисмонї ва рўњии
фарзанд, нисбат ба ў баробар муносибат намоянд;
- дар ваќти шабона ба марказњои дилхушї рафтани фарзанди то
бистсолаашонро манъ намоянд;
- кирдорњои зиддиљамъиятї, муомилаи даѓалона бо атрофиён,
халалдор намудани оромї, истифодаи суханњои ќабењ, рафтори даѓалона
дар кўчањо, хиёбонњо, майдонњо, муассисањои фароѓатї, дохили наќлиёт,
хобгоњњо, манзили зист, дигар љойњои љамъиятї ва муносибати
тахрибкоронаи фарзандро ба муњити зист пешгирї намоянд;
- ба фарзанди то синни мактабї ва фарзанде, ки дар муассисањои
тањсилоти умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї, новобаста ба шакли
ташкилию њуќуќии онњо, тањсил мекунанд, бо худ овардан ва истифодаи
телефонњои мобилиро манъ намоянд;
- ба фарзанд тамошои филмњои дорои хусусияти шањвонї,
зўроварї, экстремистї ва террористиро манъ намоянд;
- ба фарзанд мутолиа ва пањн кардани сабтњои электронї (аз љумла
тариќи телефонњои мобилї), китобњо, вараќањо, рўзномањо, маљаллањо
ва дигар маводи чопии дорои хусусияти шањвонї, зўроварї, экстремистї
ва террористиро манъ намоянд;
- иштироки фарзандро дар фаъолияти иттињодияњои динї, ба
истиснои фарзандоне, ки ба таври расмї дар муассисањои динї ба
таълим фаро гирифта шудаанд, иљозат надињанд;
- барои фарзанди то бистсола истеъмоли нўшокињои спиртї (аз
љумла пиво), воситањои нашъадор ва моддањои психотропї, мањсулоти
тамоку (аз љумла нос) ва маводи сахттаъсирро манъ намоянд;
- иштироки фарзандро дар чорабинињои барои ў тавсиянашуда
иљозат надињанд;
- гирифтани шањодатномаи њуќуќи ронандагї ва рондани
автомобилро барои фарзанд иљозат надињанд;
- ба оворагардї ва дигар рафторњои зиддиахлоќї машѓул шудани
фарзандро роњ надињанд;
- ба љалб намудани фарзанд ба корњои хавфнок ва вазнини ба
саломатии ў зараровар ва њамчунин дигар корњое, ки ба инкишофи
мўътадили љисмонї ва равонии фарзанд халал мерасонанд, иљозат
надињанд;
- фарзандро ба фаъолияти соњибкорї ва хариду фурўш, ба
истиснои њолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иљозат
додааст, љалб насозанд;
- бе њамроњии шахси болиѓ гаштугузор кардани фарзанди то
шонздањсоларо дар њудуди биною иншооти техникї, тањхонањо ва
болохонањои биноњои истиќоматї, корхонањо, муассисањо, дигар
ташкилотњо, њудуди нуќтањои фурўши сўзишворї, саристгоњњои роњи
оњан, фурудгоњњо ва саристгоњњои наќлиёти мусофирбар манъ намоянд;

- дар љойњои љамъиятї навиштан, ифлос намудан ва расонидани
зарарро аз љониби фарзанд манъ намоянд;
- дастрасии фарзандро ба маводи сўзандаю тарканда пешгирї
намоянд;
- истифодаи љавоњирот, зару зевар, дигар ашёњои ќиматбањо (ба
истиснои як љуфт гўшвора барои духтарон)-ро аз тарафи фарзанд дар
муассисањои таълимї ва холкўбиро барои фарзанд манъ намоянд;
- ба шикастани панљарањо, санги болои ќабрњо, њайкалњо,
нимпайкарањо ва дигар ороишоте, ки дар оромгоњњо ва љойњои
таърихию фарњангї мављуданд ва тањќир кардани онњо аз тарафи
фарзанд роњ надињанд;
- дигар ўњдадорињоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар намудааст, иљро намоянд.

Моддаи 9. Ўњдадорињои падару модар дар таълими фарзанд
Падару модар дар таълими фарзанд ўњдадорињои зерин доранд:
- ба фарзанди то шашсола барои гирифтани таълиму тарбияи
томактабї шароит фароњам оваранд;
- ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда, ба тањсили
ў дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї монеъ нашаванд;
- фарзандро бо воситањои зарурии таълимї таъмин карда, барои
таълими ў шароити муносиб муњайё намоянд;
- риояи пўшидани либосњои расмии мактабиро аз љониби фарзанд
дар њамаи зинањои тањсилот таъмин ва назорат намоянд;
- ба фарзанди имконоти мањдуди љисмонї ва рўњї доштаи худ
барои тањсил кардан ва касбу хунар омўхтан шароит муњайё сохта,
иллати љисмонї ва рўњии ўро пинњон накарда, дар сурати набудани
шароит барои таълими фарзанд ба муассисањои дахлдори давлатии
соњаи маориф, тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї мурољиат намоянд;
- аз вазъи фарзанде, ки дар мактаб-интернатњо ва дигар
муассисањои махсусгардонидашуда, новобаста ба шакли ташкилию
њуќуќии онњо, таълиму тарбия мегирад, хабардор шуда, бо чунин
муассисањо њамкорї намоянд ва раванди таълими фарзандро дар ин
муассисањо зери назорат гиранд;
-донишандўзї ва иштироки фарзандро дар раванди таълим
назорат карда, бо омўзгорон, њайати кормандон ва роњбарияти
муассисаи таълимї оид ба таълими фарзанд мунтазам њамкорї намоянд;
- дар маљлисњои падару модарон ва дигар чорабинињои мактабї
бо даъвати маъмурият тибќи талаботи оинномаи муассисаи таълимї ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќї иштирок намоянд;
- талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар
он љо таълим мегирад, иљро намоянд;

- љалби фарзандро барои гирифтани таълим дар таълимгоњњои
ѓайриќонунї ё дар назди шахсони алоњидаи бе иљозатнома
фаъолияткунанда манъ намоянд;
- таълими фарзандро дар хориљи кишвар бе розигии хаттии
маќомоти ваколатдори давлатї иљозат надињанд;
- дигар ўњдадорињоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар намудааст, иљро намоянд.
БОБИ 3. ЎЊДАДОРИЊОИ ФАРЗАНДИ БОЛИЃУ ЌОБИЛИ
МЕЊНАТ ДАР НИГОЊУБИН ВА ТАЪМИНИ ПАДАРУ МОДАР
Моддаи 10. Ўњдадорињои фарзанди болиѓу ќобили мењнат дар
нигоњубин ва таъмини падару модар
1. Фарзанди болиѓу ќобили мењнат ӯњдадор аст, ки падару модари
худро нигоњубин ва таъмин намуда, онњоро аз љињати моддї ва маънавї
дастгирї намояд.
2. Дар њолати иљро накардани ўњдадорињои мазкур фарзанди
болиѓу ќобили мењнат бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешавад.
БОБИ 4. ЎЊДАДОРИЊОИ ОМЎЗГОР, МАЌОМОТИ
ДАВЛАТЇ, МУАССИСА ВА ДИГАР ТАШКИЛОТЊОЕ, КИ
МАСЪАЛАЊОИ ВОБАСТА БА ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КЎДАКРО
ТАНЗИМ МЕКУНАНД
Моддаи 11. Маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд
Масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд аз љониби
маќомоти ваколатдори давлатї, ки аз тарафи Президенти Љумњурии
Тољикистон муайян карда мешавад, маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
маќомоти њифзи њуќуќ, маориф, фарњанг, тандурустї, мењнат ва њифзи
иљтимоии ањолї, оид ба корњои дин, кор бо занон ва оила, кор бо
љавонон, варзиш ва сайёњї, иттињодияњои љамъиятї, муассиса ва дигар
ташкилотњои соњавї танзим карда мешаванд.
Моддаи 12. Ўњдадорињои омўзгор, маќомоти давлатї, муассиса ва
дигар ташкилотњое, ки масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро
танзим мекунанд
1. Маќомоти давлатї, муассиса ва дигар ташкилотњое, ки
масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро танзим мекунанд,
ўњдадорињои зерин доранд:
- ба раванди таълиму тарбия дар низоми тањсилоти умумї ва
иловагї мусоидат намоянд;
- тарзи њаёти солимро таблиѓ ва кўдакони болаёќатро дастгирї
намоянд;

- кўдаконеро, ки дар пешгирии њуќуќвайронкунињо сањм
гузоштаанд, њавасманд намоянд;
- падару модареро, ки њуќуќу ўњдарорињои худро дар таълиму
тарбияи фарзанд муваффаќона иљро менамоянд, аз љињати моддї ва
маънавї њавасманд гардонанд;
- оид ба пешгирии
њуќуќвайронкунињо аз тарафи кўдакон
тадбирњо андешанд;
- њангоми аз тарафи падар ё модар риоя накардани талаботи
оинномаи муассисаи таълимї ва ўњдадорињое, ки тибќи Ќонуни мазкур
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар
шудаанд, бо тартиби муќарраргардида ба маќомоти њифзи њуќуќ
мурољиат намоянд;
- дар муассисањои таълимї бо маќсади расонидани кўмаки
педагогї, равонї, методї ба падару модар «Рўзњои падару модар»-ро
ташкил намоянд;
- дигар чорабинињоро оид ба масъалањои таълиму тарбияи кўдакон
ва њифзи њуќуќу манфиатњои онњо ташкил намоянд;
- дигар ўњдадорињоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар намудааст, иљро намоянд.
2. Ўњдадорињои омўзгор оид ба таълиму тарбияи кўдак мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф муќаррар карда
мешаванд.
Моддаи 13. Ўњдадорињои шахсони воќеї ва њуќуќї оид ба њифзи
њуќуќ ва манфиатњои кўдак
Њангоми аз таълиму тарбия дур мондани кўдак ва ба амали
номатлуб даст задани ў, инчунин дар мавриди муайян кардани њолатњое,
ки ба њаёт ва саломатии кўдак тањдид менамоянд, шахсони воќеї ва
њуќуќї ўњдадоранд, ки маќомоти дахлдори давлатиро огоњ созанд.
БОБИ 5. ЧОРАЊОИ ПЕШГИРЇ ВА ЉАВОБГАРЇ БАРОИ
ИЉРО НАКАРДАНИ ЎЊДАДОРИЊО ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ
ФАРЗАНД
Моддаи 14. Чорањои пешгирї барои иљро накардан ё ба тариќи
дахлдор иљро накардани ўњдадорињои падару модар
Падару модаре, ки вобаста ба вазъи саломатї ва моддиашон
наметавонанд ўњдадорињои худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд
ќисман ё пурра иљро намоянд, аз тарафи маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї ба табобат фаро гирифта, бо кор таъмин карда
мешаванд.
Моддаи 15. Љавобгарии падару модар ва омўзгор дар таълиму
тарбияи фарзанд
1. Дар њолати иљро накардан ё ба тариќи дахлдор иљро накардани
ўњдадорињои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд, ки дар Ќонуни

мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
пешбинї шудаанд, падару модар ва омўзгор тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд.
2. Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон љавобгарии баробар доранд.
3. Падар ё модаре, ки аз фарзанд људо зиндагї мекунанд, барои
иљро накардан ё ба тариќи дахлдор иљро накардани ўњдадорињои падару
модар, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї, љавобгар
мебошанд.
Моддаи 16. Љавобгарии маќомоти давлатї, муассиса, дигар
ташкилотњо ва шахсони мансабдори онњо, ки масъалањои вобаста ба
таълиму тарбияи кўдакро танзим мекунанд
Љавобгарии маќомоти давлатї, муассиса, дигар ташкилотњо ва
шахсони мансабдори онњо, ки масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи
кўдакро танзим мекунанд, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар карда мешавад.
БОБИ 6. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
Моддаи 17. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода
шавад.

Президенти
Љумњурии Тољикистон

ш.Душанбе
2 августи соли 2011
№762

Эмомалї Рањмон

