ҚОНУНИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи кафолатцои давлатии баробарцуқуқии мардону занон ва имкониятцои баробари
амалигардонии онцо
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2005, №3, мод. 129)
Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон аз 15-уми декабри соли 2004, № 1277 (Ахбори Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, № 12 (қисми 3), соли 2004, моддаи 712)
қабул гардидааст.
Бо Қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон аз
11-уми феврали соли 2005, № 603 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон, № 2, соли 2005, моддаи 79) ҷонибдорк гардидааст.
Қонуни мазкур муносибатцои оид ба таъмини кафолатцои конститутсионии
баробарцуқуқии мардону занонро дар соцаи иҷтимок, сижск, фарцангк ва дигар соцацо ба танзим
медарорад, цуқуқпоймолкуниро аз рӯи аломати ҷинск пешгирк мекунад ва амалигардонии
имкониятцои баробарцуқуқии онцоро муқаррар менамояд.
БОБИ 1. ҚОИДАЦОИ УМУМӢ
Моддаи 1. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода шудаанд:
- гендер, гендерк –муносибатцои иҷтимоии байни мардону занон, ки дар цажти ҷамъиятк, аз
ҷумла цуқуқ, идеология, фарцанг зоцир мегардад;
- сижсати гендерк – фаъолияти давлатк ва ҷамъиятие, ки ба таъмини баробарии
муносибатцои мутақобилаи мардон ва занон равона шудааст;
- баробарцуқуқк - цуқуқ, ӯцдадорк ва масъулияти баробари мардон ва занон дар назди
қонун;
- баробарии гендерк – баробарии вазъи цуқуқии мардону занон ва имкониятцои баробари
амалигардонии онцо, ки ба царду ҷинс озодона инкишоф додани қобилияти тавонок, мацорат ва
малакаашонро барои иштирок дар раванди сижск, иқтисодк, иҷтимок, фарцангк ва азхудкунии
натиҷаи он имконият медицад;
- имконияти баробар – таъмини шароити якхела барои амалигардонии цуқуқи мардону
занон мутобиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, қонунцои Ҷумцурии
Тоҷикистон, цамчунин аз рӯи принсипцои умумии эътирофшуда ва меъжрцои цуқуқии
байналмилалк;
- поймолкунии цуқуқ (дискриминатсия) – цар гуна тафовут, истисно ж мацдудгардонк аз
рӯи аломати ҷинск, ки ба паст кардан ж эътироф накардани цуқуқу озодицои мардону занон дар
соцаи сижск, иқтисодк, иҷтимок, фарцанг ва дигар соцацо равона карда шудааст.
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи кафолатцои давлатии
баробарцуқуқии мардону занон ва имкониятцои баробари амалигардонии онцо
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи таъмини кафолатцои давлатии
баробарцуқуқии мардону занон ва имкониятцои баробари амалигардонии онцо ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз цамин Қонун, дигар санадцои меъжрии цуқуқк ва
санадцои цуқуқии байналмилалии эътирофкардаи Ҷумцурии Тоҷикистон иборат аст.
Моддаи 3. Манъи поймолкунии цуқуқ
Поймол кардани цуқуқи мардону занон манъ аст.
Вайронкунии принсипе, ки ба баробарии гендерк асос жфтааст, (гузаронидани сижсати
давлатк ж содир кардани амалижти дигаре, ки мардону занонро аз рӯи ҷинс дар мавқеи нобаробар
қарор медицад), поймолкунии цуқуқ шуморида мешавад ва бояд бо тартиби муқарраркардаи
Қонуни мазкур бартараф карда шавад.

Чорацои зерин поймолкунии цуқуқ намебошанд;
- чорацои махсуси цифзи саломатии мардону занон;
- муцофизати махсуси занон вобаста ба цомиладорк ва таваллуди кӯдак;
- чорацои амалк гардонидани нуқтацои Қонуни мазкур.
Моддаи 4. Вазифаи мақомоти цокимияти давлатк дар таъмини имкониятцои
баробари мардону занон (баробарии гендерк)
Мақомоти цокимияти давлатк дар доираи салоцияти худ вазифадоранд:
- омӯзиши гендерии хизматчижни давлатии цамаи мақомотро тавассути системаи
тайжркунк ва азнавтайжркунии кадрцои дастгоци идорацои давлатк мунтазам ба роц монанд;
- барои амалигардонии имконияти баробари мардону занон, аз он ҷумла ба воситаи
қабули санадцои меъжрии цуқуқк, эцж ва эҷод кардани расму оин ва гузаронидани чорабиницои
дигари мушаххас, бартараф намудани сабабу шартцои ба баробарцуқуқии комил халалрасонанда
мусоидат намоянд;
- барномацои махсуси рафъи поймолкунии цуқуқи шацрвандонро аз рӯи ҷинс тация ва дар
цажт ҷорк намоянд;
- ба барномацои давлатк оид ба таъмини цуқуқцои конститутсионии шацрвандон,
мустацкам кардани пойдории ҷомеа ва нақшацои минтақавии амалижт оид ба инкишофи соцаи
иҷтимок, дар баробари дигар чорацо, инчунин чорацои таъмини баробарии гендериро цамроц
кунанд.
Моддаи 5. Иштироки баробари мардону занон дар идоракунии давлатк
Давлат иштироки баробари мардону занонро дар идоракунии давлатк кафолат медицад.
Давлат баробарии мардону занонро дар шохацои қонунгузорк, иҷроия ва судии цокимияти
давлатк бо тарзу воситацои цуқуқк, ташкилк ва ғайра таъмин менамояд.
Моддаи 6. Кафолатцои давлатии таъмини имкониятцои баробари мардону занон
дар соцаи маориф ва илм
Муассисацои маориф ва илмии цамаи шаклцои моликият вазифадоранд:
- ба мардону занон барои тацсилоти асосии умумк, мижнаи касбк ва олк, цамаи намудцои
таълими касбк ва такмили ихтисос, иштирок дар раванди таълимк ва илмк шароити баробар
фароцам оваранд;
- курсцои махсуси таълими гендерк ҷорк намуда, ба инкишофи тацқиқот барои
масъалацои баробарцуқуқии мардону занон, маърифатнокии гендерии шацрвандон мусоидат
кунанд;
- барномацои таълимк ва китобцои дарсиеро, ки тарғиби поймолкунии цуқуқро аз рӯи
ҷинс истисно менамоянд, истифода баранд;
- барои духтарони ноцияцои кӯцистон, децот цангоми дохил шудан ва давом додани тацсил
дар муассисацои таълимии олк ва мижнаи касбк шароити имтижзнок муцайж намоянд.
Амали ин модда ҷаражни таълим ва такмили ихтисоси муассисацои таълимии царбиро низ
фаро мегирад.
Моддаи 7. Бацисобгирии вазъияти оилавии мардону занон цангоми иҷрои вазифацои
хизматк ва мецнатк
Ҳангоми қабул ба кор, болоравк дар хизмат, таълими касбк, муқаррар намудани низоми
мецнат, инчунин аз кор озод кардани кормандон, аз ҷумла хизматчижни давлатк, талаботи
қонунгузорк оид ба цуқуқ ва кафолатцои мардону занон ва вазъияти оилавк бояд ба назар гирифта
шавад.
Корфармо вазифадор аст барои мардону занон, аз он ҷумла вобаста ба танаффуси
иҷозатдодаи қонунгузорк дар фаъолияти мецнатк, рухсатии цомиладорк, таваллуд ва нигоцубини
тифл, адои хизмати царбк тибқи даъват, иҷрои дигар вазифацои давлатк системаи бозомӯзк ва
такмили ихтисос дошта бошад.

БОБИ 2. КАФОЛАТЦОИ ДАВЛАТӢ ОИД БА ТАЪМИНИ ИМКОНИЯТЦОИ БАРОБАРИ
МАРДОНУ ЗАНОН ЦАНГОМИ АМАЛӢ ГАРДОНИДАНИ ЦУҚУҚИ ИНТИХОБОТ
Моддаи 8. Таъмини имкониятцои баробари иштироки мардону занон дар
интихобот
Системаи интихобот дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба мардону занон барои иштирок дар
раванди сижск цуқуқцои баробари интихобот ва кафолатцои онро таъмин менамояд.
Моддаи 9. Таъмини имкониятцои баробари мардону занон цангоми ташкили
комиссияцои интихобот
Ҳангоми ташкили цайати Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумцурии
Тоҷикистон, комиссияцои вилоятк, шацрк, ноциявк, цавзавк ва участкавии интихоботк принсипи
конститутсионии баробарии цуқуқ ва баробарии имкониятцои мардон ва занон ба асос гирифта
мешавад.
БОБИ 3. КАФОЛАТЦОИ ТАЪМИНИ ИМКОНИЯТЦОИ БАРОБАРИ
МАРДОНУ ЗАНОН ДАР СОЦАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 10. Таъмини имкониятцои баробари мардону занон цангоми қабул ба хизмати
давлатк ва адои хизмат
Ҳангоми қабул ба хизмати давлатк, инчунин адои он ба муқаррар кардани ягон хел мацдудияти
бавосита ж бевосита ж афзалияти вобаста ба ҷинс роц дода намешавад.
Роцбарони мақомоти давлатк, шахсони мансабдори дахлдор вазифадоранд қабули баробари
шацрвандонро ба хизмати давлатк мувофиқи қобилият ва тайжрии касбк новобаста ба ҷинсияти
довталаб таъмин намоянд.
Барои ишғоли вазифацои холк дар мақомоти давлатк, ки бо роци гузаронидани озмунцо сурат
мегирад, иштироки мардону занон бо шартцои баробар таъмин карда мешавад.
Ба эълон кардани озмунцо танцо барои намояндагони як ҷинс роц дода намешавад.
Моддаи 11. Таъмини иштироки баробари мардону занон дар озмунцо барои ишғоли
вазифацо дар хизмати давлатк
Озмунцо барои ишғоли вазифацои холк дар хизмати давлатк аз ҷониби мақомоти давлатк
гузаронида мешаванд.
Ба зиммаи хадамоти кадрцои мақомоти давлатк вазифаи ба комиссияцои озмунцо ба ғайр аз
цуҷҷатцо дар бораи тацсилот ва тайжрии касбии шахсони иштирокчии озмун ва пешницод
намудани дигар маълумоте, ки қонун талаб мекунад, инчунин далелцо дар бораи таносуби
шумораи мардону занони коркунанда дар вазифацои дахлдори мақомоти давлатк гузошта
мешавад.
Чунин маълумот аз ҷониби цадамоти кадрцои мақомоти давлатк цангоми цалли масъалацои
аттестатсияи хизматчижни давлатк, болоравк дар хизмат, зижд кардани маош пешницод карда
мешаванд.
БОБИ 4. КАФОЛАТИ ТАЪМИНИ ИМКОНИЯТЦОИ БАРОБАР БАРОИ МАРДОНУ ЗАНОН
ДАР СОЦАИ ИҶТИМОӢ - ИҚТИСОДӢ
Моддаи 12. Вазифаи мақомоти цокимияти давлатк, худидоракунии мацаллк оид ба
таъмини баробарцуқуқии мардону занон дар соцаи иҷтимок - иқтисодк
Мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии мацаллк ва роцбарони
ташкилотцо, новобаста аз шакли моликият вазифадоранд баробар дастрас будани захирацои
иқтисодии ҷамъиятро барои мардону занон, аз ҷумла дастрас будани амволи манқул ва
ғайриманқул, замин, дороии молиявк, кредитцо, цамчунин фаъолияти социбкории озод, дигар хел

фаъолияти бо санадцои қонунгузорк манънашударо таъмин намоянд.
Моддаи 13. Мусоидат ба баробарии гендерк дар муносибатцои мецнатк
Бо мақсади мусоидат кардан ба баробарии гендерк дар муносибатцои мецнатк корфармо
(роцбари мақоми давлатк, ташкилотцои цамаи шаклцои моликият) корцои зайлро ба ҷо меоварад:
- барои мардону занон цангоми бастани шартномацои мецнатк имкониятцои баробар
муцайж менамояд;
- ба мардону занон ҷойцои (вазифацои) холии корро баробар дастрас мегардонад;
- барои мардону занон цангоми иҷрои кори якхела ж коре, ки қиматаш баробар аст, музди
мецнати (мукофоти) баробар медицад;
- барои такмили ихтисос, бозомӯзк, болоравк дар хизмат имконияти баробар муцайж
менамояд;
- шароити якхелаи бехатарии мецнатро, ки барои цажт ва саломатии цам мардон ва цам
занон зарур аст, таъмин менамояд.
Моддаи 14. Исботи қасдан поймолкунии цуқуқ аз рӯи ҷинсият
Дар сурати баррасии бацси мецнатк бинобар поймолкунии эцтимолии цуқуқ аз рӯи ҷинс
дар суд ж мақоми дигар тибқи даъвои корманд ж иттифоқи касаба ва иттицодияи дигари ҷамъиятк,
ки манфиати кормандро цимоя мекунад, гаронии исботи набудани қасди поймолкунии цуқуқ ба
зиммаи корфармо меафтад.
Моддаи 15. Кафолати баробарии гендерк дар мавриди ба таври оммавк аз кор
озодкунии кормандон
Дар сурати ба таври оммавк аз кор озод намудани коргарони ташкилот бояд таносуби
шумораи маъмулии кормандони ин ташкилоту муассисацо аз рӯи ҷинсцо риоя карда шавад.
Моддаи 16. Ба шартнома ва созишномацои коллективк ворид кардани чорацои
таъмини имкониятцои баробари мардону занон
Ҳангоми танзими муносибатцои иҷтимоию мецнатк тавассути шартнома ва созишномацои
коллективк ба онцо ворид кардани нуктацое цатмист, ки баробарцуқуқк ва имкониятцои баробари
мардону занон, бецтар намудани шароитро барои мутобиқ гардондани ӯцдадорицои касбк ва
оилавии онцо таъмин намояд.
Мақомоти иттифоқцои касаба ва иттицодияцои онцо, дигар намояндагони кормандон,
корфарможн ва иттицодияцои онцо, мақомоти ваколатдори давлатк вазифадоранд рафти иҷрои ин
шартномаю созишномацоро назорат намоянд.
Моддаи 17. Мушоцидацои назоратк (мониторинг) оид ба риояи баробарцуқуқии
мардону занон ва имкониятцои баробари амалигардонии онцо дар соцаи иҷтимок иқтисодк
Мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсади тацлили системаноки
вазъи таъмини баробарцуқуқк ва имкониятцои баробари мардону занон дар соцаи иҷтимок иқтисодк, пешгӯии тағйири вазъ, дар мавриди зарурат, барои тацияи чорацои пешгирк ва рафъи
далелцои поймолкунии цуқуқ аз рӯи ҷинс, инчунин барои тайжр намудани таклифцо оид ба
ташкили барномацои иҷтимоии давлатк ба таъмини имкониятцои баробари мардону занон дар
ин соца мушоцидаи (мониторинги) доимк ташкил менамояд.
Натиҷаи мушоцидацои назоратк дар воситацои ахбори омма инъикос карда мешавад.

БОБИ 5. МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ КАФОЛАТЦОИ ДАВЛАТИИ БАРОБАРЦУҚУҚИИ
МАРДОНУ ЗАНОН ВА ИМКОНИЯТЦОИ БАРОБАРИ АМАЛИГАРДОНИИ ОНЦО
Моддаи 18. Салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар таъмини баробарцуқуқии
мардону занон ва имкониятцои баробари амалигардонии онцо
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар таъмини баробарцуқуқии мардону занон ва
имкониятцои баробари амалигардонии онцо дар доираи салоцияти худ:
- мақомоти ваколатдори давлатии таъмини тараққижти гендериро дар Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян менамояд;
- сижсати ягонаи давлатиро дар бобати ноил шудан ба баробарии иҷтимоии мардону занон
дар цамаи соцацои цажти ҷамъиятк муайян мекунад ва иҷрои онро таъмин менамояд;
- барномацои мақсадноки (соцавии) ҷумцуриявиро дар бобати таъмини баробарцуқуқии
ҷинсцо тартиб медицад ва иҷрои онцоро таъмин мекунад;
- фаъолияти мақомоти иҷроияи цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии мацаллк
дар бобати цимоя ва таъмини баробарцуқуқии мардону занон, масъалацои интихоб кардан ва ба
мансабцои масъулиятнок таъин намудани занон, тарбияи насли навраси кадрцои
роцбарикунандаро, аз ҷумлаи занону духтарон ба роц мемонад ва назорат мекунад.
Моддаи 19. Салоцияти мақоми ваколатдори давлатии таъмини тараққижти гендерк
дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Мақоми ваколатдори давлатии таъмини тараққижти гендерк дар Ҷумцурии Тоҷикистон дар
доираи салоцияти худ риояи Қонуни мазкурро мушоцида менамояд ва цисоботи царсоларо оид ба
риояи Қонуни мазкур дар воситацои ахбори омма нашр мекунад.
Моддаи 20. Иштироки иттицодияцои ҷамъиятк дар таъмини баробарцуқуқии
мардону занон ва имкониятцои баробари амалигардонии онцо
Иттифоқцои касаба ва дигар иттицодияцои ҷамъиятк, аз ҷумла иттицодияцои ҷамъиятие, ки
бо мақсади амалигардонии принсипи конститутсионии баробарцуқуқк ва имкониятцои баробари
мардону занон ташкил жфтаанд, цуқуқ доранд:
- дар тацияи қарорцои мақомоти цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии мацаллк
оид ба масъалацои таъмини имкониятцои баробарии мардону занон дар соцаи иҷтимок –
иқтисодк иштирок намоянд;
- дар судцо ва дигар мақомоти давлатк аз номи мардону занон намояндагк ва цуқуқцояшонро
цимоя кунанд.
Моддаи 21. Назорати давлатии риояи қонунгузорк оид ба баробарцуқуқии мардону
занон ва имкониятцои баробари амалигардонии онцо
Назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи санадцои қонунгузорк ва дигар санадцои меъжрии
цуқуқк, ки барои таъмини баробарцуқуқии мардону занон ва имкониятцои баробари
амалигардонии онцо равона гардидаанд, аз ҷониби Прокурори генералк ва прокурорцои тобеи он
ба амал бароварда мешавад.
Моддаи 22. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқк, ки талаботи Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.

Моддаи 23. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад.
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