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USTAWA KONSTYTUCYJNA REPUBLIKI TADŻYKISTANU 
O GÓRSKOBADACHSZAŃSKIM WILAJECIE 
AUTONOMICZNYM  Z 30 LIPCA 2007 ROKU 

ZE ZMIANAMI Z 2 STYCZNIA 2018 ROKU 
(TŁUMACZENIE)

Górskobadachszański Wilajet Autonomiczny1 będący składową i nieodłączną częścią 
Republiki Tadżykistanu posiada specyficzne warunki geograficzne, unikalną kulturę, inte-
lektualne i językowe wartości. 

Niniejsza Ustawa Konstytucyjna reguluje pełnomocnictwa Górskobadachszańskiego 
Wilajetu Autonomicznego w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej i inne pełnomoc-
nictwa wilajetu zgodnie z Konstytucją Republiki Tadżykistanu. 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Stan prawny Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego
1) Górskobadachszański Wilajet Autonomiczny jest składową i nieodłączną częścią 

Republiki Tadżykistanu.
2) Porządek prawny Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego określa 

Konstytucja Republiki Tadżykistanu, niniejsza Ustawa Konstytucyjna oraz inne ustawy 
Republiki Tadżykistanu. 

Art. 2. Tryb rozwiązywania spraw jednostek administracyjno-terytorialnych Gór-
skobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego

1) Górskobadachszański Wilajet Autonomiczny składa się z miasta Chorog, rejo-
nów, osiedli i dechotów. Centrum administracyjnym wilajetu jest miasto Chorog.

2) Zmiana granic terytorium wilajetu bez zgody Mağlisi Deputowanych Ludowych 
Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego2 jest zabroniona.

Art. 3. Przedstawicielstwo Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego 
w strukturach państwowych Republiki Tadżykistanu

Zgodnie z Konstytucją Republiki Tadżykistanu: w Mağlisi Millī Republiki Tadżykista-
nu, niezależnie od liczby ludności, Górskobadachszański Wilajet Autonomiczny posiada 

* dr; Uniwersytet Rzeszowski.
1  Na podstawie decyzji z 13 października 2010 roku LIV posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oficjalną nazwę obwodu tłumaczy się na 
język polski jako „Górskobadachszański Wilajet Autonomiczny”.
2 W dalszej części tłumaczony jako Zgromadzenie Deputowanych Ludowych lub Zgromadzenie Depu-
towanych Ludowych Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego.
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równą liczbę przedstawicieli z obwodami, miastem Duszanbe, miastami i rejonami o zna-
czeniu republikańskim, 

− jeden z zastępców Przewodniczącego Mağlisi Millī jest przedstawicielem Gór-
skobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, 

− jeden z sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Tadżykistanu jest przedstawi-
cielem Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego.

Art. 4. Prawo inicjatywy ustawodawczej Zgromadzenia Deputowanych Ludowych 
Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego

Zgodnie z  Konstytucją Republiki Tadżykistanu Zgromadzenie Deputowanych Lu-
dowych Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego posiada prawo inicjatywy 
ustawodawczej. 

Art. 5. Lokalne organy władzy państwowej, organy samorządowe i organy sądowe 
w Górskobadachszańskim Wilajetu Autonomicznym

1) Działalność lokalnych organów władzy państwowej w Górskobadachszańskim 
Wilajetu Autonomicznym reguluje Ustawa Konstytucyjna Republiki Tadżykistanu „O lo-
kalnych organach władzy państwowej”.

2) Działalność organów samorządowych osiedli i dechotów (aułtów) w Górskoba-
dachszańskim Wilajetu Autonomicznym reguluje Ustawa Republiki Tadżykistanu „O or-
ganach samorządowych osiedla i wsi”. 

3) Działalność sądów w Górskobadachszańskim Wilajetu Autonomicznym regulu-
je Ustawa Konstytucyjna Republiki Tadżykistanu „O sądach w Republice Tadżykistanu”.

ROZDZIAŁ 2 
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GÓRSKOBADACHSZAŃ-

SKIEGO WILAJETU AUTONOMICZNEGO

Art. 6. Własność Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego 
Własność Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego stanowi majątek orga-

nów władzy i administracji, kulturalno-historyczne dobra ludności, środki budżetowe wi-
lajetu, fundusz mieszkaniowy, gospodarstwo mieszkaniowo-komunalne, zakłady rolnicze, 
handlowe, usług bytowych, transportu, inne przedsiębiorstwa przemysłowe i kompleksy 
budowlane, zakłady ochrony zdrowia, kształcenia, kultury i pozostały majątek konieczny 
do gospodarczego i społecznego rozwoju wilajetu, jeżeli ustawy i akty prawne Republiki 
Tadżykistanu nie stanowią inaczej. 

Art. 7. Własność jednostek administracyjno-terytorialnych Górskobadachszań-
skiego Wilajetu Autonomicznego

Własność wilajetu, miasta, rejonów i  innych jednostek administracyjno-terytorial-
nych stanowią lokalne środki budżetowe, fundusz mieszkaniowy i gospodarstwo mieszka-
niowo-komunalne, przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, transportowe, handlowe, 
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rolnicze, usług socjalnych, instytucje edukacyjne, ochrony zdrowia i kultury, majątek orga-
nów władzy i administracji, jednostek administracyjno-terytorialnych, pozostały majątek 
znajdujący się na terytorium i konieczny do gospodarczego i społecznego rozwoju, jeżeli 
ustawy i akty prawne Republiki Tadżykistanu nie stanowią inaczej.

Art. 8. Zarządzanie obiektami własności komunalnej Górskobadachszańskiego 
Wilajetu Autonomicznego, miasta Chorog i rejonu 

1) Zgromadzenie Deputowanych Ludowych i Przewodniczący Górskobadachszań-
skiego Wilajetu Autonomicznego, miasto Chorog i rejony, w granicach swoich pełnomoc-
nictw zarządzają obiektami własności komunalnej jednostek administracyjno-terytorial-
nych zgodnie z ustawodawstwem Republiki Tadżykistanu. Obiekty te są wykorzystywane 
w celach skutecznej obsługi ludności, gospodarczego i społecznego rozwoju właściwego 
terytorium. 

2) Tryb prywatyzacji własności komunalnej określają akty prawne Republiki Tadży-
kistanu. Rząd Republiki Tadżykistanu ustanawia tryb przeniesienia własności komunalnej 
na własność republikańską lub własności republikańskiej na własność komunalną.

3) Przeniesienie własności komunalnej Górskobadachszańskiego Wilajetu Autono-
micznego, miasta Chorog i rejonu na inną odpowiednią własność komunalną dokonywa-
ne jest na podstawie decyzji lokalnych przedstawicielskich organów władzy państwowej. 

Art. 9. Zagraniczna działalność gospodarcza lokalnych organów władzy państwowej
1) Zagraniczna działalność gospodarcza lokalnych organów władzy państwowej re-

alizowana jest zgodnie z aktami prawnymi Republiki Tadżykistanu i służy rozszerzeniu ze-
wnętrznej działalności gospodarczej przedsiębiorstw, zakładów, organizacji i ich organizacji, 
rozmieszczonych w różnych jednostkach administracyjno-terytorialnych oraz rozwojowi 
mocy eksportowych, zwiększaniu konkurencyjności produkcji, wykonywaniu prac i usług.

2) Lokalne organy władzy państwowej w granicach swoich pełnomocnictw mają 
w tej sferze prawo:

− sprzyjać utworzeniu wspólnych przedsięwzięć,
− stworzyć warunki do pozyskania inwestycji zagranicznych,
− zorganizować handel przygraniczny w trybie ustanowionym w aktach Republiki 

Tadżykistanu,
− realizować inne rodzaje działalności zgodnie z aktami prawnymi Republiki Ta-

dżykistanu o zagranicznej działalności gospodarczej.
Art. 10. Stosunek lokalnych organów władzy państwowej do własności republi-

kańskiej
Zgromadzenie Deputowanych Ludowych i Przewodniczący na terytorium Górsko-

badachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, miasta Chorog i rejonu prowadzą kontrolę 
celowości rozmieszczenia obiektów produkcyjnych i społecznych, utworzenia odpowied-
nich infrastruktur, efektywnego wykorzystywania bogactw naturalnych i zasobów pra-
cowniczych, ochrony środowiska i innych sfer, które są własnością republikańską zgodnie 
z aktami prawnymi Republiki Tadżykistanu. 



ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA.  ROK XX350

ROZDZIAŁ 3 
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ GÓRSKOBADACHSZAŃSKIE-

GO WILAJETU AUTONOMICZNEGO

Art. 11. Źródła finansowe Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, 
miasta Chorog i rejonu

1) Źródłami finansowymi Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, 
miasta Chorog i rejonu są:

− lokalne środki budżetowe, państwowe fundusze celowe, dochód z budżetu repu-
blikańskiego w formie darmowej pomocy (dotacji), pomoc finansowa (subwencja) z bu-
dżetu organu nadrzędnego, kredyt budżetowy z budżetu organu nadrzędnego, środki cha-
rytatywne, papiery wartościowe i premiowe, lokalne licytacje (aukcje), dochód z imprez 
masowych, sportowych i kulturalnych, inwestycje zagraniczne i inne źródła, które nie są 
zabronione aktami prawnymi Republiki Tadżykistanu.

2) Źródła finansowe Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, miasta 
Chorog i  rejonu mogą, na podstawie umowy, łączyć swoje źródła finansowe z  innymi 
obwodami, miastami i rejonami, osobami prawnymi i fizycznymi w celu finansowania 
wspólnych programów, w tym wypełnienia programów międzyregionalnego rozwoju.

Art. 12. Dochody budżetowe Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomiczne-
go, miasta Chorog i rejonu

1) Dochodowa część budżetu Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, 
miasta Chorog i rejonu powstaje kosztem źródeł i wydzielenia środków, dochodów podat-
kowych i niepodatkowych, a także z uregulowanych podatków i opłat.

2) Do dochodów z podatków zalicza się:
− podatki lokalne, których rodzaj określają akty prawne Republiki Tadżykistanu,
− przychody od uregulowanych podatków i opłat w trybie ustanowionym Ustawą 

Republiki Tadżykistanu o państwowym budżecie na kolejny rok finansowy,
− państwowe opłaty celne, oprócz tych opłat, które zgodnie z Ustawą Republiki Ta-

dżykistanu o budżecie państwowym na kolejny rok finansowy zasilają budżet republikański,
− przychody do budżetu z innych obowiązkowych płatności,
− inne źródła, które nie są zabronione aktami prawnymi Republiki Tadżykistanu.
3) Do dochodów niepodatkowych zalicza się:
− dochody z budżetu republikańskiego w formie dotacji i subwencji, kredytu bu-

dżetowego lub w innej formie,
− dochody za płatne usługi, przekazane przez lokalne organy wykonawcze władzy 

państwowej i budżetowe administrowane organizacje,
− wpływy w związku z użytymi środkami przymusu wobec osób naruszających 

ustawodawstwo Republiki Tadżykistanu dotyczące finansów państwowych, włączając 
mandaty, grzywny, odszkodowania, kary umowne i inne,

− charytatywne wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
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− dochody od przeprowadzenia dobrowolnych prac obywateli,
− dochody od papierów wartościowych i loterii lokalnych aukcji,
− dochody od mienia będącego komunalną własnością miasta i rejonu lub znajdu-

jącego się pod ich zarządem.
4) Zgromadzenie Deputowanych Ludowych miasta i rejonu ma prawo ustanawiać 

ulgi dla poszczególnych kategorii płatników podatków, opłat celnych i lokalnych płatności, 
wchodzących do odpowiedniego lokalnego budżetu zgodnie z ustawodawstwem Republi-
ki Tadżykistanu.

Art. 13. Wydatki budżetowe Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, 
miasta Chorog i rejonu 

Z lokalnego budżetu finansowane są wydatki mające na celu:
− zagwarantowanie działalności lokalnych organów władzy państwowej, 
− formowanie własności komunalnej odpowiadającej jednostce administracyjno-

-terytorialnej i zarządzanie nią,
− tworzenie, zapewnienie działalności i  rozwój instytucji kształcenia, ochronę 

zdrowia, kultury, nauki, sportu i kultury fizycznej, środków masowej informacji i publi-
kacji, innych instytucji, będących własnością komunalną lub zarządzanych przez lokalne 
organy władzy państwowej,

− rozwój gospodarstw mieszkalno-komunalnych,
− budownictwo i utrzymanie dróg mających lokalne znaczenie, 
− zagospodarowanie i utworzenie terenów zielonych w miejscowości,
− wykorzystanie i przetwarzanie odpadów konsumpcyjnych, 
− zapewnienie usług transportowych ludności i instytucji będących własnością ko-

munalną lub zarządzanych przez lokalne organy władzy państwowej,
− ochronę środowiska naturalnego,
− realizację celowych programów lokalnych organów władzy państwowej,
− obsługę kredytową lokalnych organów władzy państwowej i ich wypłatę,
− bezzwrotną pomoc finansową dla ludności,
− przeprowadzanie wyborów do lokalnych przedstawicielskich organów władzy 

państwowej.

1) Finansowanie innej działalności lokalnych organów władzy państwowej i pozo-
stałe wydatki o znaczeniu lokalnym realizowane są przez lokalne przedstawicielskie orga-
ny władzy państwowej zgodnie z klasyfikacją budżetu Republiki Tadżykistanu.

2) Przewodniczący Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, miasta 
Chorog i rejonu w okresie między sesjami rozporządza wolnymi środkami finansowy-
mi budżetu, które w stosunku do zatwierdzonego budżetu stanowią nie więcej niż 10 
procent i wnosi swoje postanowienia do zatwierdzenia na sesji Zgromadzenia Depu-
towanych Ludowych. Jeżeli wolne środki finansowe budżetu wynoszą ponad 10 pro-
cent zatwierdzonego budżetu, Przewodniczący przedstawia projekt wniesionych zmian 
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i uzupełnień do budżetu lokalnego w celu rozpatrzenia przez Zgromadzenie Deputowa-
nych Ludowych.

3) Wspólne wydatki budżetu Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, 
miasta Chorog i rejonu i budżetu republikańskiego realizowane są zgodnie z Ustawą Re-
publiki Tadżykistanu „O budżecie państwowym na kolejny rok finansowy” i innymi usta-
wami Republiki Tadżykistanu.

Art. 14. Fundusz rezerwowy przewodniczącego Górskobadachszańskiego Wilaje-
tu Autonomicznego, miasta Chorog i rejonu

1) Zgromadzenie Deputowanych Ludowych Górskobadachszańskiego Wilajetu 
Autonomicznego, miasta Chorog i rejonu może utworzyć w granicach zatwierdzonego 
budżetu fundusz rezerwowy w wymiarze 0,5% całkowitego dochodu odpowiedniego bu-
dżetu lokalnego i wnieść go do części wydatkowej budżetu. 

2) Przewodniczący rozporządza funduszem rezerwowym zgodnie z trybem usta-
nowionym przez Rząd Republiki Tadżykistanu i o jego wydatkowaniu przedstawia spra-
wozdanie przed właściwym Zgromadzeniem Deputowanych Ludowych. 

Art. 15. Prawa budżetowe Zgromadzenia Deputowanych Ludowych i Przewodni-
czącego Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, miasta Chorog i rejonu

1) Projekt budżetu Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, miasta 
Chorog i rejonu przygotowuje Przewodniczący Górskobadachszańskiego Wilajetu Auto-
nomicznego, miasta Chorog i rejonu.

2) Projekt budżetu z podanymi źródłami dochodów i kierunkiem wydatków zostaje 
przedstawiony Zgromadzeniu Deputowanych Ludowych w trybie ustanowionym przez 
akty prawne Republiki Tadżykistanu.

3) Budżet Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, miasta Chorog i re-
jonu zostaje przyjęty przez odpowiednie Zgromadzenie Deputowanych Ludowych w for-
mie uchwały.

4) Budżet Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego, miasta Chorog i re-
jonu można opracować i zatwierdzić z dodatnim saldem budżetu.

Finansowanie lokalnych organów władzy państwowej realizowane jest w wymiarze 
określonym w lokalnych i republikańskich budżetach.

Wydatki na utrzymanie lokalnych przedstawicielskich organów władzy państwowej 
określa odpowiednie Zgromadzenie Deputowanych Ludowych.

Zgromadzenie Deputowanych Ludowych i Przewodniczący Górskobadachszańskie-
go Wilajetu Autonomicznego, miasta Chorog i rejonu w granicach swoich pełnomocnictw 
w procesie wykonania budżetu są odpowiedzialni za zapewnienie jego zbilansowania.

5) Zgromadzenie Deputowanych Ludowych Górskobadachszańskiego Wilajetu 
Autonomicznego, miasta Chorog i rejonu zatwierdza wykonanie budżetu. 
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ROZDZIAŁ 4 
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ GÓRSKOBA-

DACHSZAŃSKIEGO WILAJETU AUTONOMICZNEGO

Art. 16. Pełnomocnictwa Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego 
w dziedzinie kształcenia

Lokalne organy władzy państwowej Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicz-
nego realizują państwową politykę w zakresie kształcenia, opracowują i wdrażają regional-
ne programy rozwoju w zakresie kształcenia z uwzględnieniem cech narodowych, spo-
łecznych, kulturalnych, demograficznych oraz innych. 

Lokalne organy władzy państwowej Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicz-
nego zapewniają rozwój państwowego systemu kształcenia, sprawują kontrolę nad pracą 
instytucji przedszkolnych, szkół ogólnokształcących, podstawowych, średnich, zawodo-
wych i uczelni wyższych, instytucji naukowo-badawczych znajdujących się na terytorium 
wilajetu oraz przyczyniają się do rozwoju nauki.

Art. 17. Pełnomocnictwa Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego 
w zakresie kultury

1) Lokalne organy władzy państwowej Górskobadachszańskiego Wilajetu Autono-
micznego realizują państwową politykę w zakresie kultury. 

2) Lokalne organy władzy państwowej Górskobadachszańskiego Wilajetu Auto-
nomicznego chronią prawa i wolności obywateli w sferze duchowej i kulturalnej zgodnie 
z ustawodawstwem Republiki Tadżykistanu.

3) Lokalne organy władzy państwowej Górskobadachszańskiego Wilajetu Autono-
micznego w zakresie rozwoju kultury realizują następujące przedsięwzięcia:

− opracowują i wdrażają państwowe programy w zakresie kultury na terytorium 
wilajetu z uwzględnieniem ochrony wartości duchowych i kulturalnych, historycznych 
tradycji ludności wilajetu,

− realizują działalność dotyczącą utworzenia centrów kulturalnych na terytorium 
wilajetu oraz poza jego granicami,

− tworzą centra naukowe w celu kształcenia ludowego rzemiosła artystycznego,
− tworzą warunki do swobodnego udziału obywateli i stowarzyszeń społecznych 

w życiu kulturalnym, do wszechstronnego rozwoju twórczości artystycznej, nauki i tech-
niki w mieście i rejonach wilajetu,

− rozwiązują kwestie ochrony i wykorzystania pomników historii i kultury,
− rozwijają sieć instytucji kultury, telewizji i radiofonii.
Art. 18. Pełnomocnictwa Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego 

w zakresie ochrony zdrowia ludności
Lokalne organy władzy państwowej Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicz-

nego w zakresie ochrony zdrowia ludności realizują następujące przedsięwzięcia: 
− realizują jednolitą politykę państwową w zakresie ochrony zdrowia ludności,
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− kontrolują przestrzeganie ustaw w zakresie ochrony zdrowia ludności,
− chronią prawa i wolności obywatela w zakresie ochrony zdrowia ludności,
− opracowują i realizują programy terytorialne dotyczące rozwoju systemu służby 

zdrowia i ochrony zdrowia ludności,
− tworzą organy administracyjne, rozwijają system i umacniają bazę materialno-

-techniczną, zaopatrują państwowe instytucje służby zdrowia w lekarstwa, technikę me-
dyczną i sprzęt medyczny,

− organizują pierwszą pomoc medyczną i sanitarną oraz inne rodzaje pomocy me-
dycznej, zapewniają jej dostępność dla ludności,

− koordynują i  kontrolują działalność zakładów, instytucji i  organizacji systemu 
służby zdrowia,

− sprawują ochronę nad otaczającym środowiskiem naturalnym i zapewniają bez-
pieczeństwo ekologiczne,

− realizują wykonanie innych zadań dotyczących administrowania systemem służ-
by zdrowia i ochrony zdrowia ludności zgodnie z ustawodawstwem Republiki Tadżyki-
stanu. 

ROZDZIAŁ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 19. O uznaniu Ustawy Konstytucyjnej Republiki Tadżykistanu „O Gór-
skobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym” za tracącą moc

Traci moc prawną Ustawa Konstytucyjna Republiki Tadżykistanu z 4 listopada 1995 
roku „O Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym” (Mağlisi Olī Republiki Ta-
dżykistanu, 1995 r., Nr 21, art. 247; 2000 r., Nr 11, art. 515; 2005 r., Nr 12, art. 624). 

Art. 191 Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie wymogów niniejszej Ustawy 
Konstytucyjnej

Osoby fizyczne i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niniejszej Ustawy Konsty-
tucyjnej pociągane są do odpowiedzialności w trybie ustanowionym ustawodawstwem 
Republiki Tadżykistanu. 

Art. 20 Tryb wejścia w życie niniejszej Ustawy Konstytucyjnej 
Niniejsza Ustawa Konstytucyjna wchodzi w życie po jej oficjalnym opublikowaniu.

Prezydent Republiki Tadżykistanu 
E. Rachmanow 
Miasto – Duszanbe, 30 lipca 2007 r., 
Nr 303 
 


