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МУЌАДДИМА 

     Ҳуқуқи соҳибкорӣ дер боз дар кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ 
ва тиҷорати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳайси фанни 
асосии таълимӣ дарс дода мешавад. Дар ин давра устодони  
кафедра таҷрибаи муайянро оид ба таълими “Ҳуқуқи соҳибкорӣ” 
аз худ намуда, борҳо сохтор ва методи таълимии онро аз лиҳози 
танқидӣ мавриди таҷдиди назар қарор доданд. Ин ба хотире буд, 

ки ҳангоми таълими фанни мазкур ба такрори баъзе институтҳои 
соҳаҳои ҳуқуқӣи дигар, роҳ дода нашавад  ва омӯзиши танзими 
комплексии муносибатҳои иқтисоди бозорӣ ба роҳ монда шавад. 
        Ҳангоми навиштани китоби мазкур ба дастовардҳои олимони 
ватанӣ ва хориҷӣ, хусусан  ба китобҳои дарсӣ ва монографияҳои 
илмии онҳо такя карда шуд. Асарҳои онҳо имконият доданд, ки 
ба проблемаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ боз ҳам аниқтар назар намуда, 
мазмуни бисёр институтҳои онро мавриди мулоҳиза қарор диҳем.      
        Қайд кардан бамаврид аст, ки гарчанде илми ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва қонунгузории он  доимо дар инкишоф ва такмил 
қарор дорад, вале то ба ҳол бисёр масъалаҳои илмӣ ва амалӣ 
ҳалталаб боқӣ мондаанд. Басанда аст, қайд намоем, ки дар 
муҳити илмӣ оид ба яке аз масъалаҳои мубрами фанни мазкур 
“Предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ“ то ба ҳол назарияҳои гуногун 
мавҷуд мебошанд, ки боиси муносибати гуногун ба фанни 
таълимии мазкур мегарданд.  

   Дар даврони соҳибистиқлолӣ китобҳои дарсӣ ва воситаҳои 
таълимии хеле хуб дар бораи ҳуқуқи соҳибкорӣ навишта шуданд, 
вале то ба ҳол  курси ягонаи умумиэътирофшудаи таълимие, ки 
паҳлуҳои гуногуни танзими ҳуқуқи соҳибкориро бо 
дарназардошти рушди қонунгузорӣ ва илми ватанӣ дар маҷмӯъ 
фаро мегирифта бош мавҷуд нест. 

   Ин ҷо кӯшиш ба харҷ дода шуд, ки  барои ҳуқуқшиносоне, 
ки аз рӯйи равияи тайёрии  дараҷаи бакалавр таълим мегиранд, 
китоби дарсии “Ҳуқуқи соҳибкорӣ” навишта шавад ва дар он 
омӯзиши фарогири танзими ҳуқуқии иқтисодиёту соҳибкорӣ 
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мавриди баррасӣ қарор дода шавад. Бо ба охир расидани курси 
таълимии мазкур донишҷӯён бояд донишҳои назариявӣ ва 
амалии худро дар соҳаи танзимнамои муносибатҳои соҳибкорӣ 
татбиқ карда тавонанд, проблемаҳои назариявии ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва мафҳуму истилоҳотиасосии онро аз худ намоянд, 
инчунин проблемаҳои вобаста ба амалӣ намудани  фаъолияти 
соҳибкориро ҳал карда тавонанд.     
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БОБИ 1.  ПРЕДМЕТ ВА  МЕТОДИ ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ 

 

§1.Љои њуќуќи соњибкорї дар низоми њуќуќии ЉТ  

     Масъалаи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва ҷои он дар низоми 
ҳуқуқӣ Тоҷикистон баҳснок мебошад. Ҳанӯз дар солҳои 30-
юми асри ХХ  дар давлати Шӯравӣ  ва дар Тоҷикистон бошад 
охири солҳои 80-уми асри ХХ  назарияҳои  гуногун оид ба 
ҷои  он дар низоми ҳуқуқ баён карда мешуд1. Албатта, дар он 
вақт на ҳуқуқи соҳибкорӣ, балки ҳуқуқи хоҷагӣ номида 
мешуд. Баъди соњибистиќлолӣ дар кишвари мо бо 
дарназардошти инкишофи  муносибатњои љамъиятї ва 
танзими њуќуќии онњо фањмиши назарияи њуќуќи соњибкорї 
(хоҷагӣ) куллан тағйир ёфт. Назарияи ҳозиразамони ҳуқуқи 
соҳибкорї дар аксарияти  кишварҳои пасошўравї, аз ҷумла 
Тоҷикистон  аз бисёр љиҳат аз назарияҳои солҳои  пешини 
ҳуқуқи хоҷагӣ маншаъ гирифта  дар ҳолатҳои муайян ба 
сифати давомдиҳандаи ақидаи асосгузорони онҳо ва бо 
дарназардошти навтарин дастовардҳои илмї баҳо дода 
мешуд. Гузариш ба иқтисоди бозорї ва рушди соҳибкорї, 
нақши омехтаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятиро 
баланд бардошт. Зеро,  таъсир ба ҷабҳаҳои гуногуни 
муносибатҳои соҳибкорӣ ба воситаи соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ 
(хусусӣ ё оммавӣ) наметавонад ба натиҷаи дилхоҳи танзими 
ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани самаранокии натиҷаи он 
оварда расонад.Танҳо танзими комплексии муносибатҳои 
соҳибкорӣ дар доираи як соҳае, ки асосҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ ва 
хусусӣ-ҳуқуқиро ба ҳам мепайваст, метавонад таъсири 
заруриро ба чунин зуҳуроти аҳаммияти муҳимми ҷамъиятӣ 
дошта, ба монанди соҳибкорӣ расонад. Аз ин ҷо нақши 
танзими омехтаи муносибатҳои љамъиятї, аз ҷумла 
соҳибкорӣ  ба воситаи меъёрҳои  ҳуқуқи  хусусӣ ва оммавии  
танзимкунандаи муносибатњои  бозорї  аз лиҳози амалӣ 

                                                           
1 Нигар муфассал.: Раҳимзода М. З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон. –
Душанбе, 2019.  
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баланд мегардид. Ҳамин буд, ки дар баробари ба даст 
овардани  соҳибистиқлолӣ таълими  ҳуқуқи соҳибкорї дар 
асоси Барномаи мустақили таълими2 ҳамчун соҳаи 
комплексии ҳуқуқ сурат гирифт ва китобҳои дарсӣ бо 
дарназардошти хислати комплексӣ доштани он навишта 
шуд3. Минбаъд  баъзе тарафдорони  дигари  ҳуқуқи 
соҳибкорӣ онро ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ баҳо 
додаанд4.   
 Бояд қайд намоем, ки ҳарду назария хислати комплексӣ 
доштани муносибатҳои соҳибкориро инкор намекунанд. 
Фарқият танҳо дар он аст, ки яке онро соҳаи комплексии 
ҳуқуқ ва дигаре соҳаи мустақил эътироф 
менамояд.Тарафдорони соҳаи комплексӣ будани ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ба он ақидаанд, ки   ҳангоми анљом додани  
намудҳои гуногуни фаъолиятҳо ба  муносибатҳои соҳибкорие 
(хоҷагидорие) дучор шудан мумкин аст, ки  аз љониби 
соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи маданӣ, аграрӣ, 
маъмурӣ, молия ва дигар соҳаҳо ба танзим дароварда 
мешаванд. Ин муносибатҳо на танҳо ба ҳам наздиканд, балки 
ба ҳамдигар дар алоқамандии зич қарор дошта, оид ба амалӣ 
намудан ва танзими фаъолияти соҳибкорӣ  ба миён меоянд. 
Онҳоро дар доираи соҳаҳои анъанавӣ (хусусӣ, оммавӣ), яъне 
соҳаҳое, ки муносибатҳои сифатан якхеларо ба танзим 
медароранд таълим додан ғақриимкон буда,  омӯзиши 
комплексии онҳо аз лиҳози амалӣ  самаранок  мебошад. 
  Назарияе мавҷуд аст, ки тибқи он  ҳуқуқи гражданӣ ва 
соҳибкорї ҳамеша бо ҳамдигар дар танзими муносибатҳои 

                                                           
2 Ниг.:Барномаи курси “Ҳуқуқи соҳибкорї ва тиљоратї” - Душанбе, 1992; Программа курса 
Предпринимательского  и коммерческого право” - Душанбе, 1992.\Мураттибон: профессор Ойгензихт В. 
А. ва дотсент Раҳимов М. З. 
3  Раҳимов М. З  Њуќуќи соњибкорї. Ќ. 1. Душанбе, “Деваштич”, 2002. –  С. 5; Рањимов М. З. Њуќуќи 
соњибкорї. Китоби дарсї, - Душанбе, “Деваштич”, 2005. – С.20; . Шонасридинов Н., Нодиров Ф. М. 
Њуќуќи  соњибкорї. Васоити таълимї. Душанбе, 2009 – С. 33, 35.;   Раҳимзода М. З. Проблемаҳои 
мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон. -  Душанбе, 2019. - С. 40 - 41.  
4 Сангинов Д. Ш. Предпринимательская право Республики Таджикистан. Учебное пособие. - Душанбе, 
2013. – С. 23, 27; Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкориии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. “Эр-граф”, 
2019. С.32; Залотухин А. В., Султонова Т. И. Предпринимательское право Республики Таджикистан. 
Учебник.– Душанбе “Эр-граф”, 2018. – С.14. 
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молумулкї ва дигар муносибатҳое, ки предмети 
батанзимдарории ҳам ҳуқуқи гражданӣ ва ҳам ҳуқуқи 
соҳибкорї ба вуҷуд меоянд, ҳамкории зич доранд. Зеро 
предмети ҳуқуқи соҳибкорї низ муносибатҳои молумулкї 
буда, аммо бо фарқият аз ҳуқуқи маданӣ (гражданї), дар ин 
муносибатҳо як тараф ҳатман соҳибкор мебошад5. 

   Барои бо таври мушаххас ҷавоб додан ба ақидаи мазкур 
зарур мешуморем, ки предмети батанзимдарории 
муносибатҳои ҷамъиятии ҳуқуқи соҳибкориро дида бароем.  
Предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ муносибатҳои соҳибкорие 
мебошанд, ки меъёрҳои онро ба танзим медароранд. 
Муносибатҳое, ки ҳуқуқи соҳибкорї ба танзим медарорад ба 
намудҳои зерин људо мешаванд:  

1)муносибатҳое, ки дар ҷараёни амалинамоии фаъолияти 
соҳибкорї ба миён меоянд; 

2)муносибатҳое, ки ба муносибатҳои соҳибкорї 
алоқаманданд; 

3)муносибатҳои  дохилихољагї ва корпоративї; 
4)муносибатҳое, ки  вобаста ба танзими давлатии 

муносибатҳои соҳибкорї ба вуљуд меоянд.  
Асоси фаъолияти соҳибкориро  муносибатњое ташкил 

медињанд, ки дар љараёни баамалбарории фаъолияти 

соњибкорӣ дар байни субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ  ба вуљуд 

омада, хислати молию пулї доранд ва мақсади асосии ворид 

шудан ба онҳо гирифтани фоида мебошад. Муносибатҳои 
мазкур дар байни субъектҳои фаъолияти соҳибкорї, аз љумла  
соҳибкорони инфиродї, корхонаҳо, ширкату љамъиятҳои  
хољагї, кооперативҳои тиљоратї  ва дигар ташкилотҳои 
тиљоратї ба вуљуд меоянд. Чунин муносибатҳо характери 
уфуқї дошта, мухторияти ҳар яке аз иштирокчиёни 
фаъолияти соҳибкориро оид ба амалї намудани ҳуқуқу 
уҳдадориҳояшон  нисбат ба якдигар ифода менамоянд.  

                                                           
5 Њуќуќи  граждании Љумњурии Тољикистон. Қисми якум. – Душанбе, 2013. – С.26. 
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  Дар баробари њамин њуќуќи соњибкорї муносибатњоеро 
ба танзим медарорад, ки ба муносибатњои соњибкорї зич 
алоќаманданд. Ин муносибатњо оид ба ташкил ва қатъи  
фаъолияти соҳибкорӣ, ба вуљуд меоянд. Ба онҳо инчунин 
фаъолияти иттињодияњо, муассисаҳо ва ташкилотњои дигари 
ѓайритиљоратї низ дохил мешаванд.  Мақсади онҳо бевосита 
гирифтани фоида набуда, вале барои фаъолияти соҳибкории 
минбаъдаи онҳо замина муҳайё менамояд. Аз тарафи дигар 
қонунгузории амалкунанда, дар ҳолати риоя намудани 
қоидаҳои муқарраркардашуда ба онҳо имконият медиҳад, ки 
ба фаъолияти даромаднок машғул шаванд. 

Гурўҳи дигари муносибатҳое, ки  њуќуќи соњибкорӣ ба 

танзим медарорад, муносибатњои дохилихољагї ва  

дохиликорпоративї мебошанд. Муносибатњои дохилихоҷагӣ 
дар њудуди ташкилот (корхона) байни ќисмњои таркибии он, 
инчунин байни онњо ва ташкилот ба вуљуд  омада, бо 
санадҳои ҳуқуқии дохилие, ки ташкилот (корхона) қабул 
менамояд, амалї карда мешавад. Танзими аниќи меъёрии 
онњо имконият медињад, ки  идоракунї дар дохили ташкилот 
самаранок ба роњ монда шавад. Онҳо танҳо дар дохили он 
шакли ташкилї-ҳуқуқие, ки  истеҳсолоти љамъиятиро анљом 
медиҳад, ба вуљуд омада, ба соҳаи истеҳсолот не, балки 
муомилот хизмат мерасонанд ва хислати молию пулї 
надоранд. Аз љиҳати моҳияти иқтисодиашон ифодагари 
муносибати ивазнамоии тақсимоти меҳнат дар доираи 
корхона ва дар байни қисмҳои таркибии (дохилии) он  
мебошанд. Ҳамзамон, муносибатҳои дохиликорпоративӣ низ 
мавҷуд мебошанд, ки ба далели дар ширкат ва ҷамъиятҳои  
хоҷагӣ иштирок кардани шахс ба ҳайси саҳмдор 
(иштирокчӣ), узвияте, ки бо иштирок дар ташкилот дар асоси 
аъзогӣ (кооперативҳо тиҷоратӣ), инчунин иштироки шахсӣ 
дар идоракунии корҳои ташкилот асос меёбанд. Ҳамин тавр, 
дар байни мафҳуми муносибатҳои «дохилихоҷагӣ” ва 
«дохиликорпоративӣ” нишони баробарӣ гузоштан мумкин 
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нест. Зеро, муносибатҳои дохиликорпоративӣ, қисми 
таркибии  муносибатҳои дохилихоҷагӣ намебошанд. 
Муносибатҳои корпоративӣ, қисми таркибии  предмети 
ҳуқуқи соҳибкорӣ ва  ҳуқуқи корпоративӣ бошад  қисми 
таркибии ҳуқуқи соҳибкорӣ мебошад.  

  Муносибатњое, ки дар љараёни танзими давлатии 

фаъолияти соњибкорї ба миён меоянд, низ  ба предмети 
њуќуќи соњибкорї дохил мешаванд. Онҳо чунин муносибатњое 
мебошанд, ки дар байни субъектњои  соњибкорї (хоҷагӣ) ва 
маќомоти давлатї ба миён меоянд. Онҳо хислати амудӣ 
доранд. Яке аз тарафњои чунин муносибатњо субъектњои 
соњибкорї (хоҷагӣ) буда, тарафи дигар маќомоти 
зиддиинњисорї ё маќомоти давлатї, љамъиятї,  хољагии 
асосие, ки фаъолияти љамъиятҳои вобаста ва фаръиро ба 
танзим медарорад ва ѓ. шуда метавонад. Дар фарқият ба 
муносибатҳои анъанавии ҳокимият ва тобеият дар ин ҳолат 
сухан на дар бораи муносибатҳои ҳуқуқи маъмурӣ, балки дар 
бораи муносибати байни мақомоти давлатӣ ва субъектҳои 
хоҷагӣ меравад, ки дар санадҳои меъёрӣ оид ба ислоҳоти 
маъмурӣ ҳамчун “хизматрасонии давлатӣ” маънидод карда 
мешавад. Ба  муносибатҳои зикршуда давлат ворид шуда, 
қоидаҳои соҳибкорї ва оқибатҳои вайрон накардани онро 
муқаррар менамояд. Чунин таъсирасонї ба воситаи 
бақайдгирии давлатии субъектҳои фаъолияти соҳибкорї, 
иҷозатдиҳӣ, иљозатномадиҳии намудҳои алоҳидаи фаъолият, 
танзими зиддиинҳисорї, танзим ба воситаи андоз, танзими 
асъорї ва гумрукї, танзими нархи истеҳсолоти корхонаҳои 
инҳисорӣ, танзими техникӣ ва ғ. амалӣ карда мешаванд. 
Истифодаи чунин шаклҳои  танзимнамої аз тарафи давлат 
имконият медиҳад, ки озодии фаъолияти соҳибкорї дар асоси 
мувофиқоии манфиатҳои хусусї ва оммавї ба роҳ монда 
шавад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ   
на танҳо муносибатҳои зикршуда, балки фаъолияти   
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соҳибкорӣ низ мебошад. Фаъолият ба предмети 
танзимнамоии ягон соҳаи асосии ҳуқуқ дохил намешавад. Бо 
ҳамин аломаташ ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи комплексӣ   
бо таври кулли аз ҳуқуқи маданӣ фарқ менамояд. Барои 
ҳуқуқи маданӣ танҳо танзими муносибат ва ин ҳам бошад дар 
соҳаи муомилот хос мебошад. Муносибатҳои берун аз 
муомилоти маданиро ҳуқуқи гражданӣ намеомӯзад6. Асос 
барои чунин танзим нишондоди моддаи 12 Конститутсияи ҶТ 
мебошад, ки тибқи он диққат  ба озодии фаъолияти 
соҳибкорӣ, на ба муносибатҳои ҷамъиятие дода мешавад, ки 
дар ҷараёни чунин фаъолият ба вуҷуд меоянд.  

Ҳамин тавр, муносибатҳое, ки ҳуқуқи соҳибкорї ба 
танзим медарорад, характери уфуқию амудӣ дошта, оид ба 
ташкил, амалї намудани фаъолияти соҳибкорї ва дар рафти 
фаъолияти дохилихољагї, дохиликорпоративї, инчунин 
танзими  онҳо ба вуљуд меоянд.  Онҳо мураккаб, таркибашон 
гуногун буда, дар тобеият ва дар алоқамандии зич бо 
ҳамдигар қарор доранд.   
 Хулоса, ҳуќуќи соњибкорї, њамчун соњаи њуқуқи 
комплексї аз маљмўи меъёрҳои њуќуќие иборат аст, ки 
муносибатњо оид ба амалӣ намудани фаъолияти  соњибкорї 
ва дигари ба он алоќаманд, муносибатҳои дохилихоҷагӣ ва  
дохиликорпоративӣ, инчунин муносибатҳо оид ба танзими 
давлатии фаъолияти соҳибкориро ба  тартиб медарорад.   

  Дар адабиёти ҳуқуқӣ дар қатори ҳуқуқи соҳибкорӣ  
мафҳумҳои ҳуқуқи савдо ва тиҷоратӣ истифода бурда 
мешаванд. Бояд зикр намоем, ки дар фарҳанги тафсирии 
забони тоҷикӣ истилоҳи «савдо» маънои «хариду фурӯш, 
бозоргонӣ, тиҷорат»7-ро ифода менамояд. Ҳамин тавр, 
мафҳуми  «ҳуқуқӣ савдо» ва «ҳуқуқи тиҷорат» аз рӯи мазмун 
ва ҳаҷм  як  мебошанд. Ҳамзамон, мафҳуми фаъолияти 

                                                           
6 Быков А. Г. О содержание курса предпринимательского права и принсипах его построения.\Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. .– М, , 2008.– С 23. 
7   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ, – Душанбе, 2008. – С. 188. 
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соҳибкорӣ  ва фаъолияти  тиҷоратӣ ҳаммаъно намебошанд. 
Барои ин ягон зарурияти исботкунӣ лозим нест. Чунки  тибқи 
моддаи 1 КГ  фурӯши мол яке аз намудҳои мустақили 
соҳибкорӣ  мебошад. Тиҷорат (савдо) ба марҳилаи 
«муомилот», яъне ба яке аз  марҳилаҳои  алоҳидаи  
такрористеҳсолкунӣ  дохил мешавад. Фаъолияти тиҷоратӣ 
нисбат ба дигар намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ функсияи ба 
худ хосро иҷро менамояд. Вай ҳаракати молҳоро аз 
истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда ба воситаи бозори мол, 
хариду фурӯш таъмин менамояд. Ҳамин тавр,  «муносибатҳои 
тиҷоратӣ»  ва  «ҳуқуқи тиҷоратӣ», қисми таркибии 
муносибатҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ ва ҳуқуқи соҳибкорӣ буда, 
танзими муомилоти тиҷоратиро  амалӣ менамояд.  

Бояд қайд намоем, ки истилоҳи ҳуқуқи соҳибкорӣ дар 
чаҳор маъниҳои гуногун истифода бурда мешавад. 

Аввало, ҳамчун соҳаи комплексӣ, ё мустақил, яъне ҳамчун 
меъёрҳои ҳуқуқӣ дар бораи танзими амалинамоӣ ва ташкили 
фаъолияти соҳибкорӣ. 

Сониян, ҳамчун соҳаи қонунгузорӣ, яъне маҷмӯи 
санадҳои ҳуқуқие, ки дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ 
мавҷуданд. 

Солисан, ҳамчун соҳаи илме, ки танзими ҳуқуқии 
муносибатҳои соҳибкорӣ  (хоҷагидорї)-ро таҳқиқ менамояд.  

Баъдан, ҳамчун фанни таълимие, ки дар доираи он 
танзими ҳуқуқии муносибатҳои соҳаи  соҳибкорӣ омӯхта 
мешавад.  

 
§2. Мафҳум ва аломатҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

Соњибкорї яке аз шаклњои  фаъолияти инсон ва ќисми 
таркибии фаъолияти иќтисодї буда, Конститутсияи 
Љумҳурии Тољикистон  онро дар баробари фаъолияти озоди 
иќтисодї эътироф менамояд ва кафолат медињад (м. 12).      
Мафњуми расмии (ќонунии) фаъолияти соњибкорї дар қ. 3, м.  
1 Кодекси гражданӣ оварда шудааст. Мувофиќи он 
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соњибкорї фаъолияти мустаќил ва бо таваккали худ 
амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби 
муќарраркардаи қонун  бақайдгирифташудае мебошад, ки 
барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи 
молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат 
равона карда шудааст.  

Аз мафњуми расмии овардашуда маълум мегардад, ки 
фаъолияти соњибкорї дорои аломатҳои зерин мебошад: 

1.Мустаќилияти фаъолияти соњибкорӣ. 
2.Таваккали соњибкорӣ. 
3.Мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи 

молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат. 
4.Ба сифати соњибкор ба ќайд гирифта шудан. 
1. Аломати аввалини фаъолияти соњибкорї мустаќилияти 

соњибкорӣ мебошад. Вай хусусияти иродавї доштани 
фаъолияти соњибкориро ифода менамояд. Зеро шањрвандон 
ва шахсони њуќуќї (ташкилотҳо) њуќуќњои худро бо 
салоњдиди худ амалї  ва ихтиёрдорї менамоянд (м. 9 КГ). 
Онњо дар муќаррар намудани њуќуќ ва уњдадорињо, инчунин 
њама гуна шартњои шартнома, ки ба ќонунгузорї зид 
намебошанд, озод ва мустаќиланд. Ҳамин тавр, мустаќилияти 
фаъолияти соњибкорї озодии интихоби равиш ва тарзи кор, 
мустаќилона ќабул намудани ќарор, бастани шартнома, 
интихоби шарик, тақсими фоидаи ба дастдаровардашуда, роњ 
надодан ба ягон дахолати худсарона ба фаъолияти хусусї, 
зарурати бемамоният амалї намудани њуќуќ, таъмини 
њуќуқњои вайронкардашуда ва њимояи судии онњоро ифода 
менамояд. Мустаќилияти соњибкориро ба мустаќилияти 
ташкилї ва молумулкї  људо намудан мумкин аст. 
Мустаќилияти ташкилї дар љараёни фаъолияти соњибкорї 
мустаќилона ќабул намудани ќарори машѓул шудан бо чунин 
фаъолият, интихоб намуди фаъолият, шакли ташкилии 
њуќуќї ва доираи муассисонро дар бар мегирад. 

Мустаќилияти молумулкї,  ин мављудияти молу мулки 
муайянест, ки асоси иќтисодии фаъолияти субъектњои 
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соњибкориро ташкил медињад. Молу мулк бо соњибкор дар 
асоси њуќуќи соњибмулкї, њуќуќи пешбурди хољагї, њуќуќи 
идоракунии оперативї ё њуқуќи уњдадорї (њуќуќи иљора) 
тааллуқ доштанаш  мумкин аст. Ташкилотњои хусусї дорои 
мустаќилияти васеи хољагї буда, мустаќилияти корхонањои 
давлатї то дараљае мањдуд мебошад, гарчанде ки  корхонањои 
давлатї имконияти дар доираи ќонунгузорї ва оиннома 
мустаќилона ќарори хољагї ќабул карданро доранд.  

2. Таваккал  аломати дуюми расман аз тарафи қонунгузор 
эътирофшудаи  фаъолияти соњибкорї мебошад. Соҳибкорї  
ба  таваккал алоқаманд буда, ва таваккал ҳамрадифи амал 
мебошад. Дар он ҷое ки таваккал кардан лозим бошад, он 
бояд бо ҳамроҳии амал анҷом дода шавад.  Таваккал бояд 
асоснок, оқилона, қонунї ва  ба он чи ки қонун манъ 
накардааст, асос ёбад. Ба он розӣ шудан мумкин нест, ки 
категорияи  таваккали соҳибкории оқилона (дурандешона) ба 
ҳуқуқи ҷиноятӣ хос буда, ба ҳуқуқи гражданӣ ва соҳибкорӣ 
татбиқ намешавад8.  Ҳол он  ки  худи муаллиф эътироф 
менамояд, ки ҳангоми таваккал кардан оқибати эҳтимолияти  
қарори қабулкардаи худро соҳибкор бояд ба эътибор гирад9. 
Ҳамзамон, амали соҳибкор оид ба таваккал кардан ихтиёрї, 
ташаббускорона ва бошуурона мебошад. Барои ҳамин ҳам 
соҳибкоре, ки барои ба натиља ноил шудан ҳавасманд 
мебошад, эҳтимолияти натиљаи манфии ба вуљуд меомадаро 
низ бояд дар назар дошта бошад, вале он чунин ҳисоб 
менамояд, ки чунин натиља ба вуљуд намеояд. Њаминро дар 
назар дорад, вале боварї надорад, ки натиља боварибахш 
мешавад. Новобаста аз он ки дар ҳолати нобарорї соҳибкор 
мумкин аст зарар бинад, таваккал сарчашмаи имконпазири 
фоидаи соҳибкор мебошад. Барои соҳибкор  таваккал кардан 
беҳтар аст, нисбат ба оне ки барои оқибати бавуљуд меомада 
бетафовутї зоҳир намояд. Маҳз ба воситаи таваккал кардан 
                                                           
8  Залотухин А. В. Прававое обеспечение страхования предпринимательских рисков в гражданском праве 
Республики Таджикистан. Автореферат дисс, д-ра юрид. наук. –Душанбе, 2015. – С.10. 
9 Асари зикршуда.– С. 17. 
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ба натиљаи ниҳої ноил шудан мумкин аст. Аз ин љо таваккал  
яке аз воситањои асосии ноил шудан ба натиљаи ниҳоии 
фаъолияти соҳибкорї мебошад10. Соҳибкор кафолат медиҳад, 
ки уҳдадориро иљро менамояд, вале онро иљро карда 
наметавонад, дар натиља зарар мебинад. Барои ҳамин ҳам 
таваккал рафтори бошууронаи соҳибкор оид ба даст 
овардани натиља (фоида) буда,  на хатар, на таҳдид, на худи 
ҳодиса ва на зиён, балки дар ягонагии онҳо оид ба 
эҳтимолияти ноил шудан ба натиҷаи ниҳоӣ ифода меёбад. 
Дар сурати ҳамаи онро дар алоҳидагӣ ба ҳисоб гирифтан  
зарурат ба истифодаи калимаи таваккал намемонад. Ба 
ақидаи мо, вақте ки мо дар бораи таваккал дар фаъолияти 
соҳибкорї сухан меронем, мо бояд ҳолатеро дар назар дошта 
бошем, ки дар он ҳељ гуна рафтори пешакии зиддиҳуқуқии 
ноил шудан ба натиља дар назар дошта нашудааст,  балки 
эҳтимолияти ба даст овардани фоидаи банақшагирифташуда 
ё натиљаи мусбии дар назар дошташуда, њамзамон имконияти 
дарёфти оќибати манфии ин ё он амал мебошад. Бо  
дарназардошти гузориши зикршуда ба аломатҳои 
таснифшавандаи таваккали соҳибкорӣ  инҳо дохил мешаванд:  

1).Ҳамрадифи фаъолияти соҳибкорӣ будан; 
2). Эҳтимолияти  ноил шудан ба натиҷа;  
3). Ба ҳисоб гирифтани эҳтимолияти ба вуҷуд омадани 

оқибати манфӣ. 
  Мувофиќи моддаи 1015 КГ таваккалї  ба даст 
наовардани даромади дарназардошташуда аз фаъолияти 
соњибкорї вобаста ба вайрон кардани уњдадорињои худ аз 
љониби рақибони соњибкор, ё таѓйир додани шарти он 
фаъолият, вобаста ба њолатњое ки ба соњибкорї алоќаманд 
намебошад, таваккали соњибкорї эътироф карда мешавад. 
Чунин мафҳуми қонунии таваккали соҳибкор эҳтимол аст, ки 

                                                           
10 Рахимов М. З. Правовые проблемы достижения конечного результата препринимательской 
деятельности. - Душанбе, 1998. - С.62 74. 
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пурра ва кифоя бошад, зеро истилоҳоти мазкур «худ ба 
воситаи худ” маънидод карда мешавад.  
 Қайд кардан бамаврид аст, ки агар ба соҳибкорӣ як 
субъект машғул шаваду, таваккалро дигар субъект ба зимма 
гирад, онро соҳибкорӣ гуфтан нашояд. Маҳз чунин ҳолат ба 
муассиса хос аст. Ба онҳо тибқи қонунгузорӣ ҳуқуқ дода 
шудааст, ки ба фаъолияте машғул шаванд, ки даромад 
мебиёрад. Ин даромад ва молу мулке, ки аз ин даромад ба 
даст оварда мешавад, ба ихтиёри муассиса мегузарад (қ. 2 м. 
315 КГ). Агар муассисаи ба хоҷагидорӣ машғулбуда, қурбони 
таваккали кардааш гардад, муассиса аз рӯи уҳдадориҳои худ 
бо маблағи пулии  дар ихтиёраш буда масъулият дошта, 
қарзҳои боқимондаи онро соҳиби молу мулк пардохт  
менамояд (қ. 2 м. 132 КГ).  Барои ҳамин ҳам қонунгузор 
истилоҳи хоҷагидории муассисаро ҳамчун фаъолияти 
даромаднок дар Кодекси гражданӣ аз истилоҳи соҳибкорӣ 
фарқ  намудааст. 

3. Аломати сеюми фаъолияти соњибкорї мунтазам ба даст 
овардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои 
кор ё расонидани хизмат мебошад. Қонунгузор дар мафҳуми 
расмии фаъолияти соҳибкорӣ пеш аз ҳама мақсади тиҷоратӣ, 
яъне гирифтани фоидаро дар мадди аввал мегузорад.  

 Бояд қайд намоем, ки Кодекси андоз  дар фарқият аз 
Кодекси гражданӣ ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ  на танҳо 
мунтазам гирифтани фоида, балки даромад (ҷуброн)-ро бо 
мақсади андозбандї дар  назар дорад (қ. 1 м. 8 Кодекси 
андоз).  
 Қайд кардан бамаврид аст, ки фоида категорияи 
иқтисодї мебошад. Мањз ба даст овардани фоида ваљњи 
асосии барангезандаи соњибкорї буда, дар акси њол ҳама гуна 
соњибкорї моњияти худро аз ибтидо гум мекунад. Пас ба даст 
овардани фоида маќсади асосии фаъолияти соҳибкорї 
мебошад. Аз лиҳози ҳуқуқӣ «фоида» натиҷаи ниҳоии 
фаъолияти соҳибкор мебошад. Дар баробари ба он ноил 
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шудани соњибкор маќсад ба натиља табдил меёбад. Њамин 
тавр «маќсад» ва «натиља»-и фаъолияти соњибкорї бо вуљуди 
бо њам алоќаманд буданашон њаммаъно нестанд. Маќсади 
асосии соњибкор танњо бо ноил шудан ба натиља амалї 
мегардад. Соњибкор ба ѓайр аз маќсади асосии ба даст 
овардани фоида маќсадњои дигар низ дорад. Вале барои 
соњибкор муайян намудани маќсади асосї муњим буда, барои 
ноил шудан  ба он ўро лозим меояд, ки ба маќсадњои дигари 
мобайнї, аз љумла соњиб шудан ба молумулки алоњида, 
андўхтани сармояи иловагї бо маќсади васеъ намудани 
доираи фаъолияти ташкилот ва ѓайра низ саъй  намояд. 
Маќсадњои мобайнї њамчун зинањои ноил шудан ба натиљаи 
нињоии фаъолияти соњибкорї хизмат намуда, барои расидан 
ба он мусоидат менамоянд ва баръакс, маќсадњои мобайнї ба 
шарофати ба даст даровардани  фоида амалї мегарданд. Бояд 
гуфт, ки ба натиљаи нињоии фаъолияти соҳибкорї, яъне ба 
даст овардани фоида ноил шуданро қ. 3 м. 1 КГ танњо ба 
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ва расонидани 
хизмат вобаста дониста, истењсоли мол ба назар гирифта 
намешавад. Масъалаи мазкурро мавриди тањлил ќарор дода, 
мо қайд карда будем, ки пеш аз истифода кардан ё фурўхтани 
мол онро истењсол намудан зарур аст. Зеро, ќоидаи мазкур 
озодии фаъолияти соњибкориро мањдуд гардонда, ба 
инкишофи соҳибкорї мусоидат намекунад. Ҳамзамон, 
истењсоли мол гувоњи дараљаи самаранокии истењсолот буда, 
мутобиќан бо фурўши мол мустаќилияти нисбиро дорост. 
Барои њамин њам қайд карда будем, ки дар мафњуми 
фаъолияти соњибкорї мунтазам ба даст даровардани фоида аз 
истифодаи молу мулк, истењсол,  фурўши мол, иљрои кор ва 
расонидани хизмат ифода карда шавад11. Ақидаи мазкур 
минбаъд  дар  Қонуни ЉТ «Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї  дар Љумњурии    Тољикистон» аз 23 
апрели соли 2002 ва  ҳангоми дар таҳрири нав қабул 
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намудани ќонуни мазкур, аз 26 июли соли 201412 дар фарќият 
бо Кодекси гражданї ифодаи худро ёфт. Тибқи қонуни 
мазкур мунтазам ба даст даровардани фоида на танҳо аз 
истифодаи молумулк, фурўши мол, иљрои кор ё  расонидани 
хизмат, балки аз «истеҳсоли мол” низ ба даст оварда 
мешавад(м. 6).  

   4.Аломати чањоруми фаъолияти соњибкорї ба сифати 
соњибкор ба ќайд гирифтани шахсонест, ки азми ба 
фаъолияти соњибкорї машғул шуданро доранд. Ин гуна 
шахсон (шахсони воқеї ва ҳуқуқї) бояд дар маќомоти андоз 
ба ќайд гирифта шаванд (м. 5. Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї»).13 Баќайдгирии давлатї аломати ифодакунандаи 
фаъолияти соњибкорї набуда, балки шарти ќонунан эътироф 
намудани он мебошад. 

Аломатҳои расмии фаъолияти соҳибкориро мавриди 
таҳлил қарор дода, ҳамзамон қайд карданӣ ҳастем, ки барои 
дар бозори мол, кор ва хизмат ба роҳ мондани фаъолият 
соҳибкорро зарур аст, ки роҳҳои самараноки ба мақсад 
расиданро ҷустуҷӯ намояд. Ба ақидаи мо яке аз роҳҳои 
муҳимми ноил шудан ба он ташаббус кардан мебошад. Чунин 
ташаббусро  дар ҷараёни иҷрои уҳдадориҳо, ҷорї намудани 
шаклҳои нави мусобиқа, навоварӣ, таҳияи чораҳои 
самаранок оид ба баланд бардоштани сифати мол ва 
қобилиятпазирии он дар бозор ва ғ. амалӣ намудан мумкин 
мебошад.  Алббата чунин ташаббус бояд аҳаммияти ҳуқуқӣ 
дошта бошад14.  Барои ҳамин ҳам аломати дигари соҳибкорӣ 
бояд ташаббуснокӣ бошад.  Бо дарназардошти таҳлили 
кардашуда   соњибкорї фаъолияти мустаќил, ташаббускорона 

                                                           
19.Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской 
деятельности./ Автореферат, дисс., докт.юрид.наук: –Душанбе, 2000. – С. 16-17. 
20.Ахбори Маҷлиси Олии  Љумњурии Тоxикистон,  соли 2002, №4, қ. 1, мод. 293; Ахбори Маҷлиси Олии 
Љумҳурии Тољикистон, соли 2014, – №7,қ 2, – мод.404.  
21.Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, - №5, – мод.316; соли 2010, -  №12, ќ.1, 
мод.828; -  соли 2012,–№ 12. ќ1,– мод.1006. 
14 Ниг.; Рахимов М. З. Правовая инициатива  ак средство достижения конечного результата\\ Государство 
и  право,, Душанбе, 1996 . С.61-64; Рахимов М. З Избранные труды, 2014.– С.163-169. 
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ва бо таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат 
бо тартиби муќарраркардаи қонун  бақайдгирифташудае 
мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз 
истифодаи молу мулк, истеҳсол, фурўши мол, иљрои кор ё 
расонидани хизмат равона карда шудааст. 

 Ҳамзамон бояд қайд намоем, ки дар адабиёти 
њуќуќшиносии ватанї  оид ба  дигар аломатњои фаъолияти 
соњибкорї, ки дар мафњуми расмии фаъолияти соњибкорї 
мављуд нест, ибрози ақида карда мешавад. Ба чунин аломатњо 
касбият,15 инчунин  мунтазам ва доимї  будани фаъолияти 
соњибкориро16 дохил менамоянд. 

 Бояд зикр намоем, ки касбият на ҳама вақт  аломати 
муайянкунандаи фаъолияти соҳибкорї мебошад, агарчанде 
ки  бисёр намуди  фаъолиятро, аз ҷумла тиббӣ, бонкдорї ва 
ғайраро  танҳо дар асоси касбият амалї намудан имкон 
дорад.   Ҳамзамон дар аксарияти ҳолатҳои дигар касбияти 
шахс на аз рўи диплом, балки аз муваффақият дар бозор ва 
ноил шудан ба натиљаи ниҳоии самаранок муайян карда 
мешавад.Тибқи Кодекси гражданї   ташкилотҳои 
ғайритиљоратї бо мақсади амалї намудани нишондоди 
оинномавии худ метавонанд  ба фаъолияти соҳибкорӣ 
машғул шаванд (қ.1 моддаи 50 КГ). Дар ҳолати мазкур оид ба 
касбияти соҳибкории ташкилотҳои ғайритиљоратї сухан 
рондан даргумон аст. Қайд кардан бамаврид аст, ки мафҳуми  
«фаъолияти соҳибкорї»  ва  «фаъолияти касбї дар бозори 
коғазҳои қиматнок»  як чиз намебошад. Аз рўи мазмун  
«фаъолияти касбї дар бозори коғазҳои қиматнок»   аз  
«фаъолияти соҳибкорї»  маҳдудтар аст. Зеро иштирокчии 
касбии бозори коѓазњои ќиматнок  тибқи Қонуни ЉТ  «Дар 
бораи коғазҳои қиматнок»  шахси њуќуќие шуда метавонад, 

                                                           
15  Шонасридинов Н. Гражданский кодекс Республики Таджикистан ( Часть первая): анализ и проблемы // 
Матерыали международной научно- теоретической конференций посвященной  памяти В. А. Ойгензихта. 
Коммерческое законодательства Республики Таджикистан: становление и развитие.  Душанбе, 2004 –.С. 
49. 
16  Шонасруддинов Н., Нодиров Ф.Њуќуќи соњибкорї. – Душанбе, 2009, – С. 28; Исмоилов Ш. М., 
Нодиров Ф. М. Њуќуќи иќтисодї, – Душанбе, 2010,– С.32. 
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ки  дорои иљозатнома барои амалї намудани як ё якчанд 
намуди фаъолияти  касбї дар бозори коѓазњои ќиматнок 
мебошад (м.1). Ҳамзамон, қайд кардан бамаврид  аст,  ки 
гарчанде дар мафҳуми фаъолияти соҳибкорї оид ба 
мунтазамї ва доимияти он сухан нарафта бошад ҳам, худи 
калимаи “фаъолият»  шаҳодати он аст ки соҳибкорї љараёни 
мунтазам ва доимї буда, дар доираи вақти муайян амалї 
карда мешавад. Мунтазамии фаъолият дар ду љабҳа ифода 
меёбад. Аввалан, мунтазам ба даст овардани фоида аз 
истеҳсол, фурўши мол, иљрои кор ва расонидани хизмат. 
Сониян,   мунтазам содир намудани амал (амалиёт). 
Новобаста аз  ба ҳам алоқамандияшон ҳолатҳои зикршуда на 
аз рўи ҳаљм ва на аз рўи мазмун ба ҳамдигар мутобиқат 
намекунанд. Зикр кардан бамаврид аст, ки мунтазамї ва 
доимї як чиз намебошанд. Мунтазамї якчанд маротиба 
такрор ёфтани ягон амалро дар назар дорад. Вай дар ягонагї, 
баҳамалоқамандї ва мақсади ягона доштани фаъолияти 
содиркарда ифода меёбад. Чунин мақсад дар фаъолияти 
соҳибкорї ба даст овардани фоида мебошад. Доимї бошад, 
дар дурудароз  ё ҳатто  дар доираи вақти мушаххаси 
номуайян содир намудани ин ё он амал ифода меёбад. Аз ин 
рў омехта намудани онҳо боиси нофаҳмиҳо мегардад. 
Ҳамзамон, дар таљриба чунин шуданаш мумкин аст, ки аз 
содир намудани амали мунтазам як маротиба фоидаи зиёд ба 
даст оварда мешавад ва баръакс, аз содир намудани амали 
алоҳида метавон мунтазам фоида ба даст овард. Масалан, 
панљ-шаш нафар дар давоми сол ягон объекти сохтмониро ба 
анљом расонида,  баъди ба анљом расондани он маблағи 
зиёдеро  ҳамагї як маротиба мегиранд. Дар чунин ҳолат 
тибқи талаботи қонун мунтазам ба даст овардани фоида љой 
надорад, пас  чунин ҳолатро оё соҳибкорї гуфтан мумкин 
нест? Дар ҳолати дигар бошад, агар онҳо ҳар моҳ маблағ ба 
даст оранд, пас ин соҳибкорист? Чунин номуайяниҳо дар 
меъёри қонун боиси нофаҳмӣ дар таҷриба мегардад.   
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                §3.Методҳои  ҳуқуқи соҳибкорӣ 

Барои рӯшанӣ андохтан ба мафњуми њуќуќи соњибкорї, 
њамчун соњаи њуќуќи комплексї муайян намудани методи 
танзимнамоии он зарур мебошад.  Зери мафњуми методи 
танзимнамої тарз ва усулњои њуќуќии таъсиррасонї ба 
муносибатњои љамъиятие фањмида мешавад, ки предмети 
танзимнамоии њуќуќи соњибкориро ташкил медињанд. 
 Ҳамчун қоида ҳар як соҳа, аз ҷумла ҳуқуқи соҳибкорӣ 
ҳамчун соҳаи комплексӣ танҳо воситаҳои ҳуқуқии 
таъсирасонии махсусеро дар назар дорад,  ки ба намуди 
муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Вале дар 
баъзе ҳолатҳо соҳаҳои ҳуқуқ натанҳо муносибатҳои 
ҷамъиятии муайянро ба танзим медароранд, балки 
муносибатҳоеро ба танзим медароранд, ки ба он муносибатҳо 
зич алоқаманд мебошад. Дар чунин ҳолат методи 
танзимнамоии ҳуқуқи воситаҳои ҳуқуқиеро дар бар мегирад, 
ки натанҳо барои худи онҳо хос аст, балки барои соҳаҳои 
дигар низ хос мебошад. Ба ғайр аз он дар соҳаҳои мураккаб, 
ки бе ягон шубҳа ҳуқуқи соҳибкорӣ низ ба онҳо дохил 
мешавад, одатан на як метод, балки якчанд методҳои 
танзимнамоии ҳуқуқї дар мувофиқа истифода мешаванд. 
Вобаста ба хусусияти предмети батанзимдарори 
муносибатҳои ҷамъиятӣ меъёрҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ  
имконият медиҳанд, ки субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ то 
дараҷае каму зиёд мустақилона ҳаҷми ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
худро муайян кунанд (меъёрҳои диспозитивӣ) ё хислати  
тавсиявӣ дошта бошанд, ё ин ки ҳаҷми ҳуқуқу уҳдадориҳои 
субъективиро аниқ муқаррар намоянд (меъёрҳои 
императивӣ). Вобаста ба ҳамин субъектҳои муносибатҳои 
ҳуқуқии  соҳибкорӣ метавонанд дар ҳолати баробарї ё 
тобеият қарор дошта бошанд. Яъне, муносибатҳое, ки дар 
байни соҳибкорон ба вуҷуд меоянд, метавонанд хислати 
баробарӣ (уфуқї) дошта бошанд ва муносибатҳое, ки дар 
байни соҳибкорон ва давлат ба вуҷуд меоянд хислати 
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нобаробарӣ (амудӣ) дошта бошанд. Ҳамин тавр, воситаҳои 
таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкорӣ вобаста ба 
муносибатҳое, ки он танзим менамояд, гуногун мебошанд. 
Барои ҳамин ҳам илми њуќуќи соҳибкорӣ барои танзими онҳо 
якчанд методи танзимнамоии ҳуқуқиро истифода менамояд. 
Аз љумла: методи мустаќилона њал намудани масъалањо 
(созиш), методи навиштаљоти њатмї ва методи тавсия. Дар 
мавриди истифодаи методи мустаќилона (созиш) субъект 
ваколатдор аст, ки ин ё он масъаларо бо салоњдиди худ њал 
намояд. Зеро, муносибатҳое ба танзим дароварда мешаванд, 
ки дар байни  субъектҳои хоҷагии баробарҳуқуқ ба вуҷуд 
меоянд. Агар ягон масъала дар асоси созиши тарафњо њал 
карда шавад, методи мазкур њамчун методи созиш баромад 
менамояд. Барои њамин њам дар адабиёти њуќуќї баъзан 
методи мазкурро њамчун методи созиш истифода мебаранд. 
Методи мазкур дар мавриди бастани шартномањо дар соњаи 
соҳибкорї ба                                                                                                                                              
таври васеъ татбиќ карда мешавад. Аз сабабе                                                                                                                                                                                                
ки дар шароити иќтисоди бозорї наќши шартномањо 
моњиятан баланд мегардад, барои њамин њам дар шароити 
њозира вай методи асосии танзимнамої дар њуќуќи соҳибкорї 
ба шумор меравад. 

Дар њолати истифода бурдани методи навиштаљоти ҳатмї 
як тарафи муносибатњои њуќуқї ба тарафи дигар супоришњои 
њатмиро новобаста ба иљрои он ҳавасманд будану набуданаш 
медињад. Чунин методро нисбати муносибатњое истифода 
мекунанд, ки фаъолияти соњибкорї аз љониби давлат танзим 
карда мешавад. Чунончи, баќайдгирии давлатии фаъолияти 
соњибкорї, иҷозатдиҳӣ, иљрои талаботи ќонунгузории 
зиддиинњисорї, андоз ва ѓайрањо. Ба воситаи методи 
навиштаљоти њатмї манфиатњои љамъиятї (давлатї) амалӣ  
карда мешаванд. Методи мазкур дар шароити њозира нисбат 
ба давраи иқтисодиёти нақшавӣ чандон васеъ истифода бурда 
намешавад. 



22  

Мувофиќи методи тавсия бошад, як тарафи муносибатњои 
њуќуќї ба тарафи дигар барои оќилона ташкил намудани 
фаъолияти соњибкорї маслињат медињад. Масалан: Њукумат 
тартиби муайяни фаъолияти корхонањои худро муқаррар 
менамояд. Барои истифодаи методи тавсия дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї намудњои махсуси меъёрњои њуќуќї - меъёрњои 
тавсиявї татбиќ карда мешаванд. Онњо дар санадњои меъёрии 
намунавї, ба монанди, шартномањо ва низомномањои 
намунавї ифода карда мешаванд. Методи тавсия чандирї 
буда, истифодаи он дар танзими фаъолияти соњибкорї, 
мустаќилияти соњибкоронро мањдуд намекунад. Чунин метод 
дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї бояд васеъ истифода 
бурда шавад.  

  
§4. Принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ 

      Ба сифати принсипњои њуќуќи соњибкорї он асосњои 
аввалини њуќуќии батанзимдарории фаъолияти соњибкорї 
баромад менамоянд, ки тамоми мазмун ва моҳияти ҳуқуқи 
соњибкориро фаро гирифтаанд. Онҳо моҳияти танзими 
ҳуқуқии соҳаи мазкурро мустаҳакам менамоянд. Принсипҳо 
дорои як қатор хусусиятҳое мебошанд, ки онҳоро дар қатори 
дигар омилҳои низомбавуҷудоваранда, ба монанди предмет 
ва методи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, инчунин фарзияи 
(эҳтимоли) ҳуқуқӣ қарор медиҳад. Ба сифати ин хусусиятҳо 
фарогирӣ ва  ифодаёбии онҳо дар худи ҳуқуқ ё ин ки мазмуни 
меъёри ҳуқуқ ва иҷрои функсияи танзимнамоии принсипҳо 
баромад менамоянд. Принсипҳо аз тарафи олимон дар асоси 
омӯзиш ва таҳлили қонунгузории амалкунанда муайян карда 
мешаванд. Маълум аст, ки мактаб ва равияҳои илмӣ  бо 
салоҳдиди худ онҳоро баҳо медиҳанд ва онҳо ҳамчун қоида 
ба ҳамдигар мувофиқат намекунанд.  Дар баробари ҳамин 
дар адабиёти ҳуқуқӣ як мавқеи умумӣ дар бораи аксарияти 
принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ  ба назар мерасад. Нисбати 
онҳо сухан меронем.   
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Принсипњои асосии њуќуќи соњибкорї чунинанд: 
1. Озодии фаъолияти соњибкорї. 
2. Баробарњуќуќии њамаи шаклњои моликияте, ки дар 

фаъолияти соҳибкорї истифода бурда мешаванд. 
3. Озодии раќобат ва мањдуд кардани фаъолияти 

инҳисорї. 
4. Ба даст овардани фоида њамчун маќсади фаъолияти 

соњибкорї. 
5. Танзими давлатии фаъолияти соњибкорї. 
6. Мувофиќати манфиатњои хусусї ва оммавӣ дар 

фаъолияти соњибкорї. 
7. Ќонуният дар фаъолияти соҳибкорї. 
1. Дар зери озодии фаъолияти соњибкорї њуќуќи оѓоз 

кардан ва амалї намудани чунин фаъолият аз тарафи 
субъектҳои хоҷагӣ дар тамоми соњањои иќтисодиёт фањмида 
мешаванд. Ин принсип дар м. 12 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон сабт шудааст. Дар он гуфта шудааст, ки «Давлат 
озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкориро кафолат медињад». 
Ҳамин тавр, моддаи мазкур озодии фаъолияти иқтисодӣ ва 
соҳибкориро сазовори мақоми яке аз асосҳои сохти 
конститутсионӣ медонад. Инчунин, ба мо имконият 
намедиҳад, ки озодии фаъолияти соҳибкориро бо таври 
мутлақ аз озодии фаъолияти иқтисодӣ баррасӣ намоем. Аз ин 
ҷо ҳама чизе, ки озодии фаъолияти иқтисодӣ дар бар мегирад 
ба озодии фаъолияти соҳибкорӣ паҳн мегардад. Бояд қайд 
намоем, ки дар фарқият ба конститутсияи баъзе давлатҳо, аз 
ҷумла Россия, истилоҳи озодии фаъолияти  соҳибкорӣ дар 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита нишон дода 
шудааст. Њамзамон мувофиќи қ. 1 м. 49 КГ ташкилотњои 
тиљоратї, ба истиснои корхонањои воњид ва намудњои дигари 
ташкилотњои пешбининамудаи Ќонун метавонанд ба њама 
гуна фаъолияте машѓул шаванд, ки ќонун манъ накардааст. 
Меъёрњои озодии фаъолияти соњибкорї дар њамаи ќонунњое, 
ки фаъолияти соњибкории инфиродї ва шаклњои ташкилию 
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њуќуќии шахсони њуќуќиро ба танзим медароранд, пешбинї 
карда шудаанд. 

Вале бояд ќайд намоем, ки озодии фаъолияти соњибкорї 
мутлаќ набуда, мумкин аст аз тарафи ќонунгузор ба 
манфиати љамъият, аз ҷумла бо мақсади ҳифзи маънавият, 
тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ва ғ. мањдуд карда шавад. 
Чунин ќоида њамчун шакли назорати пешакї ба фаъолияти 
соњибкорї истифода бурда мешавад.  
 2. Бадастоварии ва фоида ҳамчун мақсади фаъолияти 
соњибкорї. 
 Маќсад аз фаъолияти соњибкорї ба даст овардани фоида 
мебошад. Фарќи асосии фаъолияти соњибкорї аз дигар 
намудњои фаъолияти хољагї мањз дар њамин ифода меёбад. 
Дар шароити иќтисодї рақамӣ  низ фоидаи субъекти хољагӣ 
ба њисоб гирифта мешуд, вале ба даст овардани фоида 
маќсади фаъолияти хољагидорї набуда, он фаќат 
нишондињандаи кори самараноки корхона маҳсуб мегардад. 
Субъекти хоҷагї танњо вақте фоида ба даст дароварда 
метавонад, ки мол ва хизмати он ба талаботи бозор љавобгӯ 
бошад, яъне талаботи муайяни љамъиятиро ќонеъ гардонад. 
Вале бояд ќайд кард, ки талаботи љамъиятї дар баъзе њолатњо 
мумкин аст новобаста ба гирифтани фоида ќонеъ гардонида 
шавад. Чунончи, фаъолияти корхонањои давлатие, ки аз 
њисоби буљети давлат маблаѓгузорї карда мешаванд ва 
мањсулоташон барои мудофиаи кишвар заруранд, шояд 
зиёновар бошад, вале он барои љамъият лозим аст. Ба чунин 
корхонањо корхонањои алоќа, наќлиёти шањрї ва ѓайра низ 
мансуб шуда метавонанд.  

3.Принсипи дигари њуќуќи соњибкорї баробарњуќуќї ва 
њифзи њамаи шаклњои моликият мебошад, ки дар фаъолияти 
соњибкорї истифода бурда мешаванд. Фаъолияти соњибкорї 
мумкин аст дар асоси њама гуна шакли моликият амалї 
гардонида шавад. Дар моддаи 12 Конститутсияи ЉТ 
омадааст, ки «давлат баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи 
шаклњои моликият, аз он љумла моликияти хусусиро кафолат 
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медињад». Ин чунин маънї дорад, ки њам моликияти давлатї 
ва њам моликияти хусусї, инчунин моликияти омехта аз 
тарафи давлат кафолат дода мешаванд ва дар зери њимояи 
баробар мебошанд. Принсипи баробарии њамаи шаклњои 
моликият, инчунин муќаррар намудани рељаи ягонаи њуќуќии 
молумулкии ташкилотњои дорои шаклњои гуногуни моликият 
ва њимояи њуќуќии молумулкии онњоро низ дар назар дорад. 
Принсипи мазкур инчунин хусусияти танзими њуќуќии 
ташкилотњои шаклњои гуногуни моликиятро инкор 
намекунад.  

4.Гузариш ба иќтисоди бозорї бе ривољи раќобат ва 
муњайё намудани муњити раќобат номумкин мебошад. 
Бинобар ин, дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї 
принсипи озодии раќобат, мањдуд кардани фаъолияти 
инњисорї  ва рақобати бевиҷдонона ањаммияти калон пайдо 
мекунад. Дар амалї гардонидани принсипи мазкур Ќонуни 
ҶТ «Дар бораи ҳимояи раќобат» аз 30 майи соли 2017 наќши 
муњим мебозад.17 Мувофиќи ќонуни мазкур раќобат дар 
бозори мол мумкин аст аз тарафи як субъект ё бо созиши 
чанд субъекти фаъолияти соњибкорї, мањдуд карда шавад. 
Чунин маҳдудкунӣ бо роҳи бастани шартнома дар бораи 
тақсими бозор, оид ба маҳдуд кардани дастрасӣ ба бозор, оид 

ба муқаррар намудан ва ё нигоҳ доштани нарх ва ғ. амалї 
карда шавад. Ваколати манъ намудани фаъолияти 
соњибкориро қонунгузории зиддиинњисорї танњо ба зиммаи 
маќомоти зиддиинњисорї мегузорад.  

 5.Танзими давлатии фаъолияти соњибкорї. Танзими 
давлатии фаъолияти соњибкорї дар њамаи давлатњо мављуд 
аст. Зеро, иќтисодиёти њама гуна давлат аз низоми ягонае 
иборат аст, ки алоќањои уфуќӣ ва амудиро дарбар мегирад. 
Вобаста ба дараља ва шароити тараќќиёти иќтисодиёт, одату 
анъанањои миллї ва дигар њолатњо танзими давлатї бо 
методњои гуногун амалї гардонида мешавад. Дар шароити 

                                                           
17 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017,– № 5, қ. 1, – мод. 274. 
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иќтисодиёти рақамӣ шакл ва методњои маъмурии ба 
танзимдарории фаъолияти хољагї истифода бурда мешуданд. 
Дар шароити гузаштан ба иқтисоди бозорї бошад, барои 
инкишофи фаъолияти соњибкорї шакл ва методњои 
танзимнамоиро дигаргун сохтан лозим омад. Вале ин маънои 
онро надорад, ки аз худтанзимнамоии бозор пурра даст 
кашидан лозим аст, зеро танзими давлатї якҷоя бо 
худтанзимнамої метавонад барои пешрафти иқтисодиёт 
мусоидат намояд. Истифодаи методњои иқтисодї дар 
шароити гузаштан ба иқтисоди бозорї бо маќсади танзими 
фаъолияти соњибкорї на танњо барои соњибкории хусусї, 
балки барои соњибкории давлатї низ зарур мебошад. 

Шаклњои батанзимдарории давлатии фаъолияти 
соњибкорї хеле гуногун аст. Ба онњо баќайдгирии давлатии 
фаъолияти соњибкорї, иљозатдиҳї барои намудњои алоњидаи 
фаъолият, танзимдарории зиддиинҳисорї, танзимдарорї ба 
воситаи андоз, танзими асъорї, гумрукї ва ѓ. дохил 
мешаванд.  

6.Мувофиќати манфиатњои хусусї ва оммавӣ дар 
фаъолияти соњибкорї. 
 Манфиат ва њуќуќҳои соњибкорон аз тарафи ќонунгузорї 
муњофизат карда мешавад. Вале ин маънои онро надорад, ки 
вазифаи батанзимдарории фаъолияти соњибкорї фаќат аз 
њимояи њуќуќњои соњибкорон иборат бошад. Зеро, дар 
фаъолияти соњибкорї манфиати давлат ва љамъият бояд ба 
эътибор гирифта шавад. Њамин тавр, танзими ҳуќуќии 
фаъолияти соњибкорї бояд бо дарназардошти манфиати 
хусусию оммавӣ амалї карда шавад. Зеро манфиати 
соњибкорон на танњо аз тарафи меъёрњои њуќуќи гражданї, 
балки дигар соњањои њуќуќ, ки хусусияти оммавӣ доранд, ба 
танзим дароварда мешавад. Маќсад аз чунин батанзимдарорӣ 
аз як тараф њимояи манфиати оммавӣ аз амали нодурусти 
соњибкорон буда, аз тарафи дигар роҳ надодан ба дахолати 
беасос ба фаъолияти соҳибкорон мебошад. Ба ҳамин восита 
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баҳаммувофиқоии манфиати хусусӣ  ва оммавӣ дар 
фаъолияти соҳибкорӣ таъмин  карда мешавад.  
 7.Ќонуният дар фаъолияти соњибкорї. 
 Мафњуми ќонуният дар фаъолияти соњибкорї аз тарафи 
субъектњои фаъолияти соњибкорї бечунучаро ва ќатъиян 
риоя шудани талаботи меъёрњои њуќуќиеро, ки фаъолияти 
соњибкориро ба танзим медарорад, ифода менамояд. Риояи 
принсипи мазкур на танњо барои соњибкорон, балки барои 
маќомоти давлатие, ки фаъолияти соњибкорриро ба танзим 
медарорад, њатмї мебошад. Мувофиќи м. 13 КГ санади 
ѓайримеъёрии маќомоти давлатї ё маќомоти њокимияти 
мањаллї ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун, санади 
меъёрии бар хилофи талаботи ќонун ё асноди дигари њуќуќї 
мебошад, ки њуќуќ ва манфиатњои бо ќонун њифзшавандаи 
шањрвандон ё шахсони њуќуќиро вайрон мекунад ва мумкин 
аст аз тарафи суд беэътибор эътироф карда шавад. Њамин 
тавр принсипи ќонуният риояи ќатъии талаботи 
ќонунгузориро дар фаъолияти соњибкорї аз тарафи 
субъектњои фаъолияти соњибкорї, инчунин аз тарафи давлат, 
таъмин ва риояи ќонуниятро дар фаъолияти маќомоти 
њокимияти давлатї ва мањаллї, ки соњибкориро ба тартиб 
медароранд, дар назар дорад. 

 
§5. Илми ҳуқуқи соҳибкорӣ 

Илми ҳуқуқи соҳибкорӣ  яке аз илмҳои муҳим  ва 
мунтазам рушдёбандаи  ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад. 
Мазмуни вай бо тағйир ёфтани ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва 
мадании ин ё он кишвар дигаргун шуда, дар айни ҳол 
аксарияти  низоми ҳуқуқии ҳозиразамон онро дар зери 
мафҳумҳои гуногун вале бо ҳамдигар алоқаманд, аз ҷумла 
тиҷоратӣ, хоҷагӣ ва соҳибкорӣ истифода мебаранд. 

Аввало, мафҳуми «ҳуқуқи соҳибкорӣ»  илм, таълимот оид 
ба ҳуқуқи соҳибкориро ифода менамояд. Илми ҳуқуқи 
соҳибкорӣ аз низоми мунтазами ақидаҳои назариявӣ, ғояҳо, 
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хулоса ва муҳокимарониҳо оид ба зуҳуроти ҳуқуқи соҳибкорӣ 
ва донишҳо нисбати онҳо мебошад. Вале илми ҳуқуқи 
соҳибкорӣ аз маҷмӯи донишҳои шахшуда иборат нест. 
Бинобар ҳамин, ба монанди ҳамаи илмҳои дигар, вай доимо 
дар инкишоф буда, рафти тараққиёти иқтисодиёт ва 
соҳибкориро дар алоқамандӣ ба амалия, ҳамчун қисми 
таркибии муносибатҳои ҷамъиятӣ ифода менамояд.  

Сониян, дар зери мафҳуми «ҳуқуқи соҳибкорӣ» яке аз 
соҳаҳои илми ҳуқуқшиносиро мефаҳманд, ки муносибатҳои 
ҷамъиятии намуди муайяни хислати комплексидоштаро ба 
танзим медарорад. Ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ  
муносибатҳои дар ҷараёни фаъолияти соҳибкорӣ 
амалишаванда, дигар муносибатҳои ба он алоқаманд ва 
танзими давлатии онҳо ба тартиб дароварда мешаванд.  

Бояд қайд намоем, ки аз категорияи «ҳуқуқи соҳибкорӣ» 
категорияи қонунгузории соҳибкорӣ бояд фарқ карда шавад. 
Онҳо бо ҳам алоқаманд, вале ҳаммаъно нестанд. Категорияи 
«ҳуқуқи соҳибкорӣ» ҳамчун фанни таълимӣ, курси ҳуқуқи 
соҳибкорӣ, яъне низоми донишҳо, маълумот оид ба зуҳуроти 
ҳуқуқи соҳибкориро дар бар мегирад. Категорияи  
«қонунгузории соҳибкорӣ» дар маънии васеъ низоми 
санадҳои меъёрииҳуқуқӣ, аз ҷумла Конститутсия, кодексу 
қонунҳо,  санадҳои байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро  ки дар онҳо 
муносибатҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ бо таври комплексӣ 
мустаҳкам карда шудаанд, дар бар мегирад. Аз гуфтаҳои 
боло маълум мешавад, ки ин мафҳумҳо бо ҳамдигар 
алоқаманд бошанд ҳам, аммо аз ҳамдигар фарқ менамоянд, 
зеро инкишофи ҳар яки онҳо ба қонуниятҳои ба худ хос итоат 
менамояд. 

Масалан, инкишофи илми ҳуқуқи соҳибкорӣ боиси доимо 
аз нав ва васеъшавии донишҳо дар бораи предмети он 
мегардад. Дар баробари ҳамин на ҳамаи хулосаҳои илми 
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ҳуқуқи соҳибкорӣ сари вақт таҷассуми худро дар 
қонунгузории он меёбанд. Ба мо маълум аст, ки меъёрҳои 
ҳуқуқи соҳибкориро дар як санади расмӣ ҷойгир намудан 
мумкин нест. Дар ин ҷо низоми санадҳои расмӣ комплекси 
мебошад. Маҳз барои ҳамин ҳам аниқ муайян намудани 
мазмуни ибораи «ҳуқуқи соҳибкорӣ» барои тасаввуроти аниқ 
пайдо намудан оид ба предмети омӯзиши он аҳаммияти калон 
дорад. 

Илми ҳуқуқи соҳибкорӣ илми ҷамъиятӣ мебошад. Вай аз 
низоми донишҳо, назарияҳо, ғояҳое иборат мебошад, ки ба-
рои дарк намудани ҳақиқати воқеӣ равона карда шудааст ва 
он чи ки меомӯзад, дарк менамояд, эзоҳ медиҳад, предмети он 
шуда метавонад. Ба қонуниятҳои объективӣ ва тамоили инки-
шофи ҷамъият такя намуда, муносибатҳои комплексии 
иқтисодии ба рафтори субъектҳои соҳибкорӣ (хоҷагӣ), 
инчунин ба давлат алоқамандро, мавриди омӯзиш қарор 
медиҳад. 

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ,  рушди 
муносибатҳои соҳибкорӣ ва танзими давлатии онҳо нақши 
эҷодкоронаи ҳуқуқи соҳибкориро баланд мебардорад. Барои 
ҳамин ҳам дар чунин шароит илми ҳуқуқи соҳибкорӣ  
диққати худро барои таҳқиқ ва таҳияи категория ва 
мафҳумҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқии аҳаммияти 
доимоинкишофёбанда равона месозад. Зеро чунин тарзи 
муносибат барои ҳалли вазифаҳои амалии дигаргунсозии 
куллии ҳаёти иқтисодии кишвар, ки асоси онро соҳибкорӣ 
ташкил медиҳад зарур мебошад. 

Предмети илми ҳуқуқи соҳибкорӣ, пеш аз ҳама, 
муносибатҳо оид ба амалӣ намудани  соҳибкорӣ, дигар 
муносибатҳои ба он алоқаманд, инчунин танзими давлатии 
онҳо мебошад. Онҳо хислати комплексӣ доранд. Дар 
баробари ҳамин, илми ҳуқуқи соҳибкорӣ ба он восита ва 
усулҳое диққати махсус медиҳад, ки самаранокии танзими 
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муносибатҳои соҳибкориро таъмин менамояд.  
Низоми илми хуқуқи соҳибкориро назарияҳо оид ба 

предмет, принсипҳо, методҳо, муносибатҳои ҳуқуқи 
соҳибкорӣ, ҳолати ҳуқуқии субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ, 
танзими давлатӣ ва шартномавии фаъолияти соҳибкорӣ, 
ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии соҳибкорон  ва ғ. 
ташкил медиҳанд. Ҷои марказиро дар илми ҳуқуқи соҳибкорӣ 
таълимот дар бораи  моликият ва реҷаи ҳуқуқии молумулки 
соҳибкор, фаъолияти соҳибкорӣ ва натиҷаи ниҳои он, 
рақобат ва фаъолияти инҳисорӣ, фаъолияти соҳибкорӣ ва 
бозор, ҷавобгарии субъектҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ  ва ғайраҳо 
ишғол менамояд. Доираи омӯзиши  илми ҳуқуқи соҳибкорӣ, 
инчунин омӯзиши татбиқи санадҳои расмии амалкунандаи 
танзими муносибатҳои соҳибкорӣ,  инчунин таҳия ва 
пешниҳоди таклифҳои илман асоснок оид ба такмили 
қонунгузории соҳибкорӣ ва ғайраҳо мебошад. 

Вазифаи асосии илми ҳуқуқи соҳибкорӣ дар шароити 
ҳозира аз он иборат аст, ки ҷараёни инкишофи муносибатҳои 
соҳибкорӣ ва дигар муносибатҳои иқтисодии ба он 
алоқамандро дуруст дарк намуда, рушди воқеии онро  муайян 
намояд. Аз тарафи дигар бошад, ҳама он чиро ки барои 
инкишофи низоми нави муносибатҳои бозорӣ мамониат 
менамояд, таҳқиқ намуда, барои бартараф намудани монеаҳо 
дар ин ҷода мусоидат менамояд. 

Аз ин нигоҳ, таҳқиқ ва бо меъёрҳои ҳуқуқии самаранок 
таъмин намудани рушди фаъолияти соҳибкорӣ, такмили  
шаклҳои ташкили ҳуқуқии субъектҳои хоҷагӣ ва низоми 
танзими давлатии фаъолияти онҳо, бартараф намудани 
рақобати бевиҷдонона, танзими ҳуқуқии соҳаҳои алоҳидаи 
соҳибкорӣ, аз ҷумла бозори асъор, коғазҳои қиматнок, 
кредит (қарз), суғурта, иттилоот ва ғайраҳо, аҳаммияти 
махсус пайдо менамояд. 

Предмети омӯзиши ҳуқуқи соҳибкорӣ, инчунин 
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қонунгузории соҳибкории давлатҳои хориҷа ҳам мебошад. Ба 
ин васеъшавии мустақилият ва соҳибихтиёрии субъектҳои 
ҳуқуқи соҳибкорӣи мусоидат менамояд. Дар баробари ҳамин 
омӯзиши қонунгузории соҳибкории давлатҳои хориҷа, 
имконият медиҳад ки аз таҷрибаи онҳо оид ба ташкил ва 
татбиқи низоми муносибатҳои соҳибкорӣи дар дохили 
кишвар истифода барем. 

Илми ҳуқуқи соҳибкорӣ дар кишвари мо таърихи 
начандон тӯлонии инкишофро аз cap гузаронида бошад ҳам, 
вале  ақида ва назарияҳои илмии мутафаккирони он дар 
бисёр мавридҳо асоси инкишофи қонунгузории на танҳо 
соҳибкорӣ, балки дигар соҳаҳои қонунгузорӣ гардидаанд. 
Барои ҳамин ҳам эҷодкорона дарк намудан ва дар ҳаёт 
татбиқ намудани мероси бои илмии асосгузорони он яке аз 
вазифаҳои илми ҳозираи ҳуқуқи соҳибкорӣ мебошад. 

Ҳамин тавр, илми ҳуқуқи соҳибкорӣ аз низоми донишҳо, 
назарияҳо, ақидаҳо оид ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои 
соҳибкорӣ ва дигар муносибатҳои ба он алоқаманд, инчунин 
танзими давлатии онҳо, қонуниятҳои инкишоф ва 
амалинамоии онҳо, тарзи ноил шудан ба самаранокии онҳо 
ва воситаҳои гирифтани донишҳои нави зарурӣ оид ба 
такмили ояндаи ин соҳаи комплексии  ҳаётан муҳим иборат 
мебошад.    

 

Саволҳо барои худсанҷӣ 

1.Ҳуқуқи соҳибкорӣ чист? 
2.Предмети ҳуқуқи соҳибкориро шарҳ диҳед? 
3.Ҳуқуқи соҳибкорӣ кадом муносибатҳоро ба танзим 

медарорад? 
4.Муносибатҳои ҳуқуқии корпоративиро шарҳ диҳед? 
5.Фаъолияти соҳибкорӣ ва аломатҳои онро фаҳмонед? 
6.Фоида чист? 
7.Дар бораи таваккал ҳамчун воситаи ноил шудан ба 
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натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ маълумот диҳед? 
8.Методҳои ҳуқуқи соҳибкориро номбар ва тавзеҳ диҳед? 
9.Илми ҳуқуқи соҳибкорӣ чиро меомӯзад?               
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БОБИ 2. ҚОНУНГУЗОРИИ СОҲИБКОРӢ 

 

§1. Мафҳуми қонунгузории соҳибкорӣ 

Рушди соҳибкорӣ асоси ислоҳоти иқтисодиро, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан амалӣ менамояд, ташкил 
медиҳад. Зеро, гузариш ба иқтисоди бозорӣ бе  озодии 
фаъолияти соҳибкорӣ ва бунёди симои пурқуввати соҳибкорї 
қобилияти рақобатпазир дошта, бе мавҷудияти  
гуногуншаклии моликият, бозор,  рақобат,   субъектҳои 
гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ  ва ҳамзамон бе қонунгузории 
мукаммал ва холӣ аз мухолифатҳо  ғайриимкон мебошад. Аз 
ин ҷо барпо намудани низоми қонунгузории соҳибкорие, ки  
ҷавобгӯи талаботи иқтисоди бозорӣ бошад, яке аз шартҳои 
муҳимми  рушди соҳибкорӣ дар кишвари мо мебошад. Бояд 
зикр намоем, ки мафҳуми  қонунгузорӣ  ба маънои маҳдуд   
ва васеъ фаҳмида мешавад. Тибқи Ќонуни ҶТ «Дар бораи 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»  «қонунгузорї”18 аз 30-юми майи 
соли 2017 гуфта, санадњои меъёрии њуќуќие фаҳмида 
мешаванд, ки муносибатњои љамъиятиро дар маљмўъ ё дар 
соњаи муайян танзим менамоянд (сархати 3. м.2). Аз ин ҷо 
маълум мешавад, ки қонунгузорӣ аз санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ  
иборат мебошад ва он дар мафҳумҳои маҳдуд ва васеъ ифода 
ёфтаанд. Дар маънои маҳдуд аз маҷмӯи қонунҳо 
(Конститутсия, ќонунњои бо роњи раъйпурсии умумихалќї 
ќабулкардашуда, ќонунњои конститутсионї, кодексњо ва 
дигар ќонунњо) ва дар маънои васеъ аз қонунҳо ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (фармонҳои президент, қарорҳои 
ҳукумат), инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, 
ки Тоҷикистон эътироф намудааст (сархати 5 м. 2 Ќонун) 
иборат мебошад. Қонунњои амалкунандаи Тоҷикистон ба 
ғайр аз Қонун дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тамоил ба 
дар маънои васеъ фаҳмидани  мафҳуми «ќонунгузорї»-ро 

                                                           
18 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017,– № 5, қ. 1, – мод. 271. 
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доранд, ва он ба сифати моддаи алоҳида дар онҳо ифода 
карда шудааст. Ҳамин тавр, маҷмӯи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқие, ки ба воситаи онҳо муносибатҳои соҳаи соҳибкорӣ 
ба танзим дароварда мешаванд, қонунгузории соҳибкориро 
ташкил медиҳад. 

 
§ 2. Мафњум ва намудњои сарчашмањои њуќуќи соњибкорї  

 Таҳлили адабиёти ҳозиразамони ҳуқуқии кишварҳои 
хориҷӣ оид ба назарияи ҳуқуқ нишон медиҳад, ки истилоҳи 
«сарчашмаи ҳуқуқ» якчанд маънӣ дорад. Ҳамчун қуввае, ки 
ҳуқуқро ба вуҷуд меорад,19 тарзи ифодаи мустаҳкамкунии 
меъёри ҳуқуқ20 омили бавуҷудоӣ ва амали ҳуқуқ,21 шакли 
зоҳирии ифодаёбии ҳуқуқ,22 Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ 
сарчашмаи ҳуқуқ ҳамчун шаклҳои ифодаи ҳуқуқ тавсиф карда 
мешавад.23      

Сарчашмаҳои танзимнамоии фаъолияти соҳибкориро 
вобаста ба тарзи ташаккулёбӣ (ифодаёбӣ) ва эътибори 
ҳуқуқиашон тасниф намудан мумкин аст. Вобаста ба тарзи 
ташаккулёбиашон (ифодаёбиашон) ба санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон; санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ (санадҳои қонунӣ ва санадҳои зерқонунӣ); 
шартномаҳои меъёрии ҳуқуқӣ; санадҳои маҳаллии 
корпоративӣ; одатҳои ҳуқуқӣ ва санадҳои судӣ ҷудо 
мешаванд. Вобаста ба эътибори (қувваи) ҳуқуқиашон ба 
байналмилалӣ; миллӣ (қонун ва санадҳои зерқонунӣ); 
маҳаллӣ; одатҳои ҳуқуқӣ (байналмилалӣ, миллӣ, маҳаллӣ) ва 
санадҳои судӣ ҷудо намудан мумкин аст. Ба сифати 
сарчашмаи асосии танзимнамоии фаъолияти соҳибкорӣ 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки  6 ноябри  соли 1994 
бо тағйиру иловаҳои минбаъда  қабул карда шудааст, 
                                                           
19  Ниг.:Теория государства и права: учебник для вузов./ под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова, 
М.,2000, -  С.295. 
20  Ниг.:Лазарев В. В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. - М.,1998. – С.181. 
21  Ниг.:Теория государства и права: учебник ,/ под ред. В. В. Лазарева. - М.: Право и Закон, 1996. - С.123. 
22  Ниг. : Коммерческое (предпринимательское) право.Учебник.Т.1.  - М., 2009. - С. 60. 
23  Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ, Китоби дарсӣ,, - Душанбе, 2014 – С.406. 
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баромад менамояд. Тибқи моддаи 10 Конститутсия эътибори 
олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал 
мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи 
Конститутсияанд, эътибори        ҳуқуқӣ надоранд. 
Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон фаъолияти озоди 
иқтисодї, соҳибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи 
шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро аз тарафи 
давлат кафолат дод (м.12). Анљоми мантиќии нишондоди  
зикршуда таљассуми худро дар моддаи 19 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон меёбад, ки мутобиќи он шањрванд 
метавонад њам дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва њам 
берун аз он дорои њуќуќи моликият ба молумулк бошад ва ба 
њама гуна фаъолияте, ки ќонун манъ накардааст, машѓул 
шавад. Машѓул шудан бо њама гуна фаъолияте, ки ќонун 
манъ накардааст, аз љумла бо фаъолияти озоди  соњибкорї 
машѓул шудани шањрвандонро низ дар назар дорад, ки 
давоми мантиќии кафолати давлатии ҳуқуқи конститутсионї 
бо фаъолияти озоди соњибкорї ва иќтисодї машѓул шудан 
аст. Њамзамон, дар Конститутсия  њаќ доштани њар кас ба 
мењнат ва интихоби касбу кор дарљ карда шуд ( м.35).  Њамин  
тавр, барои рушди фаъолияти соҳибкорї   дар сатҳи 
Конститутсия заминаҳои зерини ҳуқуқї муњайё карда шуд:  

1). гуногуншаклии моликият,  аз  љумла моликияти хусусї;  
2). озодии фаъолияти иќтисодї,  соҳибкорӣ; 
3). њуќуќи машѓул шудан бо њама гуна фаъолияте, ки 

ќонун манъ накардааст, аз љумла фаъолияти соњибкорї; 
4). интихоби озоди функсияи (фаъолияти) мењнатї.   
   Санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон сарчашмаи дигари танзимнамоии фаъолияти  
соҳибкорӣ мебошанд. Дар асоси моддаи 10 Конститутсияи 
ҶТ, моддаи 10 Қонуни ҶТ  «Дар бораи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ»  ва моддаи 3 Қонуни ҶТ аз 23 июли соли 2016 «Дар 
бораи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон»24 

                                                           
24  Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2016, -   №7, мод. - 606.  
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санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро 
эътироф намудааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқиро ташкил 
медиҳад. Санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон чунин қоидаи рафторе мебошанд, ки аз лиҳози 
ҳуқуқӣ ба ҳама ҳатмӣ буда, аз ҷониби ҷомеаи давлатҳои 
ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон қабул ва эътироф карда шудааст. 
Бояд зикр намоем, ки масъалаи  сарчашмаи мазкури ҳуқуқи 
соҳибкориро баррасӣ карда,  қайд кардан бамаврид аст, ки 
оид ба баҳамалоқамандии низоми ҳуқуқи байналмилалӣ ва 
миллӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ назарияи ягона (монастикӣ) ва 
дугона (дуалистӣ) мавҷуд мебошад. Намояндагони ақидаи 
ягона чунин ҳисоб менамоянд, ки низоми ҳуқуқии давлатҳо 
ягона буда, меъёрҳои ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалиро дар 
бар мегирад. Тарафдорони назарияи дуалистӣ бошанд, 
мавҷудияти низоми ҳуқуқии баҳамалоқамандро дар назар 
доранд. Бо сабабе ки қисми 3 моддаи 10 Конститутсияи ҶТ 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистонро қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ 
эътироф менамояд,  низоми ҳуқуқии Тоҷикистон ягона 
(монастикӣ) мебошад.  
 Қайд карданї ҳастем, ки бояд меъёрҳои ҳуқуқи 
байналмилалиро ҳамчун қисми таркибии низоми ҳуқуқи 
Тоҷикистон аз меъёрҳои ҳуқуқи кишварҳои хориҷӣ, ки бо 
тартиби ҳуқуқи коллизионӣ  ҳангоми муайян кардани ҳуқуқе, 
ки ба муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ бо иштироки шахсони 
хориҷӣ ё муносибатҳои ҳуқуқи граждании дорои унсурҳои 
дигари мураккабшудаи хориҷӣ татбиқ мегарданд, истифода 
бурда шаванд, фарқ намуд (боби 64 КГ). Ќонунгузории 
Тоҷикистон манфиати давлатӣ (миллӣ) – ро ҳифз менамояд. 
Тибқи м. 1197 КГ (Тавзеҳот дар бораи тартиби оммавӣ) 
ҳуқуқи хориҷӣ, дар ҳолатҳое ки агар он хилофи асосҳои 
тартиби ҳуқуқии оммавии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, 
татбиқ карда намешавад. Дар ин ҳолат меъёрҳои ҳуқуқи  
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Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд.  Ҳатто дар таҷрибаи 
ҳамкориҳои байналмилалӣ дар як қатор конвенсияҳо, аз 
ҷумла дар моддаи 18 Конвенсия оид ба ҳуқуқе, ки нисбат ба 
шартномаи хариду фурӯши молҳо (Гаага, с.1986) татбиқ 
мегардад ва моддаи 16 Конвенсия оид ба ҳуқуқе, ки оид ба 
уҳдадориҳои шартномавӣ татбиқ мегардад (Рим, с.1980)25 
мустаҳакам карда шудааст, ки  татбиқи ҳуқуқ рад карда 
мешавад, агар чунин татбиқнамоӣ ошкоро хилофи  асосҳои 
тартиби ҳуқуқи оммавии кишвар  бошад.  

  Мисоли равшани шартномаҳои байнидавлатӣ  
«Созишнома дар бораи шартҳои умумии фиристодани мол 
дар байни ташкилотҳои давлатҳои иштирокчии ИДМ» аз 20 
марти соли 1992, «Созишномаи ИДМ оид ба ҳамкорӣ дар 
соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ» аз 24 декабри соли 199326 
мебошанд.  Ба сифати созишномаҳои байниҳукуматӣ   
«Созишнома  оид ба дастгирӣ ва рушди соҳибкории хурд дар 
давлатҳои иштирокчии ИДМ» аз 17 январи  соли 1997; 
«Созишнома оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи сармоя дар 
давлатҳои аъзои ҷомеаи иқтисодии АвроОсиё» аз 12 декабри 
соли 2008; «Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Сотсиалистии Ветнам оид 
ба ҳамкорӣ дар соҳаи савдо ва иқтисод” аз 13 сентябри соли 
199927;  «Созишнома дар бораи тартиби тарафайни иҷрои 
ҳалномаҳои судҳои арбитражӣ, хоҷагӣ ва иқтисодӣ дар 
ҳудуди давлатҳои иштирокчии Иттиҳод» аз 6 марти соли 1998  
ва дигар шартномаю созишномаҳо баромад карда 
метавонанд.  
 Сарчашмаи дигари танзимнамоии фаъолияти соҳибкорӣ  
кодексҳо ба ҳисоб мераванд. Аз ҷумла, Кодекси граждании 
(мадании) ҶТ, Кодекси мурофиаи иқтисодии ҶТ, Кодекси 
андози ҶТ, Кодекси замини ҶТ ва ғ. Ҳангоми танзими 
                                                           
25  Вилкова Н.Г. Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 19 июня 1980 года). 
/Договорное право в международном обороте, - М.: “Статут” 2004. - С.461. 
26  Международное частное право в документах, - Душанбе, 2014. - С. 120 - 125. 
27  Международное право в документах, - Душанбе, 2011. 
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муносибатҳои соҳибкорӣ бояд дар назар дошт, ки 
муносибатҳои иштирокчиёни муомилоти граждание, ки бо 
баробарии ҳуқуқии тарафҳо асос меёбанд, асосан аз ҷониби 
Кодекси гражданӣ ба танзим дароварда мешаванд. Ҳамзамон, 
қайд кардан бамаврид аст, ки Кодекси гражданӣ то андозае 
дигар муносибатҳои соҳибкорӣ ва оммавиро (расмиёти 
бақайдгирӣ ва барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ, меъёрҳо оид ба 
маҷбуран бастани шартнома, масъалаҳои ба таври маҷбурӣ 
қатъгардонии ҳуқуқи моликиятро бо мақсади оммавӣ ва ғ.) 
ба танзим медарорад.  Худи мафҳуми   «соҳибкорӣ” дар 
моддаи 1 Кодекси гражданӣ, моддаи 8 Кодекси андоз ва баъзе 
қонунҳои дигар дода шудааст. Кодекси андоз  фаъолиятро ба 
фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайрисоҳибкорӣ ҷудо менамояд (м. 
8). Дар он мафҳуми соҳибкорӣ ва соҳибкории инфиродӣ, 
нархҳои бозорӣ, мафҳуми бозори мол (кор, хизматрасонӣ), 
даромади аз соҳибкорӣ андозбандишаванда,  молҳои шабеҳ, 
молҳои якхела (м. 24),  имтиёзҳои андозбандӣ  ва дигар 
масъалаҳои ба соҳибкорӣ алоқаманд ба танзим дароварда 
мешаванд. 
 Чи тавре ки дар боло зикр намудем, ба ҳайси 
сарчашмаҳои  танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, 
инчунин қонунҳо баромад менамоянд. Қонунҳое, ки 
фаъолияти соҳибкориро ба танзим медароранд,  хеле 
гуногунанд. Як гурӯҳи онҳо  ҳолати ҳуқуқии субъектҳои 
алоҳидаи фаъолияти соҳибкорї, дигаре  тамоми фаъолияти 
соҳибкорї  ва сеюмин намудҳои мушаххаси фаъолияти 
соҳибкориро  муайян менамоянд. Аз ҷумла, Қонуни ҶТ «Дар 
бораи ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд» аз 10 майи соли 
200228; Қонуни ҶТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» аз 5 марти 
соли 200729; Қонуни ҶТ «Дар бораи ташкилотҳои 

                                                           
28 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2002, - №4, қисми 2, - мод. 314; соли 2008, - №10, 
мод. -  810.  
29Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, - №3, - мод.170; соли 2008, - №10, мод.- 812; 
соли 2009, - № 5, - мод.318; - №7-8, - мод. - 496; соли 2010, - №1, - мод. 9; - №12, қ.1,- мод. 816; с. 2011, №12, 
- мод. 844. 
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маблағгузории хурд» аз 16 апрели соли 2012 30”; Қонуни ҶТ  
«Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони  инфиродӣ» аз 19 майи  соли  200931; Қонуни ҶТ 
«Дар бораи ба меъёрдарории техникӣ» аз 19 майи соли 200932; 
Қонуни ҶТ  «Дар бораи сирри тиҷоратӣ» аз 18 июни соли 
200833; Қонуни ҶТ «Дар бораи суғуртаи мутақобила» аз 5 
августи соли 200934;  Қонуни ҶТ «Дар бораи бозори коғазҳои 
қиматнок» аз  28 июни соли 2011 35 ; Қонуни ҶТ «Дар бораи 
ҳунармандӣ» аз 20 июни соли 2019 36 ва ғ.      

Ба сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти  соҳибкорӣ,  
инчунин санадҳои ҳуқуқии зерқонунӣ дохил мешаванд.  
Санадҳои ҳуқуқии зерқонунӣ доираи васеъ ва гуногуни 
муносибатҳоро дар соҳаи соҳибкорӣ дарбар мегиранд. Онҳо 
дорои хусусиятҳои зерин мебошанд: Аввало, онҳо дар доираи 
ваколати мақомоте, ки онҳоро баровардаанд, қабул карда 
мешаванд. Баъдан, онҳо наметавонанд аз доираи қонун 
бароянд, ҳатто ба онҳо мухолифат намоянд.  Ба онҳо, пеш аз 
ҳама, фармонҳои Президенти ҶТ дохил мешаванд. 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Конститутсияи 
ҶТ ва дигар санадҳои қонунгузорӣ дар доираи салоҳияти худ 
фармон мебарорад. (м.22 Қонуни ҶТ  «Дар бораи санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ»). Ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ 
фармонҳои зерин баромад карда метавонанд: Фармони 
Президенти ҶТ аз 30 сентябри соли 2011  «Дар бораи эълон 
намудани моратория ба ҳамаи намудҳои санҷиши субъектҳои 
соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолот»;  Фармони Президенти ҶТ 
аз 8 апрели соли 1996  «Дар бораи дастгирии давлатии 
соҳибкории хурд дар ҶТ»;  Фармони Презденти ҶТ аз 25  

                                                           
30 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2012, №4, мод.266 
31 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.316; с. 2010, №12,ќ1, мод.828, ЌЉТ аз 
28.12.12с. №912 
32 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.329; с. 2011, №6, мод. 439 
33 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  соли  2008, № 6, - мод. 461 
34 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009, №7-8, - мод.495 
35 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, - №6, - мод.456; с.2014, №3, - мод.151; Ќонуни 
ЉТ аз 23.11.2015 с., № 1255. 
36Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2019,  №6, 
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январи соли 2015  «Дар бораи ислоҳоти низоми иҷозатдиҳӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғ. 
 Қарорҳои Ҳукумати ҶТ яке аз сарчашмаҳои ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. Онҳо  дар асос ва барои иҷрои 
Конститутсияи ҶТ, дигар санадҳои қонунгузорӣ ва 
фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда 
мешаванд(м. 23 Қонуни ҶТ  «Дар бораи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ»).  Мисоли равшании онҳо Қарори ҳукумати ҶТ аз 2 
ноябри соли 2013, № 493  «Дар бораи қоидаҳои гузаронидани 
бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, 
филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони  ҳуқуқии хориҷӣ»;   
Қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 августи соли 2012, №451 «Дар 
бораи қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент ё шаҳодатнома  амал менамоянд», Қарори 
Ҳукумати ҶТ аз 3 декабри соли 2012, № 696 бо тағйиру 
иловаҳо аз 30 декабри соли 2014, №786   «Оид ба тартиби 
ҳавасмандгардонии субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи 
истеҳсолот», ки дар давраи моратория нисбат ба ҳамаи 
намудҳои санҷиши субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи 
истеҳсолот натиҷаи назаррас ба даст овардаанд”, Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 3 декабри соли 2012, №696 дар тањия аз 30 
декабри соли 2014  «Оид ба тартиби њавасмандгардонии 
субъектњои соњибкорие, ки дар соњаи истењсолот дар давраи 
моратория ба њама гуна намуди санљиши субъектњои 
соњибкорї дар соњаи истењсолот натиљаи назаррас ба даст 
овардаанд» ва ғайра    шуда метавонанд. 
 Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти 
давлатӣ дар асос ва барои иҷрои Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дигар санадҳои қонунгузорӣ, фармонҳои 
Президенти ҶТ ва қарорҳои Ҳукумати ҶТ дар доираи 
салоҳияташон санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул мекунанд.  
Вазоратҳо ва дигар мақомоти давлатӣ санади меъёрии 
ҳуқуқиро дар шакли фармоиш, кумитаҳои давлатӣ ва Бонки 
миллии Тоҷикистон дар шакли қарор қабул мекунанд (м. 24. 
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Қонуни ҶТ аз 30 майи соли 2017  «Дар бораи санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ)»37.  

Барои татбиқи ҳама гуна санади меъёрии ҳуқуқӣ шарти 
бевоситаи  амалнамоияш  интишори  он  дар нашрияҳои 
расмӣ  мебошад (м. 10 Конститутсия). Манбаи расмии 
интишори қонунҳо,  фармонҳои  Президенти ҶТ ва Ҳукумати 
ҶТ рўзномаҳои «Ҷумҳурият» ва «Садои мардум» мебошанд. 
Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки аз мақомоти ваколатдори 
давлатӣ (шахсони мансабдор) ба мақомоти нашри расмӣ 
ворид шудаанд, бояд дар муҳлати на дертар аз 10 рўз аз 
лаҳзаи воридшавӣ интишор гарданд (м. 66 Қонуни ЉТ «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї». 

 Нақши нишонрасро дар низоми сарчашмаҳои 
танзимнамоии фаъолияти соҳибкорӣ санадҳои танзимнамоии 
дохилӣ  иҷро менамоянд. Санадҳои танзимнамоиро вобаста 
ба доираи муносибатҳое, ки ба танзим медароранд, ба 
корпоративӣ (низомнома оид ба мақомоти иҷроия, оид ба 
комиссияи тафтишотӣ) ва санадҳои меҳнатӣ (қоидаҳои 
тартиботи дохилӣ) ҷудо намудан мумкин аст. Онҳо дорои як 
қатор аломатҳои фарқкунанда мебошанд. Якум, санадҳои 
дохилӣ аз ҷониби ташкилот (корхона) барои ҳалли 
масъалаҳои дохилї бароварда мешаванд. Дуюм, доираи 
санадҳои мазкур танҳо дар ҳудуди ташкилот маҳдуд 
намешаванд. Доираи татбиқи онҳо ба тааллуқ доштани 
субъект ба коллектив ё аъзои он будан вобаста мебошад. 
Масалан, гарчанде ки сањмиядор ягон корро ҳам дар 
ҷамъияти саҳомӣ иҷро накунад, уҳдадор аст, ки ба меъёрҳои 
корпоративии дар оиномаи ҷамъияти саҳомӣ ифодаёфта 
итоат намояд. Сеюм, ҳатмї будани иҷрои онҳо ва татбиқи 
онҳо дар доираи фаъолияти субъекти хоҷагии мушаххас. 
Чаҳорум, барои татбиқи якчанд маротибагӣ ба ҳисоб 
гирифта шудааст. Панҷум, зарурияти расман нашр намудани 
                                                           
37 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, - № 5, қ. 1, -  мод. 271 
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онҳо дар нашрияҳои даврии махсус намебошад. Шашум, 
одигии қабул ва набудани ҷараёни расмии қабули онҳо 
(масалан, ба монанди қонунҳо). Ҳафтум, бояд ба қонун ва 
дигар санадҳои меъёрии зерқонунии амалкунанда мутобиқ 
бошанд. Шаклҳои асосии ифодаёбии санадҳои дохилї 
оиннома, низомнома оид ба қисмҳои алоҳидаи таркибии 
ташкилотҳо (корхонаҳо), низомнома оид ба тартиби додани 
суд (фоида), низомнома оид ба мақомотҳои идоракунии 
ташкилотҳо, қоидаҳои дохилии меҳнатӣ, низомнома оид ба 
сирри тиҷоратӣ ва ғайра мебошанд.  

Санадҳои корпоративии дохилӣ барои танзими 
муносибатҳои корпоративӣ қабул карда мешаванд. 
Муносибатҳои корпоративӣ, чунин муносибатҳое мебошанд, 
ки ба иштирок  дар ташкилотҳои корпоративӣ ё идоракунии 
онҳо алоқаманд мебошанд. Санадҳои корпоративӣ дар 
ташкилотҳои корпоративӣ қабул карда мешаванд ва 
муассисони (иштирокчиён, аъзоён) онҳо дорои ҳуқуқи 
иштирок кардан дар фаъолияти онҳоро доранд. Дар ҳуқуқи 
соҳибкорӣ истилоҳи  «шартномаҳои корпоративӣ, 
«шартномаҳои дохилӣ» истифода бурда мешаванд. Зери 
мафҳуми онҳо шартномаҳоеро мефаҳманд, ки ба таъсис ё ин 
ки идоракунии субъекти хоҷагӣ алоқаманд мебошад. Мисоли 
равшани онҳо, шартномаҳо оид ба таъсиси ташкилот, 
шартномаҳо оид ба азнавташкилкунии ташкилотҳо, 
созишномаҳои иштирокчиёни иттиҳодияҳои соҳибкорон ва ғ. 
шуда метавонанд.  

Ба сифати сарчашмаҳои танзимнамоии фаъолияти 
соҳибкорӣ санадҳои дохилии меҳнатӣ, ба монанди 
шартномаҳои меҳнатӣ, шартнома ва созишномаҳои 
коллективӣ баромад менамоянд. Дар адабиёти ҳуқуқӣ онҳоро 
шартномаҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ меноманд. Онҳо дар 
радифи дигар сарчашмаҳои танзимкунандаи муносибатҳои 
меҳнатӣ ба сифати яке аз сарчашмаҳои муҳим ва маъмули 
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дохилии (локалии) меъёрии танзими муносибатҳои меҳнатӣ 
ва дигар муносибатҳои ба онҳо вобастаро ташкил медиҳанд 
(м. 11 Кодекси меҳнат). Санадҳои дохилии  меъёрӣ оид ба 
меҳнат, чунин санадҳое мебошад, ки дар доираи салоҳият аз 
ҷониби корфармо мустақиман бо корманд, инчунин дар 
якҷоягї ё дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори 
намояндагии кормандони ташкилот қабул шуда, амалашон 
дар доираи ташкилот маҳдуд мегардад. 

   
§3. Одатҳои муомилоти корӣ њамчун сарчашмаи њуќуќи 

соњибкорї 

 Одатҳои муомилоти корӣ низ сарчашмаи танзимнамоии 
фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Одатҳо яке аз шаклҳои 
қадимтарини сарчашмаҳои танзимнамоии ҳуқуқї ба шумор 
меравад. Онҳо пеш аз ба вуҷуд омадани қонунҳо пайдо 
шудаанд. «Истилоҳи одат» дар ҳаёт ба  якчанд маънӣ 
истифода бурда мешавад. Вай ҳам  маънии одат ва ҳам  
маънии анъана ва расмро дарбар мегирад.  Вале  на ҳамаи 
анъана, расмҳо ва одатҳо-одатҳои ҳуқуқӣ шуда метавонанд. 
Аз ин ҷо одатҳоро дар маънии васеъ ба ҳуқуқӣ ва 
ғайриҳуқуқӣ ҷудо намудан мумкин аст. Одатҳои ҳуқуқӣ 
қоидаи рафторе мебошанд, ки дар натиҷаи якчанд маротиба 
ва якхела такрор ёфтани рафтори муайян дар ягон соҳа ба 
таври васеъ татбиқ карда шуда, иҷрои онҳо  ҳатмӣ буда ва  
барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ истифода бурда 
мешаванд. Бо чунин хусусияташон аз анъана, расм ва 
тартиботи муқаррарии дар ҳаёт истифодашаванда фарқ 
менамояд. Яке аз намудҳои одатҳои ҳуқуқӣ   одатҳои 
муомилоти корӣ мебошанд, ки  ба сифати сарчашмаи 
танзимнамоии муносибатҳои соҳибкорӣ баромад менамоянд. 
Онҳо дар моддаи 5 Кодекси гражданӣ ифодаи худро ёфтааст. 
Тибқи моддаи мазкур  одатҳои муомилоти корӣ, сарфи назар 
аз сабт ёфтанашон дар ягон ҳуҷҷат, қоидаи рафтори дар 
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қонунҳо пешбининашудае эътироф мегардад, ки дар ягон 
соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ба миён омада васеъ истифода 
бурда мешавад. 

Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин 
истилоҳи одатҳои тиҷоратӣ (савдоӣ) истифода бурда 
мешавад. Дар  қисми 3 м. 43 Қонуни ҶТ аз 18 марти соли 2015  
«Дар бораи Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ» дарҷ карда 
мешавад, ки Арбитражи тиҷоратӣ ҳалномаро тибқи одатҳои 
тиҷоратие, ки нисбати ҳамин аҳд татбиқ мешаванд, қабул 
менамояд. Ҳамин тавр, истилоҳи одатҳои тиҷоратӣ аз рӯи 
ҳаҷм нисбат ба истилоҳи одатҳои муомилоти корӣ хурд 
мебошад.  

Одатҳои муомилоти корӣ дорои аломатҳои (хусусиятҳои) 
зерин мебошанд. Пеш аз ҳама, одатҳои муомилоти корӣ 
қоидаи рафтори муайяншуда ва дар ягон соҳаи соҳибкорӣ 
васеъ истифодабурдашаванда мебошанд. Ҳамчун қоидаи  
рафтори одамон эътироф шудани онҳо ҷараёни дурударозро 
дарбар гирифта ва  дар рафти фаъолият қоидаҳои мазкур ба 
одат табдил меёбанд. Сониян, иҷрои одатҳо барои доираи 
васеъ ва умумии одамон равона карда шудааст. Аз ин ҷо дар 
фарқият аз амр, одат, қоидаи умумии амал барои ҳама 
мебошад. Танҳо чунин меъёрҳо дар натиҷаи дар ҳаёт якчанд 
маротиба ва якхела такрор ёфтанашон ба сифати одат 
баромад менамоянд. Солисан, одатҳои муомилоти корӣ дар 
намуди қоидаи рафтори алоҳидаи барои ҳама ҳатмии  аз 
ҳамдигар ҷудо баромад менамоянд. Онҳо низоми ягона ва 
умумиро ташкил намедиҳанд. Тибқи м. 5 Кодекси гражданӣ 
одатҳои муомилоти корӣ сарфи назар аз сабт ёфтани онҳо 
дар ягон ҳуҷҷат вуҷуд дошта метавонанд, гарчанде ки дар 
баъзе ҳолатҳо дар ҳуҷҷати муайян сабт меёбанд. Аз ин ҷо 
вобаста ба шакли мустаҳакамнамоияшон ба навишташуда ва 
нонавишташуда ҷудо мешаванд. Чунин ҳолат имконият 
медиҳад, ки одатҳоро аз дигар сарчашмаҳои ҳуқуқии 
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навишташуда, аз ҷумла қонун ва санадҳои зерқонунӣ фарқ 
намоем.  

Дар баробари истилоҳи «муомилоти корӣ»  дар 
қонунгузории маданӣ (гражданӣ) истилоҳи “талаботи 
муқаррарии пешниҳодгардида» (м. 330, 470, 510, 514, 930 КГ) 
ва шартҳои намунавии шартнома (м.459)  истифода бурда 
мешавад.  

Бояд зикр намоем, ки ҳарчанд аз рӯи мазмун истилоҳи 
«талаботи муқаррарӣ» ва  «одат» ба ҳам наздик бошанд ҳам, 
вале аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Агар истилоҳи «талаботи 
муқаррарӣ» рафтори анъанавии иштирокчиёни муносибатҳои 
мушаххасро дар уҳдадориҳо  дар назар дошта бошад, 
истилоҳи  «одат» қоидаеро дар назар дорад, ки дар асоси 
чунин рафтор ба вуҷуд омадааст ва барои ҳама ҳатмӣ 
мебошад.  Аз ҷониби  дигар талаботи муқаррарии 
пешниҳодгардида танҳо бо ифодаи  розигии бевоситаи 
тарафҳои шартнома татбиқ карда шуда, ба расми кории онҳо 
табдил меёбад.  Қайд кардан лозим аст, ки   асоси одатро 
ифодаи  меъёр дар шакли қоида, дастур (амр)  ташкил 
медиҳад. Ҳол он ки асоси маънии расмро ифодаи  меъёр дар 
шакли  ривоят  ташкил медиҳад. Ба таври дигар ифода 
намоем, фарқияти асосии мафҳумҳои зикршуда дар ҷудо 
намудани ду функсияи забон, яъне  тасвир (тавсиф ) кардан  
ва баҳо додан  ифода меёбад. Дар амал мо бештар ба 
ибораҳои  «расми савдо» дучор мешавем.  Ҳамчун қоидае, ки 
дар соҳаи  савдои беруна (дар ҳолати мо дар соҳаи фаъолияти 
соҳибкорӣ) дар асоси доимӣ ва якхела такрорёбии 
муносибатҳои воқеии мазкур дар байни соҳибкорон 
(тоҷирон) маъмул гардидаанд. Дар ҳолати мутобиқати нияти 
тарафҳо расм ба иродаи дар таркиби аҳдифодаёфта  
дохилшуда ҳисобида мешавад38. Расм сарчашмаи ҳуқуқ 
намебошад. Расм танҳо дар ҳолатҳое татбиқ карда мешавад, 

                                                           
38 Зыкин И С  Обычай и обыкновение в международной торговле, - М., 1983. - С .17. 
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ки қоидаи мазкур ба тарафҳо маълум буда, ифодаи худро дар 
шартнома дар намуди ҳаволаи бевосита ё шарти 
дарназардошта баёнкардашуда бошад39. Ҳамин тавр, одат ва 
расм як чиз намебошанд. Ҳамзамон, дар муомилоти 
иқтисодии ҳозиразамон фарқ кардани одат ва расм масъалаи 
оддӣ намебошад. Хусусан агар онро ба назар гирем, ки дар 
воқеият бисёр вақт расм ба одат табдил меёбад. 

Дар Кодекси гражданӣ ба сифати одатҳои муомилоти 
корӣ шартҳои намунавии шартнома, дар ҳолатҳое ки ба ин 
шартҳо ҳавола нест, номбар карда шудаанд. Тибқи қ. 2. М. 
459 Кодекси гражданӣ  шартҳои намунавии  шартнома бояд 
ба талаботи муқаррарнамудаи моддаи 5 ва  қисми 5 м. 453  
ҳамин Кодекс мувофиқ бошад. Шартҳои намунавӣ мумкин 
аст дар шакли шартномаҳои намунавӣ ё дигар ҳуҷҷат ифода 
карда шаванд. Вале далели худ ба худ  нашри матни 
шартномаи намунавӣ дар матбуот ба мо асос шуда 
наметавонад, ки чунин шартномаи намунавии чопшударо 
одатҳои муомилоти корӣ  ҳисоб намоем. Шартҳои намунавӣ 
ба сифати одатҳои муомилоти корӣ нисбат ба тарафҳо дар 
ҳолате татбиқ карда мешаванд, ки агар онҳо ба талаботи 
аломатҳои дар моддаи 5 Кодекси гражданӣ номбаркардашуда 
мувофиқ бошанд. Барои ҳамин ҳам ҳангоми дар суд баррасӣ 
кардани баҳс ба сифати далел ҳавола ба  мавҷудияти 
қоидаҳои муқаррарие, ки нисбат ба ин ё он ҳолат дар ягон 
қарордоди намунавї қабул карда шудааст, ифода ёфтааст.  
Њамчун далели одатҳои ҳуқуқӣ шуда наметавонад ва суд 
ҳангоми ҳалли масъала бояд онро бо дарназардошти ҳамаи 
маҷмӯи ҳолатҳо баҳо диҳад. Бояд қайд намоем, ки таносуби 
одатҳои муомилоти корӣ бо муқаррароти қонунгузорӣ ё 
шартнома дар қисми 2 м. 5 Кодекси гражданӣ муайян карда 
шудааст. Тибқи он одатҳои муомилоти корие, ки хилофи 
муқаррароти шартнома мебошад, татбиқ карда намешавад.  
                                                           
39  Гражданское и торговое право капиталистических стран: учебник, - М.,1980, /. отв . ред. Е. А  Васильев 
– С. 31. 
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Вале одатҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи соҳибкорӣ бояд аз 
тарафи давлат эътироф ва муқаррар карда шаванд. Тарзҳои 
гуногуни муқарраркунии давлатии одатҳо мавҷуд буда 
метавонад.  Ба онҳо қонунгузорӣ, ҳуқуқтатбиқнамої, 
муассисавӣ, шартномавӣ ва ғайрҳо дохил мешаванд. Ҳамин 
тавр, одатҳои муомилоти корӣ ба одатҳои ҳуқуқї тааллуқ 
доранд, ки онҳо аз анъана, расм ва тартиботи ҷойдошта фарқ 
менамояд. Дар амал на ҳама вақт фарқияти мафҳумҳои 
зикршуда аниқ муайян карда мешавад. Баъзе вақт анъанаҳои 
иҷрои ин ё он уҳдадорӣ ҳамчун одат эътироф карда 
мешавад40. Бояд зикр намоем, ки худ ба худ иҷрои анъанаҳо 
ҳанӯз одат нестанд. Онҳо чи тавре ки дар боло зикр намудем, 
танҳо дар ҳолате одат  шуда метавонанд, ки ҳамаи аломатҳои 
дар моддаи  5  Кодекси гражданӣ ифода ёфтаро дошта 
бошанд.  

Одатҳо вобаста ба ҳудуди бавуҷудоӣ ва татбиқшавиашон 
ба одатҳои байналхалқӣ, миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ ҷудо 
мешаванд. Дар фарқият ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тоҷикистон одатҳои байналхалқӣ  нисбат ба 
қонунгузории миллӣ бартарият надоранд.  Онҳо ҳамчун 
сарчашмаи танзимнамоии муносибатҳои соҳибкорӣ дар 
ҳолати ба қонунгузории амалкунанда мухолифат 
накарданашон баррасӣ карда мешаванд. Дар муносибатҳои 
савдои беруна қоидаҳои байналмилалӣ оид ба шарҳи 
истилоҳҳои савдоии  «ИНКОТЕРМС 2010»41  татбиқ карда 
мешавад. ИНКОТЕРМС маҷмӯи қоидаҳое  мебошад, ки 
характери иловагӣ, ғайриҳатмиро доранд. Онҳо дар ҳолатҳое 
татбиқ карда мешаванд, ки агар дар қарордод ба он қоидаҳо 
ҳаволаи бевосита карда шуда бошад, инчунин дар қарордод 
дигар чиз пешбинӣ нашуда бошад ва танҳо дар матни 
ИНКОТЕРМС  мавҷуд бошад. Барои ҳамин ҳам 

                                                           
40  Предпринимательское (хозяйственное) право, - М., 2009. - С.57. 
41 Таҳрири нави он 16 сентябри соли 2010 аз ҷониби Палатаи савдои байналмилалӣ қабул карда шуда, 1 
январи соли 2011 эътибори ҳуқуқӣ пайдо намуд. 
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ИНКОТЕРМС  ба сифати расмиёти касбӣ (корӣ) баромад 
менамояд.  

Таҷрибаи судӣ ба ҳайси сарчашмаи ҳуқуқ баррасӣ карда 
намешавад. Вале дар амал  бе қарорҳои Пленуми Суди Олӣ ва 
Суди Олии иқтисодии Тоҷикистон дар шароити ҳозира 
якхела татбиқ намудани қонунгузории соҳибкорӣ душвор 
мебошад. 

        
     Саволҳо  барои худсанҷӣ  

1. Қонунгузории соҳибкорӣ чист? 
2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкориро шарњ дињед? 
3.Дар бораи санадҳои зерқонунии танзимкунандаи 

муносибатҳои соҳибкорӣ маълумот диҳед? 
4. Одатҳои муомилоти кориро шарҳ диҳед? 
5.Проблемаҳои қабули Кодекси соҳибкориро фаҳмонда  

диҳед?  
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БОБИ №3. СУБЪЕКТЊОИ ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ 

 

§1. Мафњум, аломатњо ва намудњои субъекти њуќуќи 

соњибкорї 

Субъекти њуќуќи соњибкорї шахсест, ки бо доштани 
аломатњои ба он хос метавонад иштирокчии муносибатњои 
њуќуќии соњибкорї бошад. 

Аломатњои субъекти њуќуќи соњибкорї инњо мебошанд: 
а) расмигардонї ба таври муќаррарнамудаи ќонун. 

Соњибкорони инфиродї ва ташкилот ба сифати субъектњои 
хољагї ба воситаи баќайдгирии давлатї ќонунї гардонида 
мешаванд; 

б) мављудияти ваколати хољагї, яъне маљмўи њуќуќњо ва 
уњдадорињои хољагї, ки ба субъекти хољагидор мувофиќи 
ќонун, њуљљатњои таъсис, дар њолатњои алоњида дар асоси 
иљозатнома људо карда шудааст. Ваколати умумї, мањдуд, 
махсус ва истисноиро људо мекунанд. Ваколати умумї ба 
субъектон имконият медињад, ки њуќуќ дошта бошанд ва 
уњдадориро иљро намоянд, ки барои ба амал баровардани 
тамоми намуди фаъолияти соњибкории манънакардаи ќонун 
зарур аст. Ваколати умумиро ташкилоти тиљоратї, ба 
истиснои корхонаи воњиди давлатї ва дигар намудњои 
ташкилоти муќаррарнамудаи ќонун доро мебошанд; 

в) мављудияти молу мулки мустаќил њамчун асос барои ба 
амал баровардани фаъолияти соњибкорї. Шаклњои њуќуќии 
чунин мустаќилињо њуќуќи моликият, пешбурди хољагї, 
идораи оперативї шуда метавонад.  

г) љавобгарии мустаќили молумулкии субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ. Субъекти соҳибкорӣ дар назди 
шарикон ва давлат бо молу мулки худ љавоб медињад. 
Мувофиќи ќоидаи умумї муассис (иштирокчии) ё молики 
молу мулки он аз рўйи уњдадорињои субъекти хољагї 
масъулият надорад, субъекти хољагї бошад, аз рўйи 
уњдадорињои молик ва ё иштирокчї масъулият надорад. 
Истисно аз ин ќоида мумкин аст, дар оиннома ва ќонун 
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пешбинї гардад. Масалан, аз рўйи уњдадорињои ширкати 
хољагї шарикони комил масъулияти муштарак доранд. 

Ба њайси намудњои субъекти њуќуќи соњибкорї, Љумњурии 
Тољикистон, маќомотњои давлатї; соњибкорони инфиродї, 
шахсони њуќуќї (ташкилотњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї) 
баромад менамоянд. 

Шахсе, ки фаъолияти соњибкориро амалї менамояд 
соњибкор аст. Ќобилияти њуќуќдории субъектњои њуќуќи 
соњибкорї (ќобилияти њуќуќдории соњибкорї) ќобилияти 
доштани њуќуќ ва уњдадорї оид ба амалї намудан ва танзими 
фаъолияти соњибкорї мебошад. Ќобилияти њуќуќдории 
соњибкорї унсури људонашавандаи мафњуми субъекти њуќуќи 
соњибкорї мебошад. Он имконият медињад, ки фаъолияти 
соњибкориро пеш бурда, дар муносибатњои соњибкорї 
иштирок намояд. Дар шароити иќтисодиёти наќшавї маљмўи 
њуќуќ ва уњдадорињои субъекти њуќуќи соњибкорї хусусияти 
ваколатї дошт. Ин мафњум дар замони имрўза нисбати 
субъектњое, ки танзими фаъолияти хољагиро ба амал 
мебароранд, инчунин нисбати субъектњои дохилихољагї 
истифода мешавад. Ба субъектњое, ки бевосита фаъолияти 
хољагиро амалї менамоянд (соњибкорони инфиродї ва 
коллективї), барои тавсифи њуќуќии онњо дар замони имрўза 
мафњуми ќобилияти њуќуќдорї истифода бурда мешавад. Ин 
бо он алоќаманд аст, ки меъёрњои њуќуќи хусусї, ки 
фаъолияти соњибкориро ба танзим медароранд, дар 
ќонунгузории гражданї љойгир шудааст, ки дар он мафњуми 
ќобилияти њуќуќдорї татбиќ мегардад. Ќобилияти њуќуќдорї 
аз рўйи нуќтаи назари њаљми њуќуќдорї ба умумї ва махсус 
људо карда мешавад. Ќобилияти њуќуќдории умумї ба 
субъектони хољагї имконият медињад, ки тамоми намуди 
фаъолияти соњибкориро амалї намояд, њама њуќуќро ба даст 
оварда њама уњдадориро ќабул кунад. Ќобилияти њуќуќдории 
махсус имконият медињад, ки дорои на тамоми њуќуќ, балки 
танњо чунин њуќуќњое бошад, ки ба мавзўи фаъолияти 
субъекти њуќуќи соњибкорї мувофиќ аст. Тамоюли хосси 
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инкишофи ќобилияти њуќуќдории субъектњои хољагї дар 
мамлакати мо дар гузариши оњиста–оњистаи он аз ќобилияти 
њуќуќдории махсус ба ќобилияти њуќуќдории умумї аст.  

Дар моддаҳои 7-8 Қонуни ҶТ  аз 26 июли соли 2017 “Дар 
бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ” ҳуқуқ ва 
уҳдадорҳои субъекти соҳибкорӣ ба таври мушаххас омадааст. 

Мувофиќи моддањои 18-19–и КГ ЉТ ќобилияти доштани 
њуќуќу уњдадории гражданї (ќобилияти њуќуќдории 
гражданї) нисбати њамаи шањрвандон ба андозаи баробар 
эътироф карда мешавад. Ќобилияти њуќуќдории шањрванд аз 
лањзаи таваллуд шуданаш ба миён омада, пас аз вафоташ 
ќатъ мегардад. Шањрванд метавонад њам дар њудуди ЉТ ва 
њам берун аз он дорои њуќуќи моликият ба молу мулк, аз 
љумла асъори хориљї бошад; молу мулкро мерос гирад ва 
васият кунад; дар ќаламрави љумњурї озодона њаракат карда, 
љойи зист интихоб намояд; њудуди љумњуриро озодона тарк 
карда, ба ќаламрави он баргардад; бо њар гуна фаъолияти 
манънакардаи санади ќонунї машѓул шавад; мустаќилона ё 
якљоя бо шањрвандон ва шахси њуќуќии дигар субъекти 
хољагї таъсис дињад; њар гуна ањдњои бо санади ќонунї 
манънашударо анљом дода, дар уњдадорињо иштирок намояд; 
дорои њуќуќи моликияти зењнї ба ихтироот, асари илмї, 
адабї, санъат ва натиљањои дигари фаъолияти зењнї бошад; 
љуброни зиёни моддї ва маънавиро талаб намояд; њуќуќи 
дигари молумулкї ва шахсї дошта бошад. Субъекти хољагї 
метавонад мутобиќи маќсадњои фаъолияти дар њуљљатњои 
таъсисии он пешбинигардида њуќуќи гражданї ва вобаста ба 
ин фаъолият уњдадорї дошта бошад. Ташкилотњои тиљоратї, 
ба истиснои корхонањои воњид ва намудњои дигари 
ташкилотњои пешбининамудаи ќонун метавонанд њуќуќу 
уњдадорињое дошта бошанд, ки барои татбиќи њар намуди 
фаъолияти бо ќонун манънашуда заруранд. Субъекти хољагї 
бо намудњои алоњидаи фаъолияте, ки номгўйи онњо бо ќонун 
муайян карда мешавад, танњо дар асоси иљозатномаи махсус 
(литсензия) машѓул шуда метавонад. 
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Њуќуќи субъекти хољагї танњо дар њолатњо ва мувофиќи 
тартиби пешбининамудаи ќонун метавонад мањдуд карда 
шавад. Нисбати ќарори мањдуд кардани њуќуќ ба суд шикоят 
кардан мумкин аст. Ќобилияти њуќуќдории субъекти хољагї 
аз лањзаи таъсиси он ба миён омада, дар лањзаи ба охир 
расидани он ќатъ мегардад. Њуќуќи субъекти хољагї љињати 
татбиќи фаъолияте, ки барои машѓул шудан ба он гирифтани 
иљозатнома зарур аст, агар дар ќонунњо тартиби дигаре 
муќаррар нашуда бошад, аз лањзаи гирифтани чунин 
иљозатнома ё дар муњлати дар он зикргардида ба миён омада, 
бо гузаштани муњлати амали он ќатъ мегардад. Дар 
ќонунгузорї ваколатњои дохилї ва сохторњои он ба таври 
гуногун ба танзим дароварда мешавад. Охирин на танњо дар 
муносибат бо зерсохторњо ва субъекти хољагї дар умум, 
инчунин бо дигар ташкилотњо иштирок мекунад. Аммо бо 
ќоидаи умумї дар ин њолат онњо аз номи субъекти хољагие 
амал мекунанд, ки низомномаро оид ба чунин зерсохтор 
(масалан, филиал), ки ваколати мушаххаси хољагии он муайян 
аст, тасдиќ кардааст. 

 

§2. Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ва 

мазмуни он 

Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, ки аз 
озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соњибкорї ба миён меояд, 
якчанд унсурҳоро дар бар мегирад.  Аз љумла озодии 
интихоби соҳа, намуд ва шакли фаъолияти соҳибкориро фаро 
мегирад. Соҳаҳои фаъолиятро истеҳсолот, тиҷорат (савдо) ё 
хизматрасониро ташкил медињанд, ки шаҳрванд метавонад 
дар ҳама намуди фаъолият майл дошта бошад. Шаҳрванд 
озод аст, ки мустақилона фаъолияти соҳибкориро ҳам бидуни 
ташкили шахси ҳуқуқӣ (ҳамчун соҳибкори инфиродӣ) ва ба 
ташкили шахси њуќуќї бо роҳи иштирок дар љамъияти 
хољагї, ширкат ё кооператив анҷом диҳад. 
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Дар асоси моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии 
Тољкиистон асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои 
гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Давлат фаъолияти 
озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии 
ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро 
кафолат медиҳад. Аммо мањдуд намудани фаъолияти 
соњибкорї ба мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, 
тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори 
конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, 
ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ 
раво дониста мешавад (м. 14 Конститутсияи ЉТ).  

Инчунин ќонунгузорї нисбати шахсони мансабдор 
мањдудияти машѓул шудан ба фаъолияти соњибкориро 
пешбинї намудааст. Масалан вакили Маҷлиси намояндагон,  
Президент, аъзои Ҳукумат, судя, прокурор наметавонад 
вазифаи дигареро иҷро намояд, ба истиснои фаъолияти 
илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ. (м.50, 68, 73, 90,97, Конститутисия 
ЉТ). 

Субъектњои соњибкорї дорои њуќуќ ва уњдадорињои 
мушаххас мебошанд. Аз љумла, субъекти соҳибкорӣ ҳуқуқ 
дорад: ҳамаи намуди фаъолияти соҳибкориеро, ки 
қонунгузории ЉТ манъ накардааст, амалӣ намояд; молу 
мулки корхонаҳои давлатӣ ва ғайридавлатиро бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории ЉТ истифода намояд; дар 
фаъолияти хоҷагидории дигар субъектҳои соҳибкорӣ  
иштирок намояд; дар асоcи шартнома молу мулки шахсони 
ҳуқуқӣ, шаҳрвандони ЉТ, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрвандро истифода барад; барномаи фаъолияти 
хоҷагидориро тартиб диҳад, таҳвилдиҳандагони мол (кор, 
хизматрасонӣ)-ро интихоб намояд; барои эҳтиёҷоти давлат 
истеҳсоли мол (иҷрои кор, хизматрасонӣ)-ро дар асоси 
шартнома ба анҷом расонад; суратҳисобҳои бонкӣ кушояд, 
амалиёти муҳосибӣ ва дигар амалиёти молиявиро анҷом 
диҳад; фоидаи  аз фаъолияти соҳибкорӣ бадастовардаро 
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ихтиёрдорӣ ва истифода намояд; бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории ЉТ аз низоми таъминоти 
давлатии иҷтимоӣ ва суғуртаи иҷтимоӣ истифода намояд; бо 
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ЉТ иштирокчии 
робитаҳои хориҷии иқтисодӣ бошад, бо амалиёти асъорӣ 
машғул гардад; нархи моли истеҳсолнамуда  (кору 
хизматрасонии анҷомдода)- ро дар доираи талаботи 
қонунгузории ЉТ  мустақилона муайян намояд; аз дигар 
ҳуқуқҳое, ки қонунгузории ЉТ муқаррар намудааст, 
истифода  барад. 

Мутобиќи ќонунгузории соњибкорї субъекти соҳибкорӣ 
уҳдадор аст: қонунгузории ЉТ, ҳуқуқ ва манфиатҳои бо 
қонун ҳифзшавандаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро риоя 
намояд; мутобиқати моли истеҳсолшуда (кору хизматрасонии 
анҷомдода)-ро ба талаботи қонунгузории ЉТ таъмин намояд; 
мутобиқи қонунгузории ЉТ оид ба меҳнат бо шаҳрвандоне, 
ки онҳоро ба сифати коргари кироя ба кор мегирад, 
шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ва ҳамчунин бо талаби 
коллективи меҳнатӣ шартномаи коллективӣ бандад; барои 
муттаҳидшавии коргарони кироя ба иттифоқҳои касаба ва 
мақомоти дигари намояндагии онҳо бо мақсади ҳимояи 
манфиатҳои иҷтимоию иқтисодии худ монеъ нашавад; ба 
кормандони кироя на кам аз андозаи ҳадди ақали музди 
меҳнати муқаррарнамудаи қонунгузорї музди меҳнат 
пардохт намояд; оид ба таъмини ҳифзи меҳнат, бехатарии 
экологӣ, санитарию эпидемиологӣ ва техникаи бехатарӣ  дар 
асоси меъёрҳои муқарраргардида тадбирҳо андешад; андозҳо 
ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба буҷети давлатӣ сари вақт ва 
пурра пардохт намояд; дигар уҳдадориҳоеро, ки қонунгузорї 
муқаррар кардааст, иҷро намояд (моддањои 7-8 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї»). 
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§ 3. Соњибкорони инфиродї 

Соњибкории инфиродї гуфта, шањрванди дорои 
ќобилияти пурраи амалкуниро меноманд, ки тањти таваккал 
ва масъулияти шахсии молумулкии худ фаъолияти 
соњибкориро мустаќилона барои ба даст овардани фоида ба 
амал мебарорад ва бо тартиби муќарраршуда ба ќайд 
гирифта шудааст. Шартњои зарурии ба фаъолияти инфиродии 
соњибкорї машѓул шудан инњоянд: 1) ќобилияти пурраи 
амалкунї; 2) ќайди давлатї ба њайси соњибкори инфиродї. 
Соњибкори инфиродї шахси воќеие мебошад, ки корро 
шахсан аз номи худ, аз њисоби худ ва бо таваккали худ пеш 
мебарад ва мустаќилона ќарор ќабул мекунад. Мувофиќи 
б.17 м.17 КА ЉТ соњибкори инфиродї шахси воќеиест, ки 
фаъолияти соњибкориро бе таъсис додани субъекти хољагї 
тибќи патент ё шањодатнома амалї менамояд. Соњибкори 
инфиродї ба натиљаи амалњои худ масъулияти пурраи 
шахсиро бар дўш дорад. Соњибкори инфиродї мустаќилона 
даромади аз фаъолияташ ба дастомадаро, ки пас аз пардохти 
андоз боќї мондааст, ихтиёрдорї мекунад. Њангоми марги 
соњибкор њуќуќ ва уњдадорињои он ба меросгир ё вориси 
њуќуќии ў мегузарад. Шањрвандон метавонанд аз лањзаи 
баќайдгирии давлатї ба сифати соњибкорони инфиродї бе 
таъсиси субъекти хољагї ба фаъолияти соњибкорї машѓул 
шаванд. Нисбати фаъолияти соњибкории шањрвандон, ки 
бидуни таъсиси субъекти хољагї ба амал бароварда мешавад, 
агар аз ќонунњо ё моњияти муносибати њуќуќї тартиби дигаре 
барнаояд, мутобиќан ќоидањои КГ ЉТ истифода мешаванд, 
ки фаъолияти шахси њуќуќии ташкилотњои тиљоратибударо 
танзим менамоянд. Шањрвандоне, ки дар њайати хољагии 
дењќонї фаъолияти соњибкориро анљом медињанд, аз 
баќайдгирии давлатї озод мебошанд. Шањрвандоне, ки 
фаъолияти соњибкориро бе таъсиси субъекти хољагї бо 
вайрон намудани ќонун амалї менамоянд, њаќ надоранд, 
нисбат ба ањдњои бастаашон ба он истинод намоянд, ки онњо 
соњибкор намебошанд. Суд метавонад ба чунин ањдњо 
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ќоидањои КГ оид ба уњдадорињое, ки ба амалї намудани 
фаъолияти соњибкорї алоќаманд мебошанд, татбиќ намояд.  
Дар асоси Ќоидањои андозбандї соњибкорони инфиродие, ки 
дар асоси патент ё шањодатнома фаъолият менамоянд 
андозбандии даромади умумии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, шањрвандони хориљї ва шахсони бетабаа, ки 
фаъолияти соњибкории инфиродиро бе таъсиси субъекти 
хољагї дар асоси патент ё шањодатнома анљом медињанд, 
тибќи Ќоидањои мазкур амалї карда мешавад42. Соњибкори 
инфиродї наметавонад дар як ваќт фаъолиятро дар асоси ду 
вараќаи патент, ду вараќаи шањодатнома ё вараќањои патент 
ва шањодатнома анљом дињад. Шахси воќеие, ки дар амал 
фаъолияти соњибкориро анљом дода, аз баќайдгирии давлатї 
нагузаштааст, бо маќсадњои андозбандї соњибкори инфиродї 
дониста мешавад. Соњибкори инфиродї то он лањзае, ки 
фаъолияти ў тибќи санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда 
ќатъ карда нашудааст, њамчун соњибкоре, ки фаъолияти 
соњибкории худро давом медињад ва дар назди буљет 
уњдадорињои андоз дорад, эътироф карда мешавад. 
Даромадњои соњибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт 
андозбандї гардиданд, ба даромади умумии 
андозбандишавандаи соњибкор дохил карда намешаванд. 
Фаъолияти соњибкорї дар асоси патент танњо аз љониби 
шахси воќеие анљом дода мешавад, ки ба номи ў патент дода 
шудааст. Бо дарназардошти талаботи Ќоидањои мазкур 
пардохт барои патент пардохти устувори андоз аз даромад ва 
андози иљтимої буда, ба даромади дар амал бадастовардаи 
соњибкори инфиродї вобаста намебошад. Андозбандии 
соњибкори инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда 
тибќи Ќоидањо анљом дода мешавад, агар дар як ваќт 
шартњои зерин иљро карда шаванд: а) њуљљати 
тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатї ба сифати соњибкори 

                                                           
42 Ќоидањои андозбандии соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шањодатнома фаъолият 
менамоянд, аз 31 августи соли 2012, №451// Маҳзани мутаммаркази иттилооти ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Адлия». Шакли 7.0 / Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.  Душанбе, 2020. –1 электрон. 
опт. диск (CD - ROM). 
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инфиродї (патенти дахлдор) ба номи чунин соњибкор дода 
шуда бошад; б) маблаѓи патент барои моњи (моњњои) 
таќвимии минбаъда аз љониби соњибкор пешакї (бо тариќи 
пешпардохт) пардохт шуда бошад; в) соњибкори инфиродї 
фаъолиятро бе љалби коргарони кироя ва бе амалї намудани 
фаъолияти иќтисодии хориљї анљом дињад; г) намуди 
фаъолияти соњибкории анљомдодашавандаи соњибкор дар 
Номгўйи намудњои фаъолияти соњибкории инфиродї, ки бо 
ќарори мазкур тасдиќ шудааст, пешбинї гардида бошад; д) 
даромади умумии соњибкори инфиродї дар соли таќвимї аз 
100 њазор сомонї зиёд набошад. 

Дар њолате ки соњибкори инфиродї хоњиши анљом додани 
2 ё зиёда аз он намудњои фаъолияти дар Номгўйи намудњои 
фаъолияти соњибкории инфиродї пешбинишударо дошта 
бошад (ё амалан анљом дода истодааст), чунин соњибкор 100 
фоизи маблаѓи баландтарини патенти барои фаъолияти 
интихобгардида пешбинишударо, инчунин 20 фоизи маблаѓи 
патент барои њар як дигар намудњои фаъолияти 
интихобшударо месупорад. Пардохт барои патент бо 
дарназардошти тањрир гаштани Коэффисиентњои минтаќавие, 
ки андозањои пардохтро барои патент дар ќаламрави шањрњо 
ва ноњияњо танзим менамоянд ва бо ќарори мазкур тасдиќ 
шудаанд, њисоб карда мешаванд. Соњибкори инфиродии дар 
асоси шањодатнома фаъолияткунанда дорои њуќуќи 
истифодаи мењнати кироя буда, метавонад тамоми намуди 
фаъолияти соњибкориро, ки ќонунгузории ЉТ ва (ё) Ќоидањои 
мазкур мањдуд накардааст, анљом дињад. Андозбандии 
даромадњои шахсони воќеї, ки фаъолияти соњибкориро дар 
асоси шањодатнома амалї менамоянд, мувофиќи низомњои 
махсуси андозбандии муќаррарнамудаи Кодекси андози ЉТ 
татбиќ карда мешаванд. Соњибкори инфиродии дар асоси 
шањодатнома фаъолияткунанда вазифадор аст, эъломияњои 
(њисобњои) андозро тибќи талаботи Кодекси андози ЉТ 
пешнињод намояд. Уњдадорињои андози соњибкори 
инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда ба 
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натиљаи фаъолияти соњибкории ў вобаста мебошад. 
Њамзамон меъёри андози иљтимоии чунин соњибкори 
инфиродї новобаста ба даромади бадастомада наметавонад 
аз андозаи њадди зиёдтарини андози иљтимої, ки барои 
соњибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда 
муќаррар шудааст, камтар бошад. Соњибкори инфиродии дар 
асоси шањодатнома фаъолияткунанда уњдадор аст, ки 
бањисобгирии муњосибавии даромадњо ва харољотњои 
соњибкории худро тибќи тартиби содакардашуда, ки 
Вазорати молияи ЉТ дар мувофиќа бо маќоми ваколатдори 
давлатї тасдиќ мекунад, амалї намояд. Даромади умумии 
солонаи соњибкори инфиродии дар асоси шањодатнома 
фаъолияткунанда аз њамаи намудњои фаъолияти 
амалишавандаи он наметавонад аз 500 њазор сомонї зиёд 
бошад. Соњибкори инфиродии дар асоси шањодатнома 
фаъолияткунанда наметавонад воњидњои махсус дошта 
бошад. Агар ќонунгузории ЉТ тартиби дигареро муќаррар 
накарда бошад, соњибкори дар асоси шањодатнома 
фаъолияткунанда метавонад њамаи намуди фаъолиятро анљом 
дињад, ба истиснои: а) истењсоли молњои зераксизї (ба 
истиснои нўшокињои ѓайриспиртї) ва амалї намудани 
фаъолияти зераксизї; б) фаъолияти иќтисодии хориљї (ба 
истиснои воридоти молњои ниёзи мардум ба маблаѓи то 1 
миллион сомонї); в) фаъолияти бонкї ё намудњои алоњидаи 
амалиёти бонкї (ба истиснои амалиёти мубодилаи асъор), 
фаъолияти суѓуртавї, фаъолият оид ба идоракунии фондњои 
сармоягузорї, фаъолияти касбї дар бозори коѓазњои 
ќиматнок; г) фаъолият доир ба истифодабарии ќаъри замин; 
д) ќабул, коркард ва (ё) тањвили металлњои ќиматбањо ва 
сангњои ќиматбањо, дигар металлњо, консентрат, оњанпора ва 
маъданњо; е) фаъолияти савдо ва (ё) хизматрасонї, ё 
фаъолият доир ба хўроки умумї, агар масоњати љойи 
фаъолият аз 30 метри мураббаъ зиёд бошад; ж) фурўши 
сўзишворї, гази моеъ ва табиї, таъсиси бозорњо, 
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мењмонхонањо ва хизматрасонињои варзишї; з) ташкили 
сехњои оњангудозї. 

Дар њолати дар давоми соли таќвимї аз 1 миллион 
сомонї зиёд шудани даромади умумии соњибкори инфиродии 
дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда соњибкори 
инфиродї вазифадор аст, ки ба маќомоти андози мањалли 
бањисобгирии баќайдгирии худ маълумот пешнињод намуда, 
фаъолияти худро њамчун соњибкори инфиродї аз санаи 1-и 
моњи минбаъда тибќи тартиби муќарраргардида ќатъ намояд. 
Соњибкори мазкур метавонад фаъолияти худро дар асоси 
низоми дигари андозбандии муќаррарнамудаи ќонунгузории 
андоз њамчун субъекти хољагї идома дињад. Вайрон кардани 
талаботи Ќоидањои мазкур барои кашидан ба љавобгарие, ки 
ќонунгузории ЉТ пешбинї намудааст, асос мебошад. 
Фаъолияти соњибкории инфиродї бо ќарори худи соњибкор ё 
суд ќатъ мегардад. Суд њуќуќ дорад, фаъолияти соњибкории 
инфиродиро дар њолати муфлис эълон намудани он ё вайрон 
намудани ќонунгузории амалкунанда ќатъ намояд. Аз лањзаи 
ба ќувваи ќонунї даромадани њалномаи мазкур баќайдгирии 
давлатии ў ба сифати соњибкори инфиродї эътибори 
њуќуќиашро гум мекунад. 

 

§4. Шаклҳои ташкили ҳуқуқии ташкилотњои тиљоратї 

Шакли ташкилию ҳуқуқии субъектњои фаъолияти 
соҳибкорӣ маҷмӯи фарқиятҳои ташкилӣ, усулҳои ташаккули 
заминаи молумулкї, хусусиятҳои ҳамкории байни моликон, 
муассисон, иштирокчиён, масъулияти онҳо дар назди якдигар 
ва шарикњо мебошад. 

Фаъолияти соњибкории ташкилотњои тиљоратї дар 
шаклҳои ташкилию ҳуқуқии зайл амалї мегардад: 

- ташкилотњои тиљоратї -ташкилотњое субъекти хољагї 
буда метавонанд, ки ба даст овардани фоидаро маќсади 
асосии фаъолияти худ ќарор додаанд. Шахси њуќуќие, ки 
ташкилотњои тиљоратї мебошанд, метавонанд дар шакли 
ширкату љамъиятњои хољагидорї, кооперативњои тиљоратї, 
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корхонањои воњиди давлатї ва коммуналї таъсис дода 
шаванд. 

-  ташкилотњои ѓайритиљоратї-маќсади ба даст овардани 
фоидаро надошта, фоидаро байни иштирокчиён таќсим 
намекунанд.  Ташкилотњои ѓайритиљоратї танњо ба ќадре ба 
фаъолияти соњибкорї машѓул шуда метавонанд, ки барои 
маќсадњои оинномавии онњо зарур аст. Шахси њуќуќие, ки 
ташкилоти ѓайритиљоратї мебошанд, метавонанд дар шакли 
кооперативњои ѓайритиљоратї, иттињодияњои љамъиятї ё 
ташкилотњои динї, муассисањои аз љониби молик 
маблаѓгузоришаванда, фондњои хайрия ва фондњои дигар, 
инчунин дар дигар шаклњои пешбининамудаи ќонун таъсис 
дода шаванд. Таъсиси иттињодияњои ташкилотњои тиљоратї 
ва ѓайритиљоратї дар шакли ассотсиатсияњо ё иттифоќњо ба 
роњ монда мешавад (м.50 КГ ЉТ). 

4.1. Таъсиси ташкилотњои тиљоратї. Маќсади таъсиси 
ташкилоти тиљоратї бо роњи аз истеъмолкунанда ба даст 
овардани фоида барои њамаи ташкилот мебошад. 
Ташкилотњои тиљоратї (ташкилоти тиљоратї) метавонад аз 
љониби шахси воќеї ва њуќуќї таъсис дода шавад, Шакли 
ташкилотњои тиљоратї аз сатњи њуќуќ ва уњдадорињои њамаи 
ташкилот ва њам аъзоёни он шахсан, инчунин ба шумораи 
иштирокчиён- муассисон вобаста аст. Тартиби таъсиси 
ташкилотњои тиљоратї аз шакли љавобгарии њуќуќї, ки 
ташкилот доро мебошад, фарќ мекунад. Аммо бисёр даврањои 
он якхела аст. Барои таъсис ќарор оид ба таъсиси 
ташкилотњои тиљоратї ё суратмаљлиси муассисон зарур аст, 
агар онњо 2 ва ё зиёдтар бошанд. Оинномаи ташкилот, ки 
њуљљати асосї буда, вазъияти ташкилотро муаррифї мекунад, 
ном, суроѓа, шумораи муассисон, њуќуќ ва уњдадорињои онњо, 
тартиби ќабул намудани ќарор ва шартњои аз њайати он 
баромадан талаб карда мешавад. Барои њар як шакли 
ташкилот ариза барои баќайдгирї, пардохти бољи давлатї 
вуљуд дорад.  
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Интихоби шакли ташкилот аз фаъолияти ояндаи 
ташкилот ва шумораи муассисон вобаста аст. Муассис 
метавонад як шахс  ва ё якчанд шахс бошад. 

Тањлили санадњои меъёрию њуќуќии амалкунанда аз он 
шањодат медињад, ки ќонунгузорї мафњуми «таъсиси 
ташкилоти тиљоратї»-ро пешбинї накардааст. Бар замми ин 
бенуќсонии баќайдгирии њуќуќии љараёни таъсиси ташкилоти 
тиљоратї бисёртар ба фањмиши дурусти моњияти падидаи 
муњокимашаванда, мафњум ва хусусияти он вобаста аст. Дар 
зери мафњуми «таъсиси ташкилоти тиљоратї» амалї 
намудани амалњои ањаммияти њуќуќидошта ва ќабули санади 
дахлдор, ки барои ба шахс додани вазъи њуќуќии субъекти 
њуќуќи соњибкорї равона аст, фањмида мешавад. Љараёни 
таъсиси субъекти фаъолияти соњибкорї аз љониби соњибкори 
оянда ба амал баровардани њуќуќњои конститутсионии худ, як 
ќатор амалњои њуќуќии ањаммиятнок ба шумор меравад, ки 
хислати ягонаи ташкилї дорад ва мувофиќи ќоидаи 
муќаррарнамудаи ќонуни амалкунанда ба амал бароварда 
мешавад. Он вазифаи механизми њуќуќии интиќоли 
шањрвандонро ба иштирокчии муносибатњои соњибкорї иљро 
мекунад, ки дар худ чунин унсурњоро дарљ мекунад: њуќуќи 
субъекти ташкилотњои соњибкорї будан, вазъи њуќуќии онњо, 
воситањои ќонунигардонии давлатї ва ѓ. Таъсиси субъекти 
хољагї маљмўи амалњои њуќуќии ањаммиятноки ба њам 
алоќаманд ва аз љониби муассисон баамалбароранда 
мебошад, ки дар ќонун ва шартномаи таъсис дарљ гардидааст.  

Аломатњои таъсиси ташкилоти тиљоратї чунинанд:  
1.Таъсиси ташкилоти тиљоратї њама ваќт фаъолиятро 

ифода мекунад. Асоси таъсиси шахси њуќуќиро амалњои 
њуќуќї – созишномаи муассисон, санади баќайдгирии 
маќомот ташкил медињад.  

2. Мазмуни фаъолиятро оид ба таъсиси ташкилоти 
тиљоратї таъсиси ташкилоти тиљоратї ва баќайдгирии 
давлатии он ташкил медињад.  
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3. Равона будан ба натиљаи охирин – ба шахс додани 
вазъи субъектони фаъолияти соњибкорї.  

4.Субъектњои муносибатњои њуќуќї оид ба таъсиси 
ташкилоти тиљоратї инњо мебошанд: муассисон: шањрвандон, 
шахсони њуќуќї, маќомотњои давлатї ва мањаллї; давлат дар 
симои маќомотњои баќайдгирандаи он. 

Њамин тавр, таъсиси ташкилоти тиљоратї фаъолияти 
шањрвандон ва (ё) шахси њуќуќї, маќомотњои давлат оид ба 
таъсис ва баќайдгирии давлатии ташкилот мебошад, ки барои 
ба шахс вазъи субъектони фаъолияти соњибкорї додан равона 
карда шудааст. Институти таъсиси ташкилоти тиљоратї дар 
асоси ѓояњои муайяне, ки моњият ва ањаммияти иљтимоии 
онро ифода мекунад, ба вуљуд омада амал мекунад. Ѓояи 
ќонуният. Дар таъсисдињии ташкилоти тиљоратї ѓояи 
ќонуният маънои онро дорад, ки: якум, њуљљатњои таъсиси 
ташкилоти тиљоратї бояд ба талаботи ќонунгузорї 
мувофиќат кунад, дуюм, муассисон бояд тартиби таъсиси 
ташкилоти тиљоратиро, ки ќонунгузорї муайян намудааст, 
риоя намоянд. Ѓояи эътимоднокї маънои онро дорад, ки 
муассиси ташкилот бояд дурустии маълумотро, ки дар 
њуљљатњои таъсис ва дигар њуљљатњои барои баќайдгирии 
давлатї пешнињодшуда љойгир аст, таъмин намояд. Ѓояи 
ташаббускорї маънои онро дорад, ки таъсисдињии 
ташкилоти тиљоратї бо ташаббуси муассисон, ки дар 
чорчўбаи муносибатњои хусусї амал мекунанд, ба амал 
бароварда мешавад. Муассисон дар интихоби шакли 
ташкилию њуќуќии ташкилоти тиљоратии таъсисмедодаашон, 
дар интихоби номи он ташкилоти тиљоратї, ваќт, макони 
таъсисдињии ташкилоти тиљоратї ва дигар масъалањои 
таъсисдињї озод мебошанд. Санади хоњиши хусусї – ифодаи 
иродаи муассисон шарти зарурии таъсисдињии ташкилоти 
тиљоратї ба шумор меравад. Ѓояи якхелагї. Мувофиќи ѓояи 
якхелагї љараёни таъсисдињии ташкилоти тиљоратї бо 
меъёрњои ќонунгузорї ва санадњои меъёрии вазорату идорањо 
ба танзим дароварда мешавад. Њуљљати баќайдгирии намуди 
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ягона муќаррар карда шудааст ва маълумот дар бораи 
таъсисдињии ташкилоти тиљоратї ба Фењристи ягонаи 
давлатии шахсони њуќуќї ворид карда мешавад, маќомоти 
андоз маќомоти баќайдгиранда ба шумор меравад. Ѓояи 
зинавї. Ѓояи мазкур маънои онро дорад, ки таъсисдињии 
ташкилоти тиљоратї риояи пайдарпайи як ќатор расмиятњо, 
аз ќабили баќайдгирии субъекти хољагї мебошад, аммо бо ин 
мањдуд намешавад. Љараёни таъсисдињии ташкилоти 
тиљоратї як ќатор зинањои пайдарпайи алоќамандро дар бар 
мегирад. Асоси таъсисдињии ташкилоти тиљоратиро рафтори 
њуќуќии муассисон – созишномаи муассисон, санади 
маќомоти идоракунї (баќайдгирї) ташкил медињад. Чун 
ќоида барои таъсисдињии ташкилоти тиљоратї як ќатор 
таркибњои њуќуќї лозим аст. Фактњои њуќуќии зарурї бо 
хоњиши шахс (муассис, маќомоти идоракунї) бо пайдарпайии 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба вуљуд меоянд. Худсарона 
пайдарпайии таъсисдињии ташкилоти тиљоратиро таѓйир 
додан мумкин нест.  

Марњилањои зерини таъсисдињии ташкилот љой доранд: 1) 
то баќайдгирї; 2) баќайдгирии шахси њуќуќї; 3) баъди 
баќайдгирї.  

Марҳилаи аввал тартиби қабули қарорро дар бар 
мегирад: пешакӣ ва ниҳоӣ дар бораи таъсиси ташкилот, ки 
онҳоро муассисон қабул мекунанд ва њуҷҷатҳои таъсисиро 
таҳия мекунанд, маҳалли ҷойгиршавии ояндаи ташкилот, 
мақомоти роҳбарикунандаро интихоб мекунанд (ҷустуҷӯи 
бино ва ғ.). Дар баробари ин дар ин марҳила раванди ба 
расмият даровардани қарорҳои қаблан қабулшуда ва 
муттаҳидсозии ҳуқуқии онҳо дар шакли ҳуҷҷатӣ мебошад: ин 
метавонад қарори ягона иштирокчӣ ё протоколи маҷлиси 
умумӣ бошад. 

Марњилаи дуюм амали маќомоти ваколатдори давлатї 
дар соњаи баќайдгирии давлатии ташкилотњо дар хусуси ба 
расмият даровардани воќеияти њуќуќии таъсисёбї, 
азнавташкилдињї ва барњамдињии ташкилотњо ба сифати 
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субъект ва ќатъ намудани фаъолияти онњо, таъсисёбї ва ќатъ 
намудани фаъолияти филиалњо ва намояндагињои шахсони 
њуќуќии хориљї, инчунин ворид намудани маълумот дар 
бораи онњо ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќї 
аст. 

Марњилаи сеюм амалї намудани фаъолияти соњибкорї аз 
љониби ташкилот бо роњи истењсол, иљрои кор, расонидани 
хизмат ва фурўши мол аст. 

4.2. Ширкати комил. Ширкате комил дониста мешавад, ки 
иштирокчиёни он (шарикони комил) мутобиќи шартномаи 
байнашон имзошуда аз номи ширкат бо фаъолияти соњибкорї 
машѓул шуда, аз рўи уњдадорињои он нисбати тамоми амволи 
ба онњо тааллуќдошта масъулият бар дўш доранд. Шахс 
иштирокчии танњо як ширкати комил буда метавонад. Номи 
фирмавии ширкати комил бояд инњоро дар бар гирифта 
бошад: номи (унвони) њамаи иштирокчиёни он, инчунин 
калимањои "ширкати комил" ё номи (унвони) як ё якчанд 
иштирокчї бо илова кардани калимањои "ва компания" 
инчунин калимањои "ширкати комил" (м.72 КГ ЉТ). 

Идоракунии фаъолияти ширкати комил бо мувофиќаи 
тамоми иштирокчиён сурат мегирад. Дар шартномаи таъсис 
мумкин аст њолатњое пешбинї карда шаванд, ки ќарор бо 
аксарияти овози иштирокчиён ќабул мегардад. Агар дар 
шартномаи таъсис тартиби дигари муайян намудани шумораи 
овозњои иштирокчиён пешбинї нагардида бошад, њар 
иштирокчии ширкати комил як овоз дорад. Њар иштирокчии 
ширкат, сарфи назар аз он ки барои пешбурди корњои умумї 
ваколатдор аст ё не, њаќ дорад шахсан бо тамоми њуљљатњои 
марбут ба пешбурди кори ширкат шинос шавад. Рад кардани 
чунин њуќуќ ё мањдуд кардани он, аз љумла дар асоси 
созишномаи иштирокчиёни ширкат, эътибор надорад. 

Иштирокчии ширкати комил вазифадор аст, ки мутобиќи 
шартњои шартномаи таъсис дар фаъолияти он иштирок 
намуда ва дар муддати як сол аз рўзи баќайдгирии давлатии 
он сад фоизи сањми худро ба сармояи шарикони ширкат 
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гузаронад. Иштирокчии ширкати комил бе ризоияти 
иштирокчиёни боќимонда аз ном ва ба манфиати худ ё ба 
манфиати шахси сеюм барои анљоми ањдњо мушобењи ањдњои 
моњияти фаъолияти ширкатро ташкилкунанда њуќуќ надорад. 
Дар сурати вайрон кардани ин ќоида ширкат њаќ дорад, ки бо 
хости худ аз чунин иштирокчї љуброни зиёни ба ширкат 
расонида ё ба ширкат супурдани тамоми фоидаи аз чунин 
ањдњо бадастовардаашро талаб намояд. 

4.3. Ширкати ба боварї асосёфта. Ширкати ба боварї 
асосёфта (ширкати коммандитї) он ширкате дониста 
мешавад, ки дар он дар баробари иштирокчиёне, ки аз номи 
ширкат фаъолияти соњибкориро ба амал бароварда, аз рўи 
уњдадорињои ширкат бо амволи худ масъулият доранд 
(шарикони комил), як ё якчанд иштирокчии сањмгузоре 
(коммандистон) њастанд, ки таваккали зиёни марбут ба 
фаъолияти ширкатро дар доираи маблаѓи сањмгузориашон 
бар уњда дошта, дар татбиќи фаъолияти соњибкорї аз љониби 
ширкат иштирок намекунанд. Мавќеи шарикони комиле, ки 
дар ширкати ба боварї асосёфта иштирок доранд ва 
масъулияти онњо аз рўи ўњдадорињои ширкат дар хусуси 
иштирокчиёни ширкати комил муайян карда мешавад. Шахс 
танњо дар як ширкати ба боварї асосёфта шарики комил буда 
метавонад. Иштирокчии ширкати комил шарики комили 
ширкати ба боварї асосёфта буда наметавонад. Шарики 
комил дар ширкати ба боварї асосёфта иштирокчии ширкати 
комил буда наметавонад. Номи фирмавии ширкати ба боварї 
асосёфта бояд аз номи (номгўи) њамаи шарикони комил ва 
калимањои "ширкати ба боварї асосёфта" ё "ширкати 
коммандитї" ва ё аз номи (номгўи) на камтар аз як шарики 
комил бо иловаи калимањои " ... ва шариконаш" ва калимањои 
"ширкати ба боварї асосёфта" ё "ширкати коммандитї" 
иборат бошад. Нисбати ширкати ба боварї асосёфта 
ќоидањои КГ ЉТ дар бораи ширкати комил ба њамон андозае 
истифода мешаванд, ки он хилофи ќоидањо дар хусуси 
ширкати ба боварї асосёфта набошад (м.87 КГ ЉТ). 
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Фаъолияти ширкати ба боварї асосёфтаро шарикони 
комил идора мекунанд. Сањмгузорон њуќуќи иштирок 
карданро дар идора ва пешбурди корњои ширкати ба боварї 
асосёфта надоранд ва аз номи он танњо дар асоси 
ваколатнома амал карда метавонанд. Онњо барои мавриди 
бањс ќарор додани амалњои шарикони комил дар бобати 
идора ва пешбурди кори ширкат њуќуќ надоранд. 

Сањмгузори ширкати ба боварї асосёфта вазифадор аст, 
ки ба сармояи шарикона сањм гузорад. Гузоштани сањмро 
шањодатномаи иштироки аз љониби ширкат ба сањмгузор 
додашуда тасдиќ менамояд. Сањмгузори ширкати ба боварї 
асосёфта њуќуќ дорад, ки: 

а) мувофиќи тартиби пешбининамудаи шартномаи таъсис 
ќисми фоидаи ширкатро барои њиссааш дар сармояи 
муштарак гирад; 

б) бо њисоботу мувозинати ширкат шинос шавад; 
в) баъди анљоми соли молиявї аз њайати ширкат 

баромада, мувофиќи тартиби пешбининамудаи шартномаи 
таъсис сањми худро гирад; 

г) њиссаи худро дар сармояи муштарак ё як ќисми онро ба 
сањмгузори дигар ё шахси сеюм дињад. 

4.4. Љамъияти дорои масъулияти мањдуд. Дар асоси 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи љамъияти дорои 
масъулияти мањдуд»43 аз 10 майи соли 2002, №53 љамъияти 
дорои масъулияти маҳдуд ҷамъияти хоҷагиест, ки аз ҷониби 
як ё якчанд шахсе таъсис дода шуда, сармояи оинномавии он 
бо ҳиссаи ҳаҷми муайянкардаи ҳуҷҷатҳои таъсисотӣ тақсим 
шудааст. Иштирокчиёни ҷамъият аз рӯи уҳдадориҳои он 
масъулият надоранд ва зиёни таваккали марбут бо фаъолияти 
ҷамъиятро дар доираи арзиши саҳми гузоштаашон ба уҳда 
доранд. Иштирокчиёни ҷамъият, ки ба сармояи оинномавии 
ҷамъият саҳмро дар ҳаҷми пуррааш нагузоштаанд, тибқи 
уҳдадории он дар доираи арзиши қисми пардохташудаи 

                                                           
43 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 2002, №4, қисми 2, мод. 314; соли 2008, №10, мод. 
810. 
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саҳми ҳар кадом иштирокчии ҷамъият масъулияти муштарак 
доранд. Ҷамъият дар моликият амволи алоҳида дорад, ки дар 
мувозинати мустақили он ба ҳисоб гирифта мешавад, вай аз 
номи худ ҳуқуқҳои амволи ва шахсии ғайриамволиро ба даст 
дароварда ва онро амалӣ менамояд, уҳдадориро ба зимма 
гирифта, дар суд даъвогар ва ҷавобгар шуда метавонад. 
Ҷамъият шахси ҳуқуқӣ буда бо тартиби муқарраркардашуда 
метавонад дар ҳудуди ЉТ ва берун аз он суратҳисобҳои бонкӣ 
кушояд. 

Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ иштирокчиёни ҷамъият 
буда метавонанд. Қонунгузории ЉТ иштироки гурўҳи 
алоҳидаи шаҳрвандонро дар ҷамъиятҳо манъ ё маҳдуд 
карданаш мумкин аст. Мақомоти давлатӣ ва мақомоти 
ҳокимияти маҳаллї ҳақ надоранд, ки иштирокчиёни ҷамъият 
бошанд, агар қонунгузории ЉТ қоидаи дигареро муқаррар 
накунад. Ҷамъиятро як шахсе таъсис дода метавонад, ки он 
иштирокчии ягона мегардад. Ҷамъият минбаъд ҷамъияти 
дорои як иштирокчӣ шуда метавонад. Ҷамъият ба сифати 
иштирокчии ягона ҷамъияти дигари хоҷагии аз як шахc 
иборат бударо дошта наметавонад. Шумораи иштирокчиёни 
ҷамъият набояд бештар аз cӣ  нафар бошад. Дар ҳолатҳое ки 
шумораи иштирокчиёни ҷамъият аз ҳадди муқарраркардаи 
ҳамин банд зиёд бошад, ҷамъият дар давоми сол бояд ба 
ҷамъияти кушоди саҳҳомӣ ё кооперативи истеҳсолӣ табдил 
ёбад. Агар дар давоми муҳлати зикрёфта ҷамъият аз нав 
таъсис дода нашавад ва шумораи иштирокчиёни ҷамъият то 
ҳадди муқарраркардаи ҳамин банд кам нагардад, он ба 
тариқи судӣ бо талаби мақоме, ки шахсони ҳуқуқиро ба 
қайди давлатї мегиранд, ё дигар мақомоти давлатӣ ё 
мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, ки онҳоро қонун барои 
пешниҳоди чунин талаб ҳуқуқ, додааст, барҳам дода 
мешавад. 

Иштирокчиёни ҷамъият ҳуқуқ доранд дар идораи корҳои 
ҷамъият бо тартиби муқарраркардаи ќонун ва ҳуҷҷатҳои 
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таъсисотии ҷамъият иштирок намоянд; дар бораи фаъолияти 
ҷамъият маълумот гиранд ва бо дафтарҳои муҳосибавӣ 
(бухгалтерӣ) ва дигар ҳуҷҷатҳои он бо тартиби 
муқарраркардаи ҳуҷҷатҳои таъсисотӣ шинос шаванд; дар 
тақсимоти фоида иштирок кунанд; бо тартиби 
пешбиникардаи ҳамин Қонун ва оинномаи ҷамъият ҳиссаи 
худро аз сармояи оинномавии ҷамъият фурўшанд ё ба тарзи 
дигар як қисми онро ба як ё якчанд иштирокчии ин ҷамъият 
диҳанд; ҳар вақт новобаста аз розигии дигар иштирокчиёни 
он аз ҷамъият бароянд; дар сурати барҳам хўрдани ҷамъият 
қисми амвол ё арзиши онро баъди ҳисобу китоб бо 
кредиторон гиранд. 

Оинномаи ҷамъият метавонад дигар ҳуқуқҳои (ҳуқуқҳои 
иловагии) иштирокчии (иштирокчиёни) ҷамъиятро пешбинӣ 
намояд. Ин ҳуқуқҳо мумкин аст дар оинномаи ҷамъият 
пешбинӣ карда шаванд ё бо қарори маҷлиси умумии 
иштирокчиёни ҷамъият, ки онро ҳамаи иштирокчиёни 
ҷамъият якдилона қабул кардаанд, дода мешаванд. Ҳуқуқҳои 
иловагие, ки ба иштирокчии муайяни ҷамъият дода шудааст, 
дар ҳолати бегона кардани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) ӯ ба 
бадастдарорандаи ҳисса (қисми ҳисса) намегузарад. Қатъ ё 
маҳдуд кардани ҳуқуқҳои иловагие, ки ба ҳамаи 
иштирокчиёни ҷамъият дода шудааст, бо қарори маҷлиси 
умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни 
ҷамъият якдилона қабул кардаанд, сурат мегирад. Қатъ ё 
маҳдуд гардондани ҳуқуқҳои иловагие, ки ба иштирокчиёни 
муайяни ҷамъият дода шудааст, бо қарори маҷлиси умумии 
иштирокчиёни ҷамъият, ки бо на камтар аз се ду ҳиссаи овози 
шумораи умумии иштирокчиёни ҷамъият қабул шудааст, 
сурат мегирад, ба шарте ки агар иштирокчии ҷамъият, ки 
чунин ҳуқуқҳои иловагӣ ба ӯ тааллуқ дорад, ба тарафдории 
ин қарор овоз дода, ё розигии хаттӣ дода бошад. 
Иштирокчии ҷамъият, ки ҳуқуқҳои иловагӣ ба ӯ дода 
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шудааст, аз татбиқи ҳуқуқҳои иловагии додашуда даст 
кашида метавонад ва дар ин бора ба ҷамъият огоҳномаи 
хаттӣ мефиристад. Аз вақти огоҳномаи мазкурро гирифтани 
ҷамъият ҳуқуқҳои иловагии иштирокчии ҷамъият қатъ 
мегардад. 

Иштирокчиёни ҷамъият уҳдадоранд бо тартиб, дар ҳаҷм, 
таркиб ва мӯҳлати пешбиникардаи ќонун ва ҳуҷҷатҳои 
таъсисотии ҷамъият саҳм гузоранд; иттилооти махфиро дар 
бораи фаъолияти ҷамъият фош нанамоянд, инчунин дигар 
уҳдадориҳоро низ доранд, ки ќонун пешбинӣ кардааст. 

Ба ғайр аз уҳдадориҳои пешбиникардаи ќонун, оинномаи 
ҷамъият метавонад дигар уҳдадориҳои (уҳдадориҳои 
иловагии) иштирокчии (иштирокчиёни) ҷамъиятро, ки ба 
меъёрҳои ин Қонун мухолиф нестанд, пешбинӣ намояд. Ин 
уҳдадориҳо дар оинномаи ҷамъият пешбинӣ шуда ё бо 
қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки ҳамаи 
иштирокчиёни ҷамъият якдилона қабул кардаанд, ба зиммаи 
ҳамаи онҳо гузошта мешавад. Ба зиммаи иштирокчии 
муайяни ҷамъият гузоштани уҳдадориҳои иловагӣ бо қарори 
маҷлиси умумии иштирокчиёни ҷамъият, ки бо накамтар аз се 
ду ҳиссаи овозҳои шумораи умумии иштирокчиёни ҷамъият 
қабул шудааст, сурат мегирад, агар иштирокчии ҷамъият, ки 
чунин уҳдадориҳои иловагї ба зиммаш гузошта шудааст, ба 
тарафдори қабули чунин қарор овоз диҳад ё розигии хаттӣ 
дода бошад. Уҳдадориҳои иловагие, ки ба зиммаи 
иштирокчии муайяни ҷамъият гузошта шудааст, дар ҳолати 
бегона кардани ҳиссаи (қисми ҳиссаи) ӯ ба бадастдарорандаи 
ҳисса (қисми ҳисса) намегузарад. Уҳдадориҳои иловагӣ 
мумкин аст бо қарори маҷлиси умумии иштирокчиёни 
ҷамъият, ки ҳамаи иштирокчиёни ҷамъият якдилона қабул 
кардаанд, қатъ карда шавад. 

4.5. Љамъияти дорои масъулияти иловагӣ. Ҷамъияти дорои 
масъулияти иловагӣ ҷамъияте дониста мешавад, ки аз ҷониби 
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як ё чанд шахс таъсис гардида, сармояи оинномавиаш 
мувофиқи андозаҳои дар ҳуҷҷатҳои таъсис муайянгардида ба 
ҳиссаҳо тақсим мешавад. Иштирокчиёни чунин ҷамъият аз 
рӯи уҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба андозаи дар 
ҳуҷҷатҳои таъсиси ҷамъият муайянгардидаи барои ҳамаашон 
баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки 
иловагӣ доранд. Агар дар ҳуҷҷатҳои таъсиси ҷамъият 
тартиби дигари тақсимоти масъулият пешбинӣ нагардида 
бошад, дар сурати муфлисшавии яке аз иштирокчиён 
масъулияти ӯ аз рӯи уҳдадориҳои ҷамъият байни  
иштирокчиёни  боқимонда мутаносибан ба саҳмҳояшон 
тақсим карда мешавад. Номи фирмавии ҷамъияти дорои 
масъулияти иловагӣ бояд номи ҷамъият, инчунин ибораи  
«дорои масъулияти иловагӣ»-ро дар бар гирад. Нисбати 
ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ қоидаҳои КГ ЉТ дар 
бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд истифода 
мешаванд (м.105 ГК ЉТ). 

4.6. Љамъияти саҳҳомӣ. Дар асоси Ќонуни ЉТ«Дар бораи 
ҷамъиятҳои саҳомӣ»   аз 5 марта соли 2007, №237 љамъияти 
саҳомӣ - ташкилоти тиҷоратие, мебошанд, ки сармояи 
оинномавии он ба миқдори муайяни саҳмияҳо тақсим шуда, 
иштирокчиёни (саҳмдорони) он аз рўи уҳдадориҳои ҷамъияти 
саҳомӣ масъулият надоранд ва таваккали зарари вобаста ба 
фаъолияти онро дар доираи арзиши саҳмияҳои марбуташон 
ба зимма доранд.  

Ҷамъияти саҳомӣ шахси ҳуқуқӣ буда, уҳдадориҳоеро 
барои фаъолият ба зимма дорад, ки қонунгузории ЉТ манъ 
намекунад.  Ба намудҳои алоҳидаи фаъолият, ки номгўи 
онҳоро Қонуни ЉТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе 
намудҳои фаъолият» муайян мекунад, ҷамъияти саҳомӣ 
метавонад танҳо дар асоси иҷозатнома машғул шавад. 
Ҷамъияти саҳомӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ аз рўзи бақайдгирии 
давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 
таъсисёфта ба ҳисоб меравад. Ҷамъияти саҳомӣ, агар дар 
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оинномаи он тартиби дигаре  пешбинӣ нашуда бошад, бе 
маҳдудсозии муҳлат таъсис дода мешавад. Ҷамъияти саҳомӣ  
ҳуқуқ дорад бо тартиби муқарраргардида дар ҳудуди ЉТ ва 
берун аз он суратҳисобҳои бонкӣ кушояд.  Саҳмдори 
ҷамъияти саҳомии пўшида, ки нияти ба шахси сеюм 
фурўхтани саҳмияҳои худро дорад, уҳдадор аст саҳмдорони 
боқимондаи ҷамъияти саҳомӣ ва худи ҷамъияти саҳомиро бо 
нишон додани нарх ва дигар шартҳои фурўши саҳмияҳо хаттӣ 
огоҳ намояд. Огоҳонидани саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ 
тавассути ҷамъияти саҳомӣ амалӣ мешавад. Агар дар 
оинномаи ҷамъияти саҳомӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда 
бошад, огоҳонидани саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ   аз ҳисоби 
саҳмдоре амалӣ мешавад, ки нияти фурўхтани саҳмияҳои 
худро дорад. Агар саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ ва (ё) 
ҷамъияти саҳомӣ аз ҳуқуқи афзалиятнок барои ба даст 
овардани ҳамаи саҳмияҳои барои фурўш пешниҳодшаванда 
истифода накунанд, дар муҳлати ду моҳ аз рўзи гирифтани 
чунин огоҳинома аз ҷониби ҷамъияти саҳомӣ саҳмияҳо 
метавонанд ба шахсони сеюм бо ҳамон нарх ва шартҳое, ки 
ба ҷамъияти саҳомӣ ва саҳмдорони он хабар дода шуда 
буданд, фурўхта шаванд. Агар то ба охиррасии ин муҳлат аз 
ҳама саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ҷамъияти 
саҳомӣ (агар ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқи афзалиятноки ба даст 
овардани саҳмияҳоро дошта бошад) аризаҳои хаттӣ оид ба 
истифода ё рад кардан аз ҳуқуқи афзалиятнок гирифта шуда 
бошад, муҳлати амалинамоии ҳуқуқи афзалиятнок қатъ 
мегардад. Ҷамъияти саҳомӣ бояд дорои муҳри мудаввар бо  
зикри номи пурраи фирма ба забони давлатӣ бошад. Дар 
муҳр ҳамчунин метавонад номи фирмавии ҷамъияти саҳомӣ  
бо ҳама гуна забони дигар сабт гардад. Ҷамъияти саҳомӣ 
метавонад муҳр ва бланкаҳои бо зикри номи худ, инчунин бо 
тартиби муқарраргардида тамғаи моли ба қайд гирифташуда 
ва дигар воситаҳои тасвирии шинохташаванда  дошта бошад. 
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Хусусияти таъсис ва азнавташкилдиҳии ҷамъиятҳои саҳомӣ 
дар соҳаи фаъолияти бонкӣ, сармоягузорӣ ва суғуртавӣ бо 
ќонун ва қонунҳои дигари ЉТ муайян карда мешавад. 
Хусусиятҳои вазъи ҳуқуқии ҷамъиятҳои саҳомие, ки ҳангоми 
хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ таъсис ёфтаанд ва 
нисбати онҳо ҳуқуқи махсус оид ба иштироки ЉТ дар 
идоракунии ҷамъиятҳои саҳомии мазкур («саҳмияи тиллоӣ») 
истифода бурда мешавад, Қонуни ЉТ 16 майи 1997 «Дар 
бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ» муайян мекунад44.  

Ҷамъияти саҳомӣ дар шаклҳои кушода ва пўшида таъсис 
дода мешавад, ки он дар оиннома ва номи фирмавиаш 
инъикос мегардад. Саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушода 
метавонанд саҳмияҳои худро бе розигии дигар саҳмдорони ин 
ҷамъият бегона кунанд. Чунин ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ дорад 
барои саҳмияҳои баровардааш обунаи кушодаро доир намояд 
ва онҳоро бо дарназардошти ќонун ва дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ фурўшад. Шумораи саҳмдорони ҷамъияти 
саҳомии кушода маҳдуд карда намешавад. Ҷамъияти саҳомии 
кушода ҳар сол ҳисоботи солона, тавозуни муҳосибавӣ ва 
ҳисоботи фоидаю зарарро барои маълумоти умум нашр 
мекунад. Ҷамъияти саҳомие, ки саҳмияҳояш танҳо байни 
муассисони он ё гурўҳи дигари шахсони қаблан 
муайянгардида тақсим карда мешавад, ҷамъияти саҳомии 
пўшида эътироф мегардад. Чунин ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқ 
надорад ба саҳмияҳои баровардааш обунаи кушода доир 
намояд ё ба тарзи дигар онҳоро барои харид ба гурўҳи 
номаҳдуди шахсон пешниҳод кунад. Шумораи саҳмдорони 
ҷамъияти саҳомии пўшида набояд аз панҷоҳ нафар зиёд 
бошад. Агар шумораи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии пўшида 
аз шумораи ниҳоии муқараррнамудаи ҳамин қисм бештар 
бошад, ин ҷамъияти саҳомӣ дар  муддати як сол бояд ба 
ҷамъияти саҳомии кушода табдил дода шавад. Агар шумораи 
                                                           
44  Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1997, №10, мод. 160;  с. 2009, №3, мод. 90;  Қонуни ҶТ 
аз 24.02.2017 с., №1402; аз 28.01.2020 с., №1686. 
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саҳмдорони он то шумораи ниҳоии муқараррнамудаи ҳамин 
қисм кам нагардад, ҷамъияти саҳомӣ бояд бо тартиби судӣ 
барҳам дода шавад. Саҳмдорони ҷамъияти саҳомии пўшида 
барои аз рўи нархи ба дигар шахс пешниҳодшуда харидорӣ 
намудани саҳмияҳои саҳмдорони ҳамин ҷамъияти саҳомӣ 
афзалият доранд. Дар оинномаи ҷамъияти саҳомӣ метавонад 
ба ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқи афзалиятноки аз саҳмдорон 
харида гирифтани саҳмияҳояшон пешбинӣ карда шавад, ба 
шарте ки саҳмдорон аз ҳуқуқи афзалиятноки харидани 
саҳмияҳо истифода накарда бошанд. Тартиб ва муҳлати 
истифодаи ҳуқуқи афзалиятнок барои ба даст овардани 
саҳмияҳо, ки дигар саҳмдорон мефурўшанд, тибқи оинномаи 
ҷамъияти саҳомӣ муқаррар карда мешавад. Мўҳлати татбиқи 
ҳуқуқи афзалиятнок наметавонад аз рўзи ба фурўш 
баровардани саҳмияҳо камтар аз 30 рўз ва бештар аз 60 рўз 
бошад. Ҷамъияти саҳомие, ки муассиси он мутобиқи ҳолатҳои 
муқаррарнамудаи қонунҳо ЉТ мебошад (ба истиснои 
ҷамъиятҳои саҳомие, ки дар ҷараёни хусусигардонии 
корхонаҳои давлатӣ таъсис ёфтаанд), метавонанд танҳо 
ҷамъиятҳои саҳомии кушода бошанд.  
        Ҷамъияти саҳомӣ аз рўи уҳдадориҳои худ  бо тамоми 
молу мулки марбутааш ҷавобгар мебошад. Ҷамъияти саҳомӣ 
аз рўи уҳдадориҳои саҳмдорони худ ҷавобгар намебошад. 
Саҳмдороне, ки арзиши саҳмияҳоро пурра напардохтаанд, 
дар доираи уҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ оид ба арзиши 
пардохтнашудаи саҳмияҳояшон дорои масъулияти муштарак 
мебошанд. Агар муфлисии ҷамъияти саҳомӣ  натиҷаи амал ё 
беамалии саҳмдорони он ё дигар шахси бонуфузи он бошад, 
ҳангоми нокифоягии молу мулки ҷамъияти саҳомӣ 
масъулияти иловагӣ (субсидиарӣ) ба зиммаи ҳамин саҳмдори 
бонуфуз ё дигар шахсон аз рўи уҳдадориҳои он мумкин аст 
гузошта шавад. 
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4.7. Љамъиятҳои фаръӣ  ва вобаста. Агар дигар ҷамъият ё 
ширкати хоҷагидорӣ (асосӣ) бо сабаби иштироки 
афзалиятноки худ дар сармояи оинномавии он ё мутобиқи 
шартномаи байни онҳо ва ё ба тариқи дигар имконияти 
муайян намудани қарорҳои аз ҷониби чунин ҷамъият 
қабулшавандаро дошта бошад, ҷамъияти хоҷагидории фаръӣ 
дониста мешавад. Ҷамъияти фаръӣ барои қарзҳои ҷамъият 
(ширкат)-и асосӣ масъулият надорад. Ҷамъият (ширкат)-и 
асосие, ки ҳуқуқи ба ҷамъияти фаръӣ, аз ҷумла тибқи 
шартномаи ба он додани дастурҳои барояш ҳатмиро дорад, аз 
рӯи аҳдҳое, ки ҷамъияти фаръӣ бо мақсади иҷрои чунин 
дастурҳо анҷом медиҳад, ба ин ҷамъият масъулияти 
муштарак дорад. Дар сурати бо гуноҳи ҷамъият (ширкат)-и 
асосӣ муфлис шудани ҷамъияти фаръӣ, ҷамъият (ширкат)-и 
асосӣ аз рӯи қарзҳои он масъулияти иловагӣ дорад. Агар дар 
қонун дар бораи ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ тартиби дигаре 
муқаррар нагардида бошад, иштирокчиён (саҳомдорон)-и 
ҷамъияти фаръӣ ҳуқуқ доранд, ки аз ҷамъият (ширкат)-и 
асосӣ ҷуброни зиёни бо гуноҳи он ба ҷамъияти фаръӣ 
расидаро талаб намоянд (м.116 КГ ЉТ). 

Агар ҷамъияти дигар (бартаридошта, иштироккунанда) 
бештар аз 20 фоизи  саҳмияҳои овоздиҳандаи ҷамъияти 
саҳҳомӣ ё 20 фоизи сармояи оинномавии ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдудро дошта бошад, ҷамъияти хоҷагидории 
вобаста эътироф мешавад. Ҷамъияти хоҷагидорие, ки зиёда аз 
20 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандаи ҷамъияти саҳҳомӣ ё 20 
фоизи сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияти 
маҳдудро харидааст, мувофиқи тартиби пешбининамудаи 
қонунҳо бояд дар бораи ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ дар ин хусус 
бетаъхир маълумот нашр намояд. Ҳадди иштироки 
мутақобилаи ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ дар сармояи 
оинномавии якдигар ва миқдори овозҳое, ки яке аз чунин 
ҷамъиятҳо дар маҷлиси умумии иштирокчиён ё саҳмдорони 
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ҷамъияти дигар истифода карда метавонад, бо қонун муайян  
карда мешавад (м. 117 КГ ЉТ). 

4.8. Кооперативҳои тиҷоратӣ. Дар асоси Ќонуни ЉТ 22 
июли соли 2013 «Дар бораи кооперативњо» 50 кооперативи 
тиљоратї ташкилоти тиљоратї буда, мутобиќи оиннома 
асосан ба шахсони сеюм хизмат мерасонад. Даромади софи 
кооперативи тиљоратї метавонад дар байни аъзои он тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонун ва оинномаи кооператив 
таќсим карда шавад. 

Таъсис ва фаъолияти кооперативњо дар асоси принсипњои 
зерин асос меёбанд: узвияти ихтиёрї ва ошкоро дар 
кооператив; 
кумаки мутаќобила ва њифзи бартарињои иќтисодї барои 
аъзои кооператив; идоракунии демократї; расидан ба 
њадафњо доир ба бењтаркунии шароити иќтисодї ва иљтимоии 
аъзои кооператив; нигоњдории мустаќилияти иќтисодї ва 
соњибкории аъзои кооператив; таъмини дастрасии аъзои 
кооператив ба тањсилот ва омузиш ва пешбурди фаъолияти 
шаффофи кооператив амалї карда мешавад. 

Кооператив аз љониби на камтар аз се шахси воќеї ё 
шахсони њуќуќї таъсис дода мешавад. Номи фирмавии 
кооператив бояд ба ќонунгузории ЉТ мутобиќ ва дорои 
калимаи "кооператив" бошад. Ба дигар ташкилот, ба ѓайр аз 
кооперативи бо тартиби муќарраргардида 
баќайдгирифташуда, амалї намудани фаъолият тањти ном ё 
номгузории дорои калимаи "кооператив" ё њамрадифи он бо 
дигар забон манъ мебошад. 

Кооператив њуќуќ дорад, ки аъзои кооперативи дигар ё 
иттињодия (ассотсиатсия) ва ташкилоти дигар бошад; 
оинномаи худро тасдиќ ва ба он таѓйиру иловањо ворид 
намояд, уњдадорињои аъзои амалкунандаро дар оянда омўхта, 
муайян намояд; аз аъзои кооператив пардохти зарари 
иќтисодиро талаб намояд, агар оинномаи кооператив инро 
пешбинї намуда бошад. 
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Кооператив уњдадор аст: Фењристи аъзои кооператив ва 
сањмњои онњоро ба роњ монад; мутобиќи ќонунгузорї 
бањисобгирии муњосибии мувофиќро ба роњ монад; нусхаи 
оиннома, рўйхати аъзои кооператив ва маълумотро дар бораи 
онњо барои гузаронидани санљиш дар њар ваќти муносиб ва аз 
рўи суроѓаи баќайдгирифташудаи кооператив ройгон 
пешнињод намояд; њуљљатњои молиявии худро барои 
гузаронидани санљиши аудиторї ба аудитори мустаќил 
мутобиќи ќонун ва оинномаи кооператив пешнињод намояд. 

4.9. Корхонаҳои  давлатӣ. Дар асоси Ќонуни ЉТ«Дар 
бораи корхонањои давлатї»  аз 28 феврали соли 2004, №10 
корхонаи давлатї ин корхонаи воњиди давлатї ва корхонаи 
давлатии фаръї мебошад. Корхонаи воњиди давлатї-
ташкилоти тиљоратиест, ки њуќуќи ба амволи вобастакардаи 
молик соњиб шуданро надорад. Корхонаи давлатии фаръї - 
шахси њуќуќиест, ки дар назди дигар корхонаи давлатї, аз 
њисоби ќисми моликияти он таъсис меёбад.  

Ба корхонањои давлатї мансубанд: а) корхонањои воњиди 
давлатї бо њуќуќи пешбурди хољагидорї; б) корхонаи 
давлатї бо њуќуќи идораи оперативї. 

Вобаста ба намудњои моликияти давлатї корхонањо 
таќсим мешаванд: а) ба корхонањое, ки тањти моликияти 
љумњуриявї ќарор доранд-корхонањои давлатии љумњуриявї; 
б) ба корхонањое, ки тањти моликияти њокимияти мањаллї 
ќарор доранд - корхонањои давлатии коммуналї. 

Ҳалли вазифаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки талаботи ҷомеа 
ва давлатро муайян мекунанд, самтҳои асосии фаъолияти 
корхонаҳои давлатӣ мебошанд. Вазифаҳои асосии 
корхонаҳои давлатӣ инҳоянд: а) таъмини моддии қудрати 
мудофиавии давлат ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеа; б) истеҳсоли 
мол (кор, хизматрасонӣ); в) анҷом додани фаъолият дар 
соҳаҳое, ки ба вазифаҳои давлат мансубанд. 

Корхонаи давлатии ҷумҳуриявӣ бо қарори Ҳукумати ЉТ 
таъсис дода мешавад. Корхонаи давлатии коммуналӣ бо 
санади мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ бо тартиби 



77  

муқарраргардидаи қонунгузории ЉТ таъсис дода мешавад. 
Муассиси корхонаи давлатӣ метавонад мақоми давлатие, ки 
барои таъсиси корхона қарор қабул кардааст, ё мақомоти 
идоракунии давлатии ваколатдоркардашудаи Ҳукумати ЉТ 
бошад. Муассисе, ки дар бораи таъсиси корхонаи давлатӣ 
қарор қабул кардааст, ҳақ дорад мақомоти давлатии 
дахлдорро ваколатдор намояд, ки қисме аз ҳуқуқҳои ӯро 
нисбати корхонаҳои давлатӣ татбиқ намояд. Ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои мақомоти ваколатдоркардашуда нисбат ба 
корхонаи давлатӣ дар асоси қарори Ҳукумати ЉТ ё 
ҳокимияти маҳаллӣ муайян карда мешавад. Феҳристи 
корхонаҳои давлатии ҷумҳуриявиро Ҳукумати ЉТ тасдиқ 
менамояд. Феҳристи корхонаҳои давлатии коммуналӣ аз 
тарафи раисони дахлдори Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо тасдиқ карда мешавад. 

Соҳа ва мақсадҳои фаъолияти корхонаи давлатӣ аз 
тарафи муассис ё мақоми ваколатдор муайян карда шуда, дар 
оинномаи корхона инъикос меёбанд ва бояд мутобиқи 
талаботи ќонун ва дигар санадҳои қонунгузории ЉТ бошанд. 
Аз тарафи муассис ё мақоми ваколатдор ба корхонаи давлатӣ 
додани вазифаҳои давлатии назоратӣ ё иҷозатдиҳӣ манъ аст. 
Аз тарафи корхона амалӣ намудани фаъолият, инчунин содир 
намудани аҳде, ки ба соҳа ва намуди фаъолияти дар оиннома 
нишон додашуда ҷавобгӯ нест, танҳо баъди ба оинномаи 
корхона ворид намудани тағйиру иловаҳо тибқи қонугузорӣ 
имкон дорад. Аз тарафи корхона содир намудани аҳди 
мухолифи мақсадҳои фаъолияти он, ки дар оиннома муайян 
шудаанд, аз тарафи суд тибқи тартиботи муқарранамудаи 
қонунгузории ЉТ метавонад беэътибор дониста шавад. 

Корхонаи воҳиди давлатӣ метавонад баробари дигар 
корхонаҳои таъсисёфта дар соҳаҳои тарҳрезӣ, истеҳсол ва 
таҳвили маҳсулот барои эҳтиёҷоти давлат, аз қабили яроқи 
ҷангӣ, лавозимоти ҷангӣ, техникаи ҳарбӣ, амволи дигари 
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ҳарбӣ, маснуоти масолеҳи комплектонӣ, бо мақсади таҳкими 
қобилияти мудофиавӣ ва амнияти ЉТ; барҳамдиҳӣ 
(нобудсозӣ, партовкунонӣ, гӯрондан) ва коркарди воситаҳои 
ҳарбию-техникии бекоршуда; тайёр кардан ва фурӯхтани 
доруворӣ, воситаҳои табобатӣ, таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ; 
анҷом додани фаъолияти хоҷагидорӣ дар соҳаи таъмини 
қувваи барқ, об, гармӣ ва газ; расонидани хизмат тавассути 
нақлиёти роҳи оҳан ва истифодаи умумӣ, интиқоли ҳавоии 
бор ва мусофирон; расонидани хизмати алоқа (аз ҷумла, 
алоқаи почта) ва телекоммуникатсионӣ, истифодаи хатҳои 
алоқаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ; дар соҳаи бонкӣ, 
суғуртавӣ ва дигар фаъолияти қарзию молиявӣ; анҷом додани 
фаъолияти истеҳсолию хоҷагидорӣ дар соҳаи тандурустӣ, 
ҳифзи табиат, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг ва 
варзиш; анҷом додани фаъолияти дигари истеҳсолию хоҷагӣ, 
ки дар нақшаҳои Ҳукумати ЉТ оид ба рушди иҷтимоию 
иқтисодӣ пешбинӣ шудаанд ва дигар соҳаҳои фаъолиятро 
мутобиқи қонунгузорї анљом дињанд. 

Танҳо корхонаи воҳиди давлатӣ ҳуқуқи таъсиси корхонаи 
давлатии фаръиро дорад. Корхонаи давлатии фаръӣ, ки 
моликияти ҷумҳуриявӣ мебошад, бо мувофиқаи молики 
корхонаи асосӣ таъсис дода мешавад. Корхонаи давлатии 
фаръӣ, ки моликияти коммуналӣ аст, бо мувофиқаи молики 
корхонаи асосӣ таъсис меёбад. Оинномаи корхонаи давлатии 
фаръиро муассиси он бо розигии мақоми болоии идораи 
давлатӣ тасдиқ мекунад. Корхонаи давлатии фаръӣ ҳуқуқи 
таъсиси дигар корхонаи фаръиро надорад. 

Корхонаи давлатии фаръӣ дар шакли корхонаи воҳиди 
давлатӣ таъсис дода мешавад ва дорои ҳуқуқҳои 
муқаррарнамудаи ќонун барои чунин навъи корхонаҳои 
давлатӣ мебошад. Масъулияти корхонаи фаръӣ аз рӯи 
уҳдадориҳояш, инчунин масъулияти корхонаи онро 
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таъсисдода нисбати уҳдадориҳои корхонаи фаръӣ мувофиқи 
талаботи КГ ЉТ сурат мегирад. 

Корхонаҳои давлатии фаръӣ бо ин мақсадҳо таъсис 
меёбанд: а) тақсимшавӣ ё ҷудошавӣ аз корхонаи асосӣ ба 
сабаби талаботи қонунгузории зиддиинҳисорӣ; б) табдили 
филиалҳои корхонаи асосӣ ба шахсони ҳуқуқии дорои 
тавозуни алоҳида; в) таъсиси истеҳсолоти иловагӣ ва махсус 
барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти асосӣ; г) 
озод шудани корхонаи асосӣ аз навъҳои фаъолият ва 
вазифаҳои бо мақсаду вазифаҳояш мувофиқ набуда. 

 

§5. Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ҳамчун субъекти 

фаъолияти соҳибкорӣ 

Ташкилотҳое, ки мақсади ба даст овардани фоидаро 
надошта, фоидаро байни иштирокчиён тақсим намекунанд 
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мебошанд. Шахси ҳуқуқие, ки 
ташкилоти ғайритиҷоратӣ мебошанд, метавонанд дар шакли 
кооперативҳои ғайритиҷоратӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё 
ташкилотҳои динӣ, муассисаҳои аз ҷониби молик 
маблағгузоришаванда, фондҳои хайрия ва фондҳои дигар, 
инчунин дар дигар шаклҳои пешбининамудаи қонун таъсис 
дода шаванд. Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ танҳо ба қадре ба 
фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда метавонанд, ки барои 
мақсадҳои оинномавии онҳо зарур аст (м.50 КГ ЉТ). 

Қонунгузор ба ду хусусияти асосии ташкилотҳои 
ғайритиҷоратӣ ишора мекунад. Аввал ин набудани фоида 
ҳамчун ҳадафи асосии фаъолият мебошад. Дуюм, фоидаи 
бадастомада наметавонад дар байни аъзои ташкилоти 
ғайритиҷоратӣ тақсим карда шавад.  

Ҳама ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ қобилияти махсуси 
ҳуқуқӣ доранд. Онҳо метавонанд як ё якчанд намуди 
фаъолиятеро амалӣ кунанд, ки қонун манъ накардааст. Чун 
қоида, доираи қобилияти махсуси ҳуқуқии ҳар як ташкилоти 
ғайритиҷоратӣ аз иродаи муассисони он, ки ҳадафҳо ва 
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фаъолияти ташкилоти ғайритиҷоратиро муайян мекунанд, 
вобаста аст. Барои ташкилотҳои тиҷоратӣ қонунгузорӣ дар 
интихоби самарабахши рафтор аз рӯи ҳадафи фаъолияти 
соҳибкорӣ (ба даст овардани фоида) имкониятҳои васеъ 
фароҳам меорад. Чунин имкониятҳо тавассути таъсиси 
ташкилотњои тиҷоратӣ бо як қатор озодиҳо ва пеш аз ҳама 
дорои қобилияти васеи амалан номаҳдуд таъмин карда 
мешаванд. Барои шахсони ҳуқуқие, ки барои фоида таъин 
нашудаанд, қобилияти ҳама гуна ҳуқуқ ва гирифтани 
уҳдадориҳо на танҳо зарур нест, балки хатарнок шуда 
метавонад, зеро он барои дур шудан аз ҳадафҳое, ки барои он 
буданд, шароит фароҳам меорад.  

Ғайр аз он, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ иштирокчиёни 
касбии муомилоти соњибкорї нестанд. Фаъолияти онҳо дар 
нақши шахсони ҳуқуқии мустақил пеш аз ҳама ба зарурати 
дастгирии моддии фаъолияти асосӣ вобаста аст, ки бо 
амалисозии соҳибкорӣ алоқаманд нестанд. Ҳуқуқи 
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ барои иҷрои фаъолиятҳое, ки 
барои он иҷозатнома зарур аст, аз лаҳзаи гирифтани чунин 
иљозатнома ё дар муҳлати дар он пешбинишуда ба миён 
омада, пас аз ба охир расидани амали муҳлати он, қатъ 
мегардад агар дар қонунҳо ё дигар санадҳои ҳуқуқӣ тартиби 
дигаре пешбинӣ нашуда бошад. 

Даромаде, ки дар натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ ба даст 
оварда мешавад, барои ноил шудан ба ҳадафҳои 
пешбининамудаи ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилоти 
ғайритиҷоратӣ равона карда шудааст. Дар шароити муосир 
ягон шахси ҳуқуқӣ танҳо аз ҳисоби саҳмгузории муассисон ва 
хайрия вуҷуд дошта наметавонад. Фоидае, ки дар натиҷаи 
фаъолияти соҳибкорӣ ба даст оварда мешавад, аз ҷониби 
ташкилоти ғайритиҷоратӣ барои пӯшонидани хароҷоти 
марбут ба фаъолияти ғайрисоҳибкорӣ, ки барои он ташкил 
шудааст, истифода мешавад. 
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Масалан, дар асоси моддаи 15 Ќонуни ЉТ  19 майи соли 
2009, №531 “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї” 5 муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимӣ новобаста аз шакли моликият ва шакли 
ташкилию ҳуқуқӣ, бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти худ, 
инчунин намояндагӣ ва ҳифзи манфиатҳои умумии 
молумулкӣ, ҳуқуқ доранд, то дар асоси шартнома 
иттиҳодияҳои ғайритиҷоратиро дар шакли ассотсиатсия 
(иттифоқ)-ҳо таъсис диҳанд. Дар ҳолати бо қарори 
иштирокчиён ба зиммаи ассотсиатсия гузоштани фаъолияти 
соҳибкорӣ, ассотсиатсия бояд аз рӯи тартиби 
пешбининамудаи қонун ба ҷамъият ё ширкати истеҳсолӣ 
табдил дода шавад. Барои татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ 
ассотсиатсияҳои низоми таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ ҳуқуқ доранд, то 
ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ таъсис диҳанд ё дар фаъолияти онҳо 
иштирок намоянд. Ассотсиатсияҳои муассисаи таҳсилоти 
олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимӣ шахси ҳуқуқӣ мебошанд. Аъзои ассотсиатсияҳои 
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мустақилият ва ҳуқуқи 
шахси ҳуқуқӣ будани худро нигоҳ медоранд. Ассотсиатсияҳои 
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимӣ барои уҳдадориҳои аъзои худ 
ҷавобгар намебошанд. Аъзои ассотсиатсияҳои муассисаи 
таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимӣ аз рӯи уҳдадориҳои ассотсиатсия ба андоза ва 
мувофиқи тартиби дар ҳуҷҷатҳои таъсисии ассотсиатсия 
пешбинишуда масъулияти субсидорӣ доранд. Номи дақиқи 
ассотсиатсияҳои дар низоми муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 
ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ бояд 
мақсади асосии ассотсиатсия ва аъзои онро ифода ва 
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калимаҳои "ассотсиатсия" ё "иттифоқ"-ро дар худ дошта 
бошад.45 

Хусусиятҳои фаъолияти соњибкории ташкилотҳои 
ғайритиҷоратӣ аз рӯи хусусиятҳои фаъолияти онҳо дар асоси 
истеъмоли маҳсулоти ҷамъиятии дар бахши тиҷорати 
иқтисодӣ бадастомада муайян карда мешавад. Манбаъҳои 
маблағгузории ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, чун қоида, 
метавонанд саҳмияҳои аъзои он ва хайрияҳо бошанд. Фоидае, 
ки ташкилоти ғайритиҷоратӣ дар ҷараёни фаъолияти 
соҳибкорӣ мегирад, мутобиқи қонунгузорӣ манбаи хароҷоти 
мақсаднок мебошад. Дар робита ба ин, он аз андози фоида 
ситонида мешавад ва сипас аллакай мувофиқи мақсадҳои 
ташкилот истифода шуданаш мумкин аст. Номуайянии 
андоза ва мунтазами гирифтани пулҳои нақд дар 
банақшагирии молиявӣ дар ташкилоти ғайритиҷоратӣ 
талаботҳои махсусро пешкаш мекунад. Он ба принсипҳои 
банақшагирии барномавӣ-мақсаднок, банақшагирии буҷа 
асос ёфта, барои ба даст овардани натиҷаҳои ниҳоӣ равона 
карда шудааст. 

 
§6. Бақайдгирии давлатии субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ 

Соњибкорон бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї» аз 19 майи соли 2009, №508 бояд ба 
ќайди давлатї гирифта шаванд46. Маълумот оид ба 
баќайдгирии давлатї, аз љумла баќайдгирии ташкилоти 
тиљоратї, номи фирмавї ба Фењристи ягонаи давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї, ки ба шиносоии 
умум дастрас мебошад, љой карда мешавад. Баќайдгирии 
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї 

                                                           
Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №5, мод. 338; с. 2014, №7, қ. 2, мод. 423; с. 2016, 
№7, мод. 628; Қонуни ҶТ аз 26.07.2014 с., № 1126, аз 23.07.2016 с., № 1350, аз 28.08.2017 с., № 1465, аз 
17.05.2018 с., № 1529. 
Ахбори Маљлиси Оли ЉТ с.2009., №5, м. 316; с.2010., №12, м.828. 
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(минбаъд-баќайдгирии давлатї) – амали маќомоти 
ваколатдори давлатї дар соњаи баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї (минбаъд– 
маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї) дар хусуси 
ба расмият даровардани воќеияти њуќуќии таъсисёбї, 
азнавташкилдињї ва барњамдињии шахсони њуќуќї, шахсони 
воќеї ба сифати соњибкорони инфиродї ва ќатъ намудани 
фаъолияти онњо (минбаъд - соњибкорони инфиродї), 
таъсисёбї ва ќатъ намудани фаъолияти филиалњо ва 
намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї, инчунин ворид 
намудани маълумот дар бораи онњо ба Фењристи ягонаи 
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї 
мебошад. Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї махзани ягонаи давлатии иттилоотї 
дар бораи шахсони њуќуќї, филиалњо ва намояндагињои онњо, 
соњибкорони инфиродї, филиалњо ва намояндагињои шахсони 
њуќуќии хориљї ба шумор меравад. Баќайдгирии давлатї аз 
љониби маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї 
мувофиќи ѓояи «равзанаи ягона» бе гузаронидани 
экспертизаи њуќуќии њуљљатњои пешнињодгардида амалї 
гардонида мешавад. Баќайдгирии давлатї мувофиќи ѓояи 
«равзанаи ягона» мазмуни зеринро дорад: 1) барои 
баќайдгирии давлатї аризадињанда њуљљатњои 
пешбининамудаи ќонуни мазкурро танњо ба маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї аз рўйи мањалли 
љойгиршавии (суроѓаи) субъекти хољагї (мањалли зисти 
роњбари шахси њуќуќї), мањалли зисти (фаъолияти) 
соњибкори инфиродї, мањалли љойгиршавии (суроѓаи) 
филиал ё намояндагии шахси њуќуќии хориљї (мањалли зисти 
роњбари филиал ё намояндагии шахси њуќуќии хориљї) 
пешнињод менамояд. Барои дурустии њуљљатњои пешнињод-
гардида ва пуррагии маълумоти дар онњо инъикосёфта 
аризадињанда тибќи ќонунгузории ЉТ љавобгариро ба зимма 
дорад; 2) маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї 
маълумотро дар бораи шахси њуќуќї, соњибкори инфиродї, 
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филиал ё намояндагии шахси њуќуќии хориљиро ба Фењристи 
ягонаи давлатї ворид намуда, дар њолатњои пешбининамудаи 
Ќонуни мазкур њуљљати тасдиќкунандаи баќайдгирии 
давлатї, инчунин њуљљатњои тасдиќкунандаи ќайди 
бањисобгирии андоз, омор ва суѓуртаи иљтимоии давлатиро 
медињад. Баќайдгирии давлатї дар Фењристи ягонаи давлатї 
баќайдгирии якваќтаро дар маќомоти анљомдињандаи 
баќайдгирии давлатї, маќомоти давлатии омор ва маќомоти 
суѓуртаи иљтимоии давлатиро дар назар дорад. 3) њангоми 
баќайдгирї дар Фењристи ягонаи давлатї ба субъектњо 
Раќами ягонаи мушаххас дода мешавад, ки барои њар як 
шахси њуќуќї, соњибкори инфиродї, филиал ва намояндагии 
шахси њуќуќии хориљї такрорнашаванда мебошад. Маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї корњои зеринро анљом 
медињад: 1) пас аз ќабули њуљљатњои таъсисї дар муддати то 
се рўзи корї нисбат ба шахсони њуќуќї, филиал ё 
намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї ва дар муддати як 
рўзи корї нисбат ба соњибкорони инфиродї маълумотро ба 
Фењристи ягонаи давлатї ворид менамоянд; 2) пас аз иљрои 
амалњои дар банди 1-и ќисми мазкур пешбинишуда, ин 
маълумотро дар шакли электронї барои гузаронидани ќайди 
дохилии бањисобгирї ба маќомоти давлатии омор ва 
маќомоти суѓуртаи иљтимоии давлатї мефиристанд ва ба 
маќомоти номбаршуда дастрасии онро таъмин менамоянд. 
Маќомоти давлатии омор ва маќомоти суѓуртаи иљтимоии 
давлатї аз рўйи маълумоти гирифташуда дар муддати на 
дертар аз як рўзи корї ќайди дохилии бањисобгирии шахси 
њуќуќї, филиал ё намояндагии шахси њуќуќии хориљї ва 
соњибкори инфиродиро анљом дода, маълумотро доир ба 
шахси мазкур (бо тасдиќи ба ќайди дохилї гирифтан) дар 
шакли электронї ба маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии 
давлатї бозпас мефиристанд. 5. Раќами ягонаи мушаххас 
танњо як маротиба њангоми баќайдгирии аввалия дода 
мешавад, дар тамоми давраи фаъолият бояд таѓйир наёбад ва 
дар мавриди бекор гардидани баќайдгирии субъекти 
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мушаххас ба субъекти дигар дода нашавад. 6. Субъектњои 
баќайдгирифташуда уњдадоранд, ки раќами ягонаи 
мушаххаси худро дар мукотибаи худ ба шахсони сеюм нишон 
дињанд.  
7. Маќоми анљомдињандаи баќайдгирии давлатї њангоми 
додани њуљљати тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатии шахси 
њуќуќї, соњибкори инфиродї, филиалњо ва намояндагињои 
шахсони њуќуќии хориљї онњоро дар бораи уњдадории 
пешнињод намудани њисоботи давлатии муќарраргардида ба 
маќомоти давлатии омор, суѓуртаи иљтимоии давлатї бо 
роњи ќайд намудани ин уњдадорї дар њуљљати тасдиќкунандаи 
баќайдгирии давлатї хабардор мекунад. 8. Њуљљати 
тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатї барои кушодани 
суратњисобњо дар ташкилотњои бонкї, инчунин барои тайёр 
намудани муњр ва тамѓаи шахсони њуќуќї, соњибкорони 
инфиродї, филиалњо ва намояндагињои шахсони њуќуќии 
хориљї асос мебошад. 9. Талаб намудани њуљљатњои иловагї 
бо маќсади баќайдгирии давлатї, дода шудани раќами ягонаи 
мушаххас, раќами мушаххаси суѓуртавї ва рамзњои оморї, ба 
ѓайр аз њуљљатњои муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур манъ аст.  

Баќайдгирии давлатии таъсисёбии шахси њуќуќиро 
маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї дар мањалли 
љойгиршавии (суроѓаи) субъекти хољагї дар муддати то панљ 
рўзи корї аз лањзаи пешнињод намудани њуљљатњое, ки 
номгўйи онњоро моддаи 11-и Ќонуни мазкур пешбинї 
намудааст, бо додани њуљљати тасдиќкунандаи баќайдгирии 
давлатии субъекти хољагї дар худи њамин муддат амалї 
мегардонад. 

Агар пас аз ба охир расидани панљ рўзи корї маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї ќарорро дар бораи 
баќайдгирии давлатї ё рад кардани баќайдгирии давлатии 
субъекти хољагї ќабул накарда бошанд ва ё њуљљати 
тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатии шахси њуќуќиро 
надода бошанд, маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии 
давлатї уњдадоранд, фавран пас аз гузаштани муњлати дар 
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боло нишондодашуда ба Фењристи ягонаи давлатї 
маълумотро дар бораи таъсисёбии субъекти хољагї ворид 
созанд ва ба аризадињанда дар бораи баќайдгирии давлатии 
субъекти хољагї шањодатнома дињанд ё онро ба суроѓаи дар 
ариза нишондодашуда фиристанд. Њуљљатњоро барои 
баќайдгирии давлатии субъекти хољагї муассисони субъекти 
хољагї ё шахсони ваколатдори онњо пешнињод карда 
метавонанд. Шахсони ваколатдор инњо буда метавонанд: 1) 
роњбари маќомоти иљроияи шахси њуќуќї, ки ваколатњои ўро 
ќарори муассисон дар бораи таъйин намудани ў тасдиќ 
мекунад; 2) шахси дигаре, ки аз номи муассисони субъекти 
хољагї дар асоси ваколатнома баромад мекунад. 

Барои анљом додани баќайдгирии давлатии таъсисёбии 
субъекти хољагї ба маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии 
давлатї њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: 1) ариза 
барои баќайдгирии давлатии субъекти хољагї аз рўйи шакли 
тасдиќнамудаи маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии 
давлатї. 2) ќарори муассис (суратљаласаи маљлиси муассисон) 
дар бораи таъсисдињии шахси њуќуќї. Ќарор дар бораи 
таъсисдињии субъекти хољагї аз љониби муассис (муассисон)-
и субъекти хољагї имзо карда мешавад; 3) нусхаи њуљљати 
тасдиќкунандаи шахсияти роњбари маќомоти иљроияи шахси 
њуќуќии таъсисёбанда дар сурати аз љониби роњбари 
маќомоти иљроияи шахси њуќуќии таъсисёбанда пешнињод 
гардидани њуљљат ё нусхаи њуљљати тасдиќкунандаи шахсият 
ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор дар сурати аз 
љониби шахси ваколатдори муассисон пешнињод гардидани 
њуљљатњо барои баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї; 4) 
нусхаи њуљљати тасдиќкунандаи шахсияти њар як муассиси 
(шахси воќеии) шахси њуќуќии таъсисёбанда ва 
маълумотномаи маќомоти андоз нисбат ба муассис – 
субъекти хољагї доир ба надоштани ќарзи андоз; 5) дар 
њолати таъсис додани субъекти хољагї дар њудуди минтаќаи 
озоди иќтисодї маълумотномаи маъмурияти минтаќаи озоди 
иќтисодї; 6) иќтибоси њуљљат дар бораи баќайдгирии 
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давлатии субъекти хољагї ё нусха аз фењристи шахсони 
њуќуќии давлати хориљї (ё њуљљати дигари аз рўйи ќувваи 
њуќуќиаш ба он баробар, ки маќоми шахси њуќуќии хориљиро 
исбот менамояд), дар сурате, ки агар муассис шахси њуќуќии 
хориљї бошад; 7) хулосаи маќомоти дахлдор дар мавриди 
баќайдгирии воситањои ахбори омма; 8) пардохтномаи 
(квитансия) бољи давлатї. 

2. Њуљљатњои иловагии пешнињодшаванда барои 
баќайдгирии давлатии шахси њуќуќии бо роњи азнав-
ташкилдињї таъсисёфта инњо мебошанд: 1) ќарори маќомоти 
ваколатдори субъекти хољагї дар бораи азнавташкилдињї бо 
њатман нишон додани шакли азнавташкилдињї; 2) санади 
(акти) супурдан ё баланси (тавозуни) таќсимот вобаста ба 
шакли азнавташкилдињии шахси њуќуќї. 3) хулосаи маќомоти 
давлатии зиддиинњисорї дар њолатњои пешбининамудаи 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи раќобат». 3. Барои 
баќайдгирии давлатии субъекти хољагї ба маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї пешнињод намудани 
Оинномаи субъекти хољагї талаб карда намешавад. 4. Барои 
баќайдгирии давлатии субъекти хољагї пешнињод намудани 
њуљљати тасдиќкунандаи ташаккулёбии сармояи оинномавї 
талаб карда намешавад. Њуљљати тасдиќкунандаи 
ташаккулёбии сармояи оинномавї ба маќомоти анљом-
дињандаи баќайдгирии давлатї дар муддати як сол аз рўзи 
баќайдгирии давлатии субъекти хољагї пешнињод карда 
мешавад. Дар њолати ташкил надодани њадди аќали њаљми 
сармояи оинномавї субъекти хољагї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон барњам дода мешавад. Маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї њуќуќ дорад, бо талаби 
барњам додани чунин субъекти хољагї ба суд мурољиат кунад. 
5. Њуљљатњои дар бандњои боло нишондодашуда, ки бо 
маќсади баќайдгирии давлатии субъекти хољагї аз љониби 
шахсони воќеї ё њуќуќии хориљї пешнињод гардидаанд, бояд 
ба забони давлатии ЉТ тарљума карда шаванд. Њуљљатњои дар 
боло нишондодашуда, ки бо маќсади баќайдгирии давлатии 
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субъекти хољагї аз љониби шахсони воќеї ё њуќуќии хориљї 
пешнињод гардидаанд, бояд бо тартиби муќарраргардида 
ќонунї (легализатсия) гардонида шаванд. Тарљумаи њуљљат-
њои дар боло нишондодашуда, ки бо маќсади баќайдгирии 
давлатии субъекти хољагї аз љониби шахсони воќеї ё њуќуќии 
хориљї пешнињод гардидаанд, бояд ба тариќи нотариалї 
тасдиќ карда шаванд. Ќонунигардонии њуљљатњое, ки бо 
маќсади баќайдгирии давлатии субъекти хољагї аз љониби 
шахсони воќеї ё њуќуќии хориљии мамлакатњои иштирокчии 
шартномањо ва созишномањои байналмилалии дахлдори 
эътирофнамудаи Тољикистон пешнињод мегарданд, талаб 
карда намешавад. Баќайдгирии давлатї дар асоси пурра 
пешнињод намудани њуљљатњое, ки Ќонуни зикршуда 
муќаррар намудааст, анљом дода мешавад. Талаб намудани 
њуљљатњои иловагї аз љониби маќомоти анљомдињандаи 
баќайдгирии давлатї манъ аст. Барои баќайдгирии давлатї 
аризадињанда њуљљатњоро шахсан пешнињод менамояд. Ба 
аризадињанда оид ба гирифтани њуљљатњо бо нишон додани 
номгўй ва санаи ќабули онњо аз љониби маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї забонхат дода мешавад. 
Њуљљати тасдиќкунандаи баќайдгирии давлатии таъсисёбии 
субъекти хољагї Шањодатнома дар бораи баќайдгирии 
давлатии субъекти хољагї мебошад.  

Танзими иљозатномадињии фаъолияти соњибкорї 
мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе 
намудњои фаъолият» аз 17 майи соли 2004, №37 47 ва Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 3 апрели соли 2007, №172 “Оид ба тасдиќи 
низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе 
намудњои фаъолият (дар тањрири нав)”48 ба амал бароварда 
мешавад. Дар зери иљозатнома – иҷозати махсусе, ки барои 
амалӣ намудани фаъолияти мушаххас бо риояи ҳатмии шарту 
талаботи иҷозатномадиҳӣ онро мақомоти 
                                                           
47  Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №5, мод. 348; с. 2005, № 3, мод. 120; Қонуни ҶТ 
аз 28.07.200 аз 18.03.2015 № 1184, № 1191, аз 23.11.2015 № 1246, аз 14.05.2016 № 1318, аз 23.07.2016 № 1353, 
аз 14.11.2016 № 1369, аз 30.05.2017 № 1434, аз 20.06.2019 № 1625, аз 04.07.2020 № 1712. 
48 Маҳзани мутаммаркази иттилооти ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Адлия». Шакли 7.0 / Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2020. –1 электрон. опт. диск (CD - ROM). 
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иҷозатномадиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ 
додааст. Иљозатномадињї чорабиниҳоест, ки ба 
иҷозатномадиҳӣ, аз нав ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳое, ки 
мавҷудияти иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, боздоштан ва 
барқарор намудани амали иҷозатнома, бекор кардани он ва 
ба назорати мақомоти иҷозатномадиҳанда дар хусуси аз 
тарафи иҷозатномадор риояи шарту талаботи 
иҷозатномадиҳӣ ҳангоми ба амал баровардани намудҳои 
фаъолияти иҷозатномадодашаванда вобаста  мебошад. 
Номгўйи намудњои фаъолияте, ки барои амалї намудани 
онњо иљозатнома зарур аст, дар моддањои 17-18 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» 
нишон дода шудааст. Мутобиқи ќонун барои намудҳои 
зерини фаъолият иҷозатнома зарур аст: фаъолият оид ба 
додани сертификати калидҳои имзои электронии рақамӣ, ба 
қайд гирифтани соҳибони имзоҳои электронии рақамӣ, 
хизматрасонӣ вобаста ба истифодаи имзоҳои электронии 
рақамӣ ва тасдиқ кардани ҳаққонияти имзоҳои электронии 
рақамӣ; фаъолият оид ба коркард ва истеҳсоли воситаҳои 
ҳифзи иттилооти махфиёна; фаъолият оид ба ҳифзи техникии 
иттилооти махфиёна; фаъолият оид ба коркард ва истеҳсоли 
воситаҳои махсуси техникие, ки барои ғайриошкоро ба даст 
овардани иттилоот пешбинӣ шудаанд, фурўши ин воситаҳо ва 
инчунин хариди онҳо бо мақсади фурўш дар ҳолатҳое, ки ин 
намудҳои фаъолият  аз тарафи соҳибкорон ва шахсони 
ҳуқуқии ба соҳибкорӣ машғулбуда амалӣ гардонида 
мешаванд; фаъолият оид ба тайёр кардани маҳсулоти 
матбаавии аз сохтакори муҳофизатшаванда, инчунин савдои 
маҳсулоти мазкур; фаъолият оид ба истеҳсол, сохтан, фурӯш, 
коллексиякунӣ ё ба намоишгузории силоҳ ва лавозимоти 
ҷангии он; фаъолият оид ба истифодаи иншоотҳои 
истеҳсолие, ки хавфи таркидан, сўхтан ва химиявӣ доранд; 
фаъолият оид ба истеҳсол, коркард, истихроҷи нафт, газ, 
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ангишт ва истифодаи шабакаҳои иншооти нафтӣ ва газӣ ва 
ѓайра. 

Тибќи ќонун тартиби махсуси иљозатномадињї намудњои 
зерини фаъолиятро дар бар мегирад: фаъолият оид ба 
анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ, аз ҷумла бонки исломӣ; 
фаъолият  оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ; 
фаъолияти оператори низоми пардохт; фаъолияти соҳаи 
истеҳсол ва муомилоти спирти этилӣ, машрубот ва маҳсулоти 
спиртдор; фаъолият оид ба истењсол, воридот, содирот, 
фурўши яклухт чаканаи мањсулоти тамоку; фаъолият дар 
соҳаи алоқаи барқӣ; фаъолият оид ба истифодаи сарватҳои 
зеризаминӣ ва ѓайра.  

Дар ќонунгузорї якчанд ќоидаи иљозатномадињї дарљ 
гардидааст. Якум, иљозати иљозатномаи намуди фаъолият 
метавонад аз љониби литсензиат дар њама њудуди ЉТ амал 
намояд. Дуюм, иљозатнома барои амалї намудани фаъолияти 
дар он дарљгардида ва танњо аз љониби субъекти хољагии 
иљозатномагирифта њуќуќи амалї намуданро дорад, яъне 
иљозатнома ба каси дигар дода намешавад, ба истиснои 
њолатњои вориси њуќуќї њангоми азнавташкилкунии шахси 
њуќуќї. Сеюм, иљозатнома ба муњлати муайян – на камтар аз 
5 сол дода мешавад. Муќаррарот оид ба иљозатномадињии 
намудњои махсуси фаъолият, инчунин амали бемуњлати 
иљозатномаро пешбинї мекунад. Муњлати амали иљозатнома 
бо тартиби аз нав ба расмият даровардани њуљљате, ки 
иљозатнома доштани шахсро тасдиќ мекунад, дароз карда 
мешавад.  

 Ќабули ќарор дар бораи додани (ё надодани) 
иљозатнома. Маќоми иљозатномадињанда ќарор дар бораи 
додан ё надодани иљозатномаро дар муњлати на зиёда аз сї 
рўзи расидани аризаи довталаби иљозатнома бо тамоми 
њуљљатњои лозима ќабул мекунад. Ќарори мазкур бо фармони 
маќоми иљозатномадињанда ба расмият дароварда мешавад. 
Асосњои надодани иљозатнома инњо мебошанд: агар 
њуљљатњои пешнињодкардаи довталаби иљозатнома дорои 
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маълумоти нодуруст ё ѓалат бошанд; агар объектњои ба 
довталаби иљозатнома тааллуќдошта ё аз тарафи ў 
истифодашаванда ба шарту талаботи иљозатномадињї 
номувофиќ бошанд; агар вобаста ба намуди пешбинишудаи 
фаъолият аз тарафи маќомоти дахлдор љињати мутобиќати 
шароити фаъолият ва талаботи ба онњо пешбинишаванда 
хулосаи манфї дода шуда бошад. 

Довталаби иљозатнома њуќуќ дорад, нисбати надодани 
иљозатнома аз тарафи маќоми иљозатномадињанда ё барои 
бефаъолиятии вай ба суд мурољиат намояд. Хабарнома дар 
бораи додан ё надодани иљозатнома ба довталаби 
иљозатнома. Хабарнома дар бораи надодани иљозатнома ба 
довталаби иљозатнома бо нишон додани сабабњои радкунї 
(супорида), аз он љумла реквизити санади санљиши имконияти 
иљро намудани талабот ва шартњои муќаррарнамударо иљро 
намудани иљозатномагир, агар сабаби радкунї ин иљро карда 
натавонистани талабот ва шарти муќарраршуда аз љониби 
иљозатномагир бошад, фиристонида мешавад. Хабарнома дар 
бораи додани иљозатнома дар шакли хаттї ба довталаби 
иљозатнома бо ќайди реквизити суратњисоби бонкї ва 
муњлати пардохти њаќќи иљозатномагирї фиристонида 
(супорида) мешавад.. 

 
Саволҳо барои худсанљї 

1. Маҳдудияти машѓул шудан ба фаъолият барои 
соҳибкор ва ташкилоти тиҷоратӣ чист? 

2. Ҳуқуқҳои муассисон нисбати молу мулке, ки онҳо ба 
сармояи оинномавии ташкилот интиқол додаанд, чӣ гунаанд? 

3. Намудҳои ташкилотҳои тиҷоратиро номбар кунед? 
4. Шумораи муассисони ташкилотҳои тиҷоратӣ чӣ гуна 

маҳдудиятҳо доранд? 
5. Кадом шахсон метавонанд муассисони ташкилотҳои 

тиҷоратӣ бошанд? 
6. Ҳуҷҷатҳои таъсисӣ дар ташкилотҳои тиҷоратӣ 

кадомҳоянд? 
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7. Масъулияти муассисон барои уҳдадориҳои ташкилот чӣ 
гуна аст? 

8. Мақомоти роҳбарикунанда дар ташкилотҳои тиҷоратӣ 
кадомҳоянд? 

9. Иштирок дар фаъолияти соҳибкории ташкилоти 
тиҷоратии муассисон ва иштирокчиёни он чист? 
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БОБИ 4.  МУФЛИСШАВИИ  СУБЪЕКТҲОИ                                                                                                    

ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 

 

§1. Мафњум ва аломатњои муфлисшавї 

Дар њар як давлати  низоми иќтисодияш инкишофёфта, 
яке аз унсурњои механизми танзими њуќуќии муносибатњои 
бозорї ин ќонунгузорї оид ба муфлисшавї мебошад.  
Мављудияти институти муфлисшавї бо як ќатор сабабњо 
вобаста мебошад. Аввал, зарур аст, ки муомилоти иќтисодї 
ва иштирокчиёни онро аз натиљаи фаъолияти ѓайрифаъоли 
субъектњои аз уњдаи ба таври дахлдор иљро карда 
натавонистаи уњдадорињои худ набаромада њифз намоем, дар 
њолате ки он хислати устуворї ба худ касб намудааст. Аз як 
тараф зарурати аз муомилот берун намудани ин иштирокчї 
ба миён меояд. Аз тарафи дигар кўшиши нигоњ доштани он 
њамчун истењсолкунандаи мањсулот, кор, хизмат ва корфармо 
љой дорад. Дар њарду њолат, вобаста аз он ки шахсони њуќуќї 
ба молу мулки худ пурра љавобгар мебошанд, таќсими њамаи 
ин молу мулкро ба кридиторон бояд боз дорем. Дар баробари 
ин бояд манфиати худи ќарздори муфлисшуда низ њифз карда 
шавад ва њалли масъалаи нигоњдорї ва барњамдињиро ба 
муќаррароти ќонун оид ба расмиёти муфлисшавї бояд њавола 
намоем. Барњамдињии ќарздори нодор (муфлис) ин чораи 
охирин аст. Он ташкилотњои ѓайрифаъолро аз шумораи 
ташкилотњои фаъолияткунанда берун менамояд. Аммо 
муфлис эътироф намудани ќарздор дорои натиљаи манфи низ 
мебошад, чунки на танњо мафиати молу мулкии ќарздор 
балки њуќуќ ва манфиати доираи шахсони дигарро низ 
халалдор менамояд. Аз ин рў ќонунгузорї маљмўи чорањоеро 
пешбинї менамояд, ки барои бартараф намудани 
пардохтнопазирї ва барњамдињии субъекти бозор равона 
шудааст, ки расмиёти муфлисшавї буда, барои ќарздор аксар 
ваќт чораи мусбат мебошад. Он имконият медињад, ки 
ќарздор ќарзи худро аз њисоби мулу мулкашон пардохт 
намояд ва баъдан кори худро идома дињад.  
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Моњияти институти муфлисшавї дар он ифода меёбад, ки 
аз як тараф аз муомилоти гражданї субъектони нодор 
ихтисор мешаванд (дар њолати барњам додани онњо), ки боиси 
солимгардонии бозор мебошад ва аз тарафи дигар ин 
институт имконият медињад, ки субъектњои соњибкори 
фаъолияткунанда кори худро аз нав ташкил дода боз ба 
мувозинати молиявї омада расанд. 

 Мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи муфлисшавї» аз 8 
декабри соли 200349 муфлисшавї – аз тарафи ќарздор дар 
њаљми пурра ќонеъ карда натавонистани талаби кредиторон 
оид ба уњдадорињои пулї ва (ё) иљро карда натавонистани 
уњдадорињои ворид намудани пардохтњои њатмї, ки аз љониби 
суд эътироф шудаанд ё ќарздор ќодир набуданашро эълон 
намудааст. Шахсони њуќуќї, соњибкорони инфиродї ва 
њамчунин шахсони њуќуќии хориљї барои ќонеъ намудани 
талабњои кредиторон аз рўи уњдадорињои пулї ва њамчунин 
иљрои пардохтњои њатмии ба буљет аз њисоби молу мулки 
онњо воридшаванда ќодирнабуда њисобида мешаванд, агар 
чунин уњдадорињо аз тарафи онњо дар давоми се моњ аз 
лањзаи эътибор пайдо карданашон иљро карда нашаванд ва 
агар маблаѓи умумии уњдадорињояшон аз арзиши молу мулки 
ба онњо тааллуќдошта зиёд бошад. Таркиб ва њаљми 
уњдадорињои пулї ва пардохтњои њатмї ба ваќти пешнињоди 
ариза ба суд дар бораи муфлис эътироф намудани ќарздор 
муайян карда мешаванд. 

Барои муайян намудани мављудияти аломатњои 
муфлисшавии ќарздор њаљми уњдадорињои пулї, аз љумла 
њаљми ќарз барои молњои тањвилгардида, корњои иљрошуда 
ва хизматрасонї, маблаѓи ќарзњо бо назардошти фоизњо, ки 
онњоро ќарздор бояд пардохт намояд, ба истиснои 
уњдадорињо дар назди шањрвандоне, ки ќарздор барои 
расонидани зиён ба њаёт ва саломатиашон љавобгар аст, 
уњдадорињо оид ба пардохти подоши муаллифї ва њамчунин 
уњдадорињо дар назди муассисони (иштирокчиёни) ќарздор – 

                                                           
49 Ахбори Маљлиси Олї ЉТ с. 2003., №12, м.674; с.2008, №10.м.813; с.2009., №5, м.317. 



95  

шахсони њуќуќї, ки аз чунин иштирок бармеоянд, мавриди 
таваљљуњ ќарор мегирад. 

Бояд  ќайд кард,  ки  ќонун  ба сифати  яке  аз  аломатњои  
муфлисшавї  њаљми  минималии  ќарзи  субъектро эътироф 
менамояд. Аз  љумла,  расмияти муфлисшавї  нисбат ба  
шахси њуќуќии  ќарздор  дар  он њолате  оѓоз  карда  мешавад,  
ки  агар  талаботи  кредиторњо  дар  маљмўъ 10% арзиши 
сармояи  ойинномавии шахси њуќуќро ташкил дињад ва 
нисбати  шањрванди ќарздор бошад,   на камтар  аз  пансад  
њадди  аќали  музди  кор мебошад. 

Сабти ќонунии  њаљми  минималии  талаботњои  
кредиторњо  чунин  маъно   дорад, ки  њуќуќи  кредиторњо  
бинобар  мављуд  будани  талаботњои  муайяншудаи  
минималї  метавонанд њимоя  карда  шаванд,  њангоми  вуљуд  
надоштани онњо   механизми  њимояи  њуќуќи  кредиторњо   
татбиќнашаванда аст. 

Њамзамон ин  чунин  маъно   надорад,  ки  њангоми  
татбиќ  намудани  расмиятњои  муфлисшавї њуќуќи  
кредиторњое, ки  њаљми  талаботи  онњо  аз  њаљми  талаботи 
минималии  бо ќонун  муќарраргардида  камтар  бошад,  
њимоя  карда  намешаванд. 

Якум,  талаботи минималии  кредиторњо  на бо  
назардошти  њуќуќи  кредитори  алоњида,  балки  аз  њисоби  
маљмўи  талаботи  кредиторњо,  ки  њаљми  талаботи њар 
кадоми  онњо  аз  њаљми  минималии  бо  ќонун  
муќарраргардида  камтар  мебошад,  муќаррар  карда  
мешавад. 

Дуюм, мањдудияти  бо  ќонун муќарраркардашудаи њаљми  
минималии  талаботњо танњо ба талаботњои  кредитори 
аризадињанда дахл доранд, ки барои оѓоз намудани  
расмиятњои  муфлисшавї зарур  мебошанд. Пас аз оѓоз 
намудани  механизми муфлисшавї,  инчунин талаботи  дигар  
кредиторњое ба инобат  гирифта мешаванд, ки њаљми 
талаботи онњо аз њаљми минималии  бо ќонун  
муќарраргардида камтар  мебошад. 
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Мутобиќи  моддањои 26 ва 66 КГ ЉТ  муфлисшавии  
ихтиёрї  ё  маљбурї љой дорад.  Мувофиќи  ќисми 2  м.  66 КГ 
ЉТ  шахси  њуќуќї метавонад якљоя  бо  кредиторњо  ќарор  
дар бораи  муфлисшавї ќабул карда, ихтиёран дар бораи 
барњам  додани  худ ќарор ќабул  намояд.  Ќабул  намудани 
чунин  ќарор,  мутобиќи  Ќонун  «Дар  бораи  муфлисшавї»,  
бинобар љой  доштани  нишонањои муфлисї ва вуљуд 
надоштани  мухолифати  кредиторњо   имкон дорад.  Асос  
барои муфлис эълон намудан  ва  ихтиёрона  барњам додани 
ќарздор,   ќарори  маќомоти  шахси  њуќуќї  шуда метавонад,  
ки  мутобиќи  њуљљатњои  таъсисї дорои  чунин  ваколатњо  
мебошад. Њамин  тариќ,   вобаста  ба  шакли  ташкилї – 
њуќуќии  шахси  њуќуќї  ќарор аз  љониби  маќомоти  
ваколатдори он ва  нисбати  корхонањои  воњиди  давлатї  аз  
љониби  молики  онњо   ќабул  карда мешавад. 

Њангоми  муайян  намудани  нишонањои  муфлисшавї ва  
њаљми  талаботњои  њар  яке аз  кредиторони  шахси  њуќуќї  
ањаммияти  хосса  ба  уњдадорињои  ќарзии  пулии  он  дода  
мешавад (ќарзњо барои моли  тањвилшуда,  кори  
иљрокардашуда, хизмати расонидашуда, маблаѓњои  гирифтаи 
ќарзї  ва  баргардониданашуда). 

Уњдадорињои  пулї намуди  алоњидаи уњдадорињои њуќуќи 
гражданї  буда, хусусияташон  дар  предмети  онњо  таљассум  
меёбад. Ин уњдадорињо  шартномавї ва  ѓайришартномавї  
шуда  метавонанд. Дар ба вуљуд  омадани уњдадорињои пулї 
наќши  асосиро  шартнома  ташкил  медињад. Уњдадорињои  
ѓайрипулї  мутобиќи  ќонунгузорї ба  инобат  гирифта 
намешаванд. Дар амалия уњдадорињо  оид ба   
мањсулотсупорї, иљрои кор ва  расонидани хизмат 
алоќаманд, яъне  ўњдадорињои  ѓайрипулї ва  табдили  онњо  
ба уњдадорињои  пулї  љой дорад.  

Табдили уњдадорињо ба  меъёрњои  КГ ЉТ дар  бораи  
бекор  намудани  шартномањо,  оќибати  онњо  ва  
баргардонидани  тавони  зарар (м.м.15,423, 482, 485), ба  
меъёрњои  уњдадорињо  бинобар  бойшавии беасос (боби 56) 
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ва  инчунин  ба  ќоидањои  пешбининамудаи  моддањои 428 ва 
436 КГ ЉТ асос  меёбанд.   

Аз ин рў, њангоми љой доштани шартњои муайян,  
кредиторњо  аз рўи уњдадорињои  ѓайрипулї низ  метавонанд 
мурофиаи  муфлисшавии  ќарздорро оѓоз  намоянд. 

Њангоми  муайян  намудани  аломатњои  муфлисшавї  
ќарзњои  бо  асосњои  пешбининамудаи  Кодекси  мењнатии 
ЉТ, аз  љумла,  ќарзњои  музди  мењнат  ба  инобат  гирифта   
намешаванд. 

Уњдадорињои  пулї,  аз  дигар  асосњо  низ  ба вуљуд  
меоянд.  Масалан, аз бойшавии  беасос (м.1117 КГ) ва 
бинобар  расонидани  зарар (боби 55 КГ ЉТ).  Зараре, ки ба  
амволи  шахси  њуќуќї  расонида  шудааст,  бояд  дар  њаљми  
пурра  аз љониби  расонандаи  зарар баргардонида шавад 
(м.1079 КГ ЉТ). 

Ба њаљми  уњдадорињои  пулї  чунин  уњдадорињои  шахси  
њуќуќї ба маќсади  муфлисшавї дохил  карда  намешаванд:  
зараре, ки  ба  њаёт  ва саломатии  кормандон  расонида  
шудааст;  пардохти  мукофотпулињои  муаллифї; 
уњдадорињои пулї  дар  назди  муассисон,  (пардохти  
дивидентњо).   Ба фикри  бархе  аз  муаллифон  онњо  
«хусусияти  дохилї» доранд  ва аз  ин  рў  наметавонанд бо 
уњдадорињои  берунаи  шахси  њуќуќї,  ки  аз  иштироки  он  
дар  муомилоти  молумулкї  бармеоянд, дар  як  ќатор  
бошанд.    

Бояд  ќайд кард, ки  ќонунгузорї дар  бораи  муфлисшавї 
танњо  бо  уњдадорињои  њуќуќї-граждании  ќарздор  мањдуд  
намешаванд, бинобар ин њангоми муайян намудани  
нишонањои  муфлисшавї инчунин  уњдадорињои  њуќуќї-
умумии  ќарздор  низ  ба инобат  гирифта  мешаванд.  
Масалан, уњдадорињо  оид ба пардохти  андоз ва дигар  
пардохтњои  њатмї ба буљет  ва  фондњои  ѓайрибуљетї. 

Њаљми  пардохтњои  њатмї  њамчун  нишонаи  муфлисшавї 
бидуни  ба назар  гирифтани  љаримањо ва дигар  санксияњои  
иќтисодї  ба амал  бароварда  мешаванд. 
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Таркиб ва њаљми уњдадорињои пулї, уњдадорињои  
пардохтї,  чун ќоида, аз лањзаи пешнињод намудани ариза ба 
суди  иќтисодї дар бораи муфлис эътироф намудани  ќарздор, 
муайян  карда мешаванд.  Ин њолат  барои  муайян  намудани  
миќдори овозњои кредиторњо ањаммияти њалкунанда дорад, 
чунки  миќдори  овозњо ба  маблаѓњои  талаботи  кредиторњо  
баробар  мебошанд. 

Њаљми  уњдадорињои  пулї  бо таќозои  кредиторњо   дар  
асоси  ќарори  ба ќувваи  ќонун  даромадаи  суд  ё  њуљљатњое, 
ки  тавассути  онњо   ќарз эътироф  карда  шудааст (љавоб  ба  
иддао, санади  тафтиши  њисобњо ва ѓ.), муќаррар карда  
мешавад. Инчунин  талаботњои  кредитороне, ки аз  љониби  
ќарздор  дар  муњлати муайян  рад  карда  нашудаанд, низ  ба  
таркиби талаботњои муќарраркардашуда дохил карда  
мешаванд. 

Дар  асоси  тањлили  ќонунгузории  муфлисшавї  чунин  
аломатњои  муфлисшавии  субъектњои  фаъолияти  
соњибкориро  људо  намудан  мумкин  њаст: 

- вуљуд  доштани  уњдадорињои хусусияти  пулидоштаи  
ќарздор; 

- ќодир набудани соњибкори инфиродї ё  шахси  њуќуќї  
љињати  ќонеъ  намудани  талаботњои  кредиторњо  аз рўи  
уњдадорињои пулї ё  ин ки  иљро  накардани уњдадорињои  
пардохтњои  њатмї дар  муњлати  се  моњ  аз  лањзаи  фаро  
расидани  ваќти  иљрои онњо; 

- вуљуд  доштани  ќарзи  шањрванд  дар  њаљми  500 њадди  
аќалли  музди мењнат ва ќарзи шахси њуќуќи дар њаљми  10% 
сармояи  ойинномавии он; 

- аз  љониби  суди  иќтисодї  расман  эътироф  намудани  
муфлисшавї. 

Њайати шахсоне,  ки  дар  мурофиаи  муфлисшавї  
иштирок  менамоянд, нињоят васеъ мебошанд: ќарздор – 
соњибкори  инфиродї ё шахси  њуќуќии ќобилияти ќонеъ 
намудани  талаботњои кредиторњо аз рўи уњдадорињои пулї 
ва  уњдадорињои пардохтї њатмиро аз даст дода; кредитори  
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озмунї; мудири судї; маќомотњои ваколатдор аз рўи  
талаботњое, ки  аз  уњдадорињои  пардохтњои  њатмї  
бармеоянд;  дигар шахсон,  аз  љумла маќомотњои  худидораи  
мањаллї,  маќомотњои њокимияти иљроия; шахси барои ба 
амал  баровардани солимгардонии молиявї таъйинот 
пешнињод  намуда.  

Мутобиќи  Ќонун  ЉТ «Дар  бораи  муфлисшавї» њамаи  
муассисони (иштирокчиён)  ќарздор  метавонанд дар  
мурофиаи муфлисшавї бо њамаи  њуќуќњои иштирокчиён 
иштирок намоянд  ва  аз  болои ќарори суд  шикоят  намоянд  
ва  инчунин  дар  бораи  рафти  мурофиа   иттилооти  
заруриро  дастрас  намоянд.  Дар  мурофиаи  муфлисшавї  
давлат  низ  метавонанд  ширкат  варзад, аз  љумла,  молики  
ќарздори  корхонаи  воњиди  давлатї њуќуќ  дорад, аз  болои  
мудири  судї,  ќарори  маљлиси  кредиторон,  санадњои  судї  
ва  ѓайра  шикоят  намояд. 

Њолати  њуќуќии  шахсоне,  ки  дар   мурофиаи  
муфлисшавї  ширкат   меварзанд,  аз  як  ќатор   омилњо  
вобаста  мебошанд,  аз  љумла:  якум, аз  хусусияти  ваколате,  
ки  ќонунгузор ба ин   шахс  додаст; дуюм, аз  расмиятњо 
муфлисшавї; сеюм, аз  хусусиятњои  муфлисшавии 
категорияњои   алоњидаи ќарздорон.  

Дар  њуќуќи  гражданї  ќарздор њамон  тарафи  
уњдадориро  меноманд,  ки  ба фоидаи  тарафи  дигар,  яъне  
кредитор  ягон   амалеро, аз  ќабили додани мол, иљрои кор, 
расонидани  хизмат,  пардохтани  пул  иљро менамояд ва  ё аз  
ба амал  баровардани  фаъолияти муайян худдорї  менамояд 
(м.328 КГ ЉТ).  Истилоњи  «ќарздор»,  ки  дар  ќонунгузории  
муфлисшавї  истифода бурда  мешавад аз истилоњи 
анъанавии њуќуќии гражданї   истифодашаванда бо  он  фарќ  
мекунад,  ки  танњо   ба  чунин  сифат  дар  уњдадорињои  пулї  
баромад   мекунад. 

Ќонуни ЉТ  «Дар  бораи   муфлисшавї»  нисбати  тамоми  
субъектњои  муомилоти  молї  татбиќ  намегардад. Тибќи 
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муќаррароти ќонуни  мазкур ба њайси муфлис эътироф  карда  
мешаванд: 

- шахсони  њуќуќї (ба истиснои  корхонањои давлатї,  
муассисањо, њизбњои сиёсї  ва  ташкилотњои  динї); 

- шањрвандоне, ки ба сифати  соњибкори инфиродї ба 
ќайд гирифта шудаанд ва инчунин сардори хољаги дењќонї 
(фермерї) мебошанд.  

Њуќуќи бо  ариза мурољиат  намудан  дар хусуси муфлисї 
ба суд љињати эътироф намудани ќарздорї ба худи ќарздор,   
кредиторњои  озмунї, маќомотњои  ваколатдор дода  шудааст. 
Ба  сифати  кредиторњои  ўњдадорињои  пулї инњо метавонанд 
баромад  намоянд:  Љумњурии Тољикистон,  воњидњои  марзию 
маъмурї, маќомотњои худидораи мањаллї, коммисияи  
барњамдињї. 

Дар њолатњои муайян ќарздор њуќуќ дорад, ба суд   
мурољиат  намуда, муфлисии худро эълон дорад. Ќайд  
намудан  зарур аст, ки ариза  дар хусуси муфлисшавї аз  
љониби  роњбари шахси  њуќуќї ба имзо мерасад. Масалан, 
дар кооператив  њаллу фасли ин  масъала  ба  ваколати 
маљлиси  умумї тааллуќ дошта бошад, пас дар корхонањои  
воњиди  давлатї ва коммуналї ин масъала ба салоњияти 
молики  амволи  онњо дахл дорад, яъне дар асоси ќарори ин 
маќомотњо ин субъектњои хољагї барњам дода мешаванд. 

 Њамин  тариќ, пеш  аз  мурољиат  намудан ба суди 
иќтисодї заруриати муќаррар намудани маќомоте ба миён 
меояд, ки мутобиќи  њуљљатњои  таъсисї салоњияти ќабули 
ќарор дар хусуси барњам додани  шахси њуќуќиро доро 
мебошад. Бинобар ин,  ба ариза  муфлисшавии шахси  њуќуќї,  
ќарори  маќомоти  дахлдор  ва  нусхаи  њуљљатњои  таъсисие, 
ки  ваколати  онњоро   тасдиќ менамояд, замима карда 
мешаванд, ба истиснои  њолатњое, ки   мурољиат  намудан  ба 
суди  иќтисодї уњдадории  роњбари  шахси  њуќуќї  мебошад. 

Ќонуни ЉТ  «Дар  бораи  муфлисшавї»  талаботњо  
нисбати шакл, мазмун  ва шартњои  асосии  аризаи  ќарздорро  
муќаррар  намудааст, аз  љумла дар  ариза  чунин  њолатњо  
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бояд   дарљ  карда шаванд: номи суди иќтисодї; њаљми 
талаботњои  кредиторон  аз рўи уњдадорињои  пулии аз  
љониби  ќарздор  эътирофшуда; маблаѓњои  ќарзї  барои  
талофии товони  зарари  ба  њаёт  ё саломатии  шањрвандон  
расонидашуда,   музди  кори  кормандон  ва  кумакпулињо;  
маблаѓи  мукофотпулињо  аз  рўи  шартномањои муаллифї; 
њаљми ќарзњо аз рўи пардохтњои  њатмї; маълумот  дар  бораи  
амволи  ќарздор  ва ѓайра. 

Мутобиќи ќонун ќарздор  уњдадор  аст,  ки   нусхаи  
аризаро  ба кредиторњои  озмунї, маќомотњои  ваколатдор, 
молики  молу мулки ќарздор,  Шўрои директорон  (Шўрои  
нозирон) ё дигар  маќомоти  дастаљамъии  идоракунї ва 
инчунин  дигар  шахсоне,  ки  дар Ќонун муайян шудаанд,  
пешнињод намояд. Агар  то  пешнињод  намудани  ариза  
намояндаи  молики  молу мулки  ќарздор, намояндаи  
кормандони  ќарздор интихоб (таъйин)  шуда  бошанд, пас  
нусхаи ариза  ба онњо   низ   ирсол мегардад. 

Дар њолатњои  муайян роњбари  ќарздор – шахси  њуќуќї  
ва ќарздор – соњибкори инфиродї  уњдадоранд  ба  суди  
иќтисодї  мурољиат намоянд: 

- ваќте ки иљро намудани  талаботи  як ё якљанд  
кредиторњо   боиси   ѓайриимкон  гардидани  иљрои  
уњдадорињо  дар  њаљми  пурра  дар  назди  дигар  кредиторњо  
мегардад; 

- ваќте  ки аз љониби  маќомоти  ваколатдори  шахси  
њуќуќї  дар  бораи   муфлисшавии шахси  њуќуќї  ќарор  
ќабул   карда  шудааст; 

- ваќте ки  маќомоти  ваколатдори  амволи  ќарздор – 
корхонаи  воњид  ќарор  дар  бораи  бо ариза ба суди  
иќтисодї  мурољиат  намудани  ќарздор  ќабул  карда бошад. 
Њуќуќи  ќабул  намудани чунин ќарорро ЉТ, воњидњои  
марзию маъмурї дар шахси маќомотњои ваколатдори он доро  
мебошанд; 

- дар  дигар  њолатњое ки,  масалан,  ба амал  баровардани  
рўёниш аз  амволи  ќарздор  боиси  мураккаб  ё  ин  ки  
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номумкин  гардидани  фаъолияти  хољагии  он  мегардад ё  ин 
ки  њангоми  барњам додани  шахси  њуќуќї  имконияти  дар  
њаљми  пурра  ќонеъ  карда натавонистани  талаботњои  
кредиторњо,   муќаррар  карда  шудааст. 

Дар  њамаи  њолтњои  нишондодашуда,  аризаи  ќарздор  
дар  муњлати  на  дертар  аз  як  моњ, аз  лањзаи  ба вуљуд  
омадани  чунин  њолатњо, ба суди  иќтисодї  пешнињод   карда  
мешавад. 

Уњдадории  роњбари  ќарздорї – шахси  њуќуќї  ё ин ки  
комиссияи  барњамдињї дар хусуси мурољиат  намудан  ба  
суди  иќтисодї дар бораи  муфлисшавии ќарздор,  бо  љалб  
намудани  шахсони мазкур ба љавобгарии иловагї аз рўи 
уњдадорињои кредиторњои ќарздор, ки  бинобар  гузаштани 
муњлати  якмоњаи  ба вуљуд  омадани  њолатњое мегардад,  ки 
њамчун  асоси  њатман  ба суди  иќтисодї  дар  бораи  
муфлисшавии  ќарздор  мурољиат  намудан  гаштаанд. 

Агар бо гуноњи муассисон (иштирокчиён)–и ќарздор,  
молики  молу мулки   ќарздор  (корхонаи  воњиди  давлатї) ва 
дигар  шахсоне,  ки њуќуќи  ба ќарздор  додани  нишондодњои  
њатмї ё  ин  ки  имконияти  бо  дигар  тарз  таѓйир додани  
њаракатњои  онро   доранд,   њангоми  норасоии  молу мулки  
ќарздор  шахсони  мазкур  ба  љавобгарии  иловагї кашида  
мешаванд. 

Мутобиќи  ќонунгузорї кредитор  шахсе  мебошад, ки  бо  
фоидаи он  ќарздор  њаракати  муайянро  содир  мекунад.  
Њамчун иштирокчии мурофиаи муфлисшавии субъектњои 
хољагї  кредиторњо  аз  рўи  уњдадорињои  пулї  он  тарафи  
уњдадории  пулие  мебошад, ки иддаои молї (пулї)  нисбати  
ќарздори  муфлис  дорад. 

Ба сифати  кредиторњо  аз рўи  уњдадорињои  пулї  
шахсони  воќеї  ва шахсони њуќуќии  ватанї, хориљї, 
инчунин  Љумњурии Тољикистон,  воњидњои  марзию  маъмурї  
баромад  мекунанд.  

Њуќуќи пешнињоди ариза љињати муфлис эътироф  
намудани  ќарздор  танњо  он  кредиторњое  дода шудааст,  ки  
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мутобиќи  ќонун «Дар  бораи муфлисшавї» ба њайси  
кредиторњои  озмунї эътироф  шудаанд.  Кредиторњои  
озмунї гуфта, кредиторњо  аз  рўи  уњдадорињои  пулии  
ќарздорро  меноманд, ба  истиснои  маќомотњои  ваколатдор 
ва шањрвандоне, ки барои  расонидани  зарар ба њаёт  ва 
саломатии онњо, зарари маънавї,  уњдадорињои  
мукофотпулињои  муаллифї ва  инчунин  аз  рўи  уњдадорињои  
муассисон иштирокчиёне, ки аз иштирок дар фаъолияти   
шахсони  њуќуќї  ба вуљуд  меоянд. 

Кредиторњои озмунї нисбат ба дигар кредиторњо  
ваколатњои  бештар доранд.  Якум,  танњо  кредиторњои  
озмунї  ба сифати иштирокчиёни мурофиаи муфлисшавї 
баромад  мекунанд; дуюм,  танњо кредиторњои  озмунї ба 
суди  иќтисодї  ариза доданро доранд; сеюм, онњо 
иштирокчии маљлиси  кредиторњо  бо  њуќуќи  овоздињї 
мебошанд. 

Тањлили  Ќонуни ЉТ «Дар  бораи   муфлисшавї»  
имконият  медињад, ки  кредиторњоро  вобаста  ба мавќеашон  
тасниф  намоем.  Масалан, вобаста  ба маблаѓи  талабе, ки  
асоснок  эътироф  карда шудааст,  кредиторњои  калон  ва 
хурдро   људо  намудан  мумкин  аст. 

Кредиторњои  калон  гуфта,  он кредиторњоеро меноманд,  
ки   бинобар  воќеї  будани  њаљми  талаботашон  метавонанд 
ба  њолати  ќарздор  таъсир  расонанд. Инњо чун  ќоида  
шахсони њуќуќї мебошанд. Чунин  кредиторњо  нисбатан  
муташшакил  ва  воќиф  мебошанд,  аз  љумла,  аз  масъалањои  
иќтисодї ва њуќуќї. Чунин  њолат ба  онњо  имконият  
медињад,   ки  дар   маљлиси кредиторњо ба фоидаи  худ  ќарор  
ќабул  намоянд, ки дар баъзе њолатњо ин гуна ќарор бар 
зарари манфиатњои  кредиторњои  хурд  ва  ќарздор мебошад.  
Кредиторњои хурд  новобаста, аз миќдор, пароканда ва ѓайри 
муташакил мебошанд ва бинобар ин ба  њолати  кор  таъсири  
дахлдор  расонида  наметавонанд.    

Вобаста ба давраи оѓози мурофиаи муфлисшавї,  
кредиторњои  аризадињанда  ва кредиторњои  
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аризанадињандаро   људо   намудан  мумкин  аст. Вобаста  ба 
тартиби  ќонеъ  намудани  талаботњо,  кредиторњои  навбатї  
ва бенавбатро људо  намудан  мумкин  аст.   Талаботњои  
кредиторњои  навбатї  бо  тартиби  муќаррарнамудаи  навбат 
ќонеъ  карда мешаванд.  Кредиторњои  бенавбат  онњое  
мебошанд, ки  талаботи  онњо бинобар  вуљуд  доштани  
имконияти  ќарздор, ќонеъ  карда мешаванд. Њамзамон, 
онњоро ба ѓайринавбатї ва  баъдинавбатї  људо мекунанд. 

Ба гурўњи  якум (ѓайринавбатї) чунин  талаботњоро  
дохил  мекунанд:  харољотњои  судї;  пардохтњо  ба  мудири 
муваќќатї;  хараљотњои  љорие,  ки  бо  фаъолияти  ќарздор  
алоќаманд  мебошанд;  талаботњо аз рўи  уњдадорињои 
ќарздор, ки  пас  аз оѓоз  намудани  истењсолоти  кори  
муфлисшавї ва то  эътироф  намудани  муфлисии  ќарздор ба 
вуљуд омадаанд; ќарзњои  музди мењнате, ки пас аз љониби 
суди иќтисодї ќабул  намудани  ариза  дар  бораи   
муфлисшавии  ќарздор  ба вуљуд  омадаанд ва  пардохти  
музди  мењнати кормандони  ќарздор, ки   дар   давраи 
истењсолоти  озмунї ба вуљуд омадаанд ва ѓайрањо.  

Ба гурўњи дуюми талаботњо (баъди навбатї) он 
талаботњоеро дохил  намудан  мумкин  њаст,  ки   пас  аз   
ќонеъ намудани  њамаи  талаботњои  навбатї  ќонеъ  карда  
мешаванд. Кредиторњои баъди навбатї – муассисон 
(иштирокчиён)–и  шахсони њуќуќї ва  инчунин  кредиторњои  
навбати сеюм,  ки  талаботњои  худро  пас  аз  пўшидани  
фењристи  талаботњои  кредиторњо  пешнињод   намудаанд.  

Аризаи кредитор низ бояд  љавобгўи он   талаботњое  
бошад, ки  ќонунгузор   нисбати  аризаи  ќарздор  муќаррар  
намудааст.  Њуќуќи  кредитор  барои  мурољиат намудан   ба  
суди  иќтисодї  бинобар  гузаштани  муњлати  сирўза, аз  
лањзаи  фиристодани (барои иљро  манзар  намудани) њуљљати  
иљроиш  ба судиљрочї  ва нусхаи  он  ба ќарздор,  оѓоз  
меёбад. Кредитори  озмунї  метавонад  дар  аризаи  хеш  
талаботњои  касбии  номзади  мудири  муваќќатиро   нишон   
дињад. 
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Аризаи кредито метавонад  ба  ќарзњои  бо асосњои  
гуногун муттањидкардашудаи  ќарздор  асос ёбад. 
Кредиторњо  њуќуќ доранд,  ки   талаботњои  худро муттањид 
намуда,  бо  як  аризае,  ки аз љониби њамаи онњо имзо карда 
шудааст, ба суди  иќтисодї  мурољиат  намоянд. 

Њуќуќи бо  ариза  ба  суди  иќтисодї мурољиат  
намуданро  ба ѓайр аз ќарздор  ва  кредиторњои  озмунї  
инчунин  маќомоти  ваколатдори  давлатї  низ доро  
мебошанд.  Аризаи   маќомоти  ваколатдор  низ ба њамаи  
талаботњое, ки  барои  чунин  аризањо  муќаррар  гардидааст,  
бояд  мувофиќ  бошад.  Дар  замми  ин  ба чунин   ариза, 
ќарори  маќомоти  андоз, гумрук дар  бораи   рўёнидани  ќарз  
аз   њисоби  амволи  ќарздор,  замима  карда  мешавад. Дар 
бораи ин, маќомоти мазкур њуќуќи дар   љаласањои  судї  
иштирок  карданро  доранд.  

Маљлиси кредиторњо гуфта, маќомоти махсусеро  
меноманд,  ки  манфиатњои  кредиторњоро  њимоя  менамояд. 
Иштирокчии  маљлиси  кредиторњо бо њуќуќи  овоздињї,  
кредиторњои  озмунї  ва маќомоти ваколатдор мебошанд. 
Миќдори овозњои  иштирокчиён ба  талаботњои  онњо  аз рўи  
уњдадорињои  пулї ва уњдадорињои пардохтњои њатмї 
баробар буда,  ноустуворона,  љарима ва дигар санксияњои 
амволї љињати ба њисоб  гирифтани  миќдори  овозњо  ба 
инобат  гирифта  намешаванд. 

Њаљми уњдадорињои пулї аз рўи талабњои кредиторон дар 
он њолат муќарраршуда њисобида мешавад, ки агар он бо 
њалномаи суд ё њуљљатњои шањодатдињандае, ки дар онњо 
ќарздор ин талабњоро эътироф намудааст, тасдиќ шуда 
бошад. Парвандањо дар бораи муфлисшавии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї дар судњо аз рўи ќоидањои 
пешбининамудаи Кодекси ЉТ дар бораи мурофиаи судии 
иќтисодї бо хусусиятњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
баррасї карда мешаванд. Парванда оид ба муфлисшавї аз 
љониби суд метавонад дар њолате оѓоз карда шавад, ки агар 
талабот нисбат ба ќарздорон – субъектњои соњибкории хурду 
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миёна ва дигар шахсони њуќуќї (ташкилоњи ѓайритиљоратї) 
дар маљмўъ на камтар аз 500 (панљсад) нишондињанда барои 
њисобњо ва нисбат ба субъектњои соњибкории калон 2000 (ду 
њазор) нишондињанда барои њисобњоро ташкил намояд. 

 
§2. Расмиятњои муфлисшавї 

Мављуд набудани мафњуми ќонунии ин истилоњи муњимми 
њуќуќї мазмуни онро дар назария ва амалия ба тарафњои 
муќобил таќсим намуд. Мувофиќи “Фарњанги истилоњоти 
забони тољикї” расмият – ин амалњои пайдарпайи 
муќарраршуда ва ќабулшуда барои ба амал баровардан ё ба 
расмият даровардани ягон кор мебошад. Ќонун дар бораи 
муфлисшавї намудњои расмиятњои муфлисшавиро ба таври 
императивї муќаррар намуда, дар зери њар як расмият танњо 
ќисми њама чорањоро, ки нисбати ќарздор татбиќ мегардад, 
дар назар дорад. Расмиятњои муфлисшавї, чун ќоида дар 
парвандаи муфлисшавї ягона мебошад ва барои њамин њама 
чорањои дар ќонунгузории муфлисшавї пешбинишударо 
ифода мекунад, ки баррасии парванда оид ба муфлисшавиро 
танњо дар њолати аз љониби суд татбиќ намудани расмияти 
одии муфлисшавї нисбати ќарздори барњамхўранда ва 
мављуднабуда њамроњї мекунад.  

Њангоми баррасии парвандањои муфлисшавии ќарздор – 
шахси њуќуќии субъекти соњибкории хурду миёна ва дигар 
шахсони њуќуќї (ташкилотњои ѓайритиљоратї) расмияти 
зерини муфлисшавї татбиќ карда мешаванд: мушоњида; 
истењсолоти озмунї; созишномаи мусолиња. 

Њангоми баррасии парвандањои муфлисшавии ќарздор – 
нисбати шахси њуќуќии субъекти соњибкории калон расмияти 
зерини муфлисшавї татбиќ карда мешаванд: мушоњида; 
идоракунии беруна; истењсолоти озмунї; созишномаи 
мусолиња. 

Њангоми баррасии парвандањои муфлисшавии ќарздор – 
нисбати соњибкори инфиродї расмияти зерини муфлисшавї 
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татбиќ карда мешаванд: истењсолоти озмунї; созишномаи 
мусолиња. 

Расмияти муфлисшавї аз љониби суди иќтисодї дар 
давоми баррасии парванда оид ба муфлисшавї љорї 
намудани маљмўи амалњои пайдарпай ва чорањои њуќуќии дар 
ќонунгузории муфлисшавї пешбинигардида мебошад, ки 
вазъи махсуси ќарздор, кредиторони он ва дигар шахсонро 
барои ба маќсади муайяни ќонун расидан муќаррар мекунад.  

Ќонуни  муфлисшавї  имконияти   татбиќ  намудани  
чорабинињоро   оид ба пешгирї  намудани  муфлисшавї,  ки  
бо  номи  санатсия  машњуранд,   муќаррар  намудааст.  

Солимгардонї (Чорабинињо оид ба пешгирї намудани  
муфлисшавии  иштирокчии  муомилот)  ба сифати  расмияти   
мустаќил баромад  накунад  њам, вале  татбиќи   сариваќтии  
онњо  метавонанд, ки ба њолати  молиявии   ќарздор  таъсири  
дахлдор  расонанд. 
       Расмияти  солимгардонї  дар   ќонун  ба  ду  намуд   људо  
карда мешаванд: солимгардонии тосудї ва  солимгардони  
судї. Ба  гумон аст, ки муттањид намудани расмиятњои аз  рўи 
мазмун ва маќсад гуногун дар  як гурўњ  дастоварди  
ќонунгузор бошад, чунки расмиятњои барќароркунї ба 
маънои том расмиятњои муфлисшавї набуда, баръакс барои 
пешгирї намудани  муфлисшавї равона карда шудаанд. 
Чунин чорањо то   пешнињод намудани ариза ба суди 
иќтисодї дар бораи   муфлисшавии  ќарздор  татбиќ  карда  
мешаванд. Ташаббуси солимгардонии молиявии ќарздорро 
кредиторњо ё дигар  шахсон бо розигии  ќарздор пешнињод  
менамоянд, вале  кумаки  молиявї  ё дигар кумакњо танњо бо 
созиши  ќарздор  љой  дошта  метавонанд. 

Хусусиятњои  солимгардонии  тосудї ва  солимгардонии  
судї ба тарзи дахлдор аз якдигар фарќ  доранд. 
Солимгардонии  тосудї гуфта, кўмаки молиявиеро меноманд, 
ки барои  барќарор намудани ќобилияти пардохтии ќарздор 
кофї мебошад, яъне  уњдадорињои  пулї  ва  пардохтњои  
њатмии  ќарздор пурра пардохт карда мешаванд. Мувофиќи   
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созишнома  дар бораи кўмакї молиявї, ќарздор ё шахсони 
дигар  уњдадорињои  муайянро ба фоидаи  шахсоне, ки чунин   
кумакро   пешнињод  намуданд, мегиранд. 

Њамзамон, ќайд бояд кард, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
муфлисшавї» расмиятњои  тосудиро  ба  тарзи  умумї  
муќаррар   намуда, татбиби гузаронидани солимгардонї, 
љалби  сармоягузорон, тартиби  бастани созишнома дар 
бораи   санатсия, муњлати  санатсия  ва  инчунин  ягон   
кафолатњоеро дар  бар   намегирад,  ки  дар  ин давра кори  
муфлисшавї  оѓоз   карда  намешавад.   

Моњияти  солимгардонии  судї (солимгардонии  молиявї 
ва  идоракунии  берунї) дар ба амал  баровардани  
чорабинињои  барќароркунї  зери  назорати  кредиторњо  ва 
суд  дар   њудуди  кори  оѓознамудаи  муфлисшавї зоњир  
меёбад. 

2.1. Мушоњида. Расмиёти мушоҳида барои субъектҳои 
хурду миёна ва дигар шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳои 
ѓайритиҷоратӣ) – ба муҳлати як моҳ ва барои субъектҳои 
соҳибкории калон ба муҳлати то ду моҳ амалӣ мегардад. Аз 
лаҳзаи аз ҷониби суд  баровардани  таъинот оид ба қабули 
ариза  дар бораи  муфлис эътироф намудани қарздор: 
талабҳои амволиро  нисбат ба қарздор танҳо бо риояи 
тартиби  пешниҳоди талабҳо ба қарздор, ки ќонун муқаррар 
кардааст, пешниҳод намудан мумкин аст; бо илтимосномаи 
кредитор пешбурди парвандаҳои вобаста ба рӯёнидани 
маблағҳои пулӣ ва дигар амвол аз қарздор боздошта 
мешавад. Кредитор дар  чунин ҳолат ҳуқуқ дорад мутобиқи 
тартиби дар ќонун муқарраршуда талабҳои худро ба қарздор 
пешниҳод намояд; иҷрои ҳуҷҷатҳои иҷроия оид ба 
ситонидани амвол, ба истиснои иҷрои ҳуҷҷатҳои иҷроия, ки 
онҳо дар асоси ҳалномаи суд дар бораи аз қарздор 
ситонидани қарзи музди меҳнат, додани подоши аз рӯи 
шартномаи муаллифӣ, алимент, инчунин баргардонидани 
зиёни ба ҳаёту саломатӣ расондашуда ва зиёни маънавӣ, ки 
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то лаҳзаи аз ҷониби суд  қабул шудани ариза дар бораи 
муфлис эътироф намудани қарздор  дода шудаанд,  боздошта 
мешавад; қонеъ гардонидани талабҳои иштирокчии қарздор – 
шахси ҳуқуқӣ дар бораи  ҷудо карда додани ҳиссааш (пай) аз 
амволи қарздор бинобар аз ҳайати иштирокчиён 
баромаданаш манъ  аст. 

Бо мақсади таъмин  намудани амали тадбирҳое, ки дар 
қисми якуми моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, таъиноти 
судӣ оид ба қабули ариза дар бораи муфлис эътироф 
намудани қарздор ба бонк ва дигар муассисаҳои кредитӣ, ки 
дар онҳо қарздор суратҳисоби  бонкӣ дорад, инчунин ба 
дигар судҳои дахлдор, мақомоти андоз ва мақомоти дигари 
ваколатдор фиристода мешавад. 

Ҷорӣ намудани мушоҳида  барои  аз вазифа  дур намудани 
роҳбари қарздор ё  мақомоти дигари идоракунии қарздор 
асос нагардида, онҳо иҷрои ваколатҳои худро бо 
маҳдудиятҳои дар қисмҳои дуюм ва сеюми моддаи мазкур  
муқаррарнамуда идома медиҳанд. Мақомоти идоракунии 
қарздор аҳдҳои зеринро танҳо бо розигии мудири муваққатӣ 
анҷом медиҳад: аҳдҳои вобаста ба иҷора ва гарав додани  
амволи ғайриманқул,  додани  амволи номбаршуда ба сифати 
ҳисса ба сармояи оинномавии ҷамъиятҳо  ва ширкатҳои  
хоҷагидорӣ  ё ихтиёрдории   тарзи дигари чунин моликият; 
аҳдҳои вобаста ба ихтиёрдории амволи дигари қарздор, ки 
арзиши мувозинаташон зиёда аз 10 фоизи арзиши мувозинати 
дороии  қарздорро ташкил медиҳанд; аҳдҳои вобаста  ба 
қабул ва додани қарзҳо (кредитҳо), додани кафолат, гузашт 
намудани ҳуқуқи талабкунӣ, гузаронидани қарз, инчунин 
аҳдҳои вобаста ба таъсиси идоракунии  боэътимоди амволи 
қарздор. 

Мақомоти идоракунии  қарздор ҳуқуқ надорад қарорҳои 
зерин қабул намояд: дар бораи азнавташкилкунӣ (муттаҳид 
кардан, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ,  табдил додан) 
ва барҳамдиҳии қарздор; дар бораи таъсиси шахсони  ҳуқуқӣ 
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ё дар бораи иштирок намудан дар шахсони ҳуқуқии дигар; 
дар бораи таъсиси филиалҳо ва намояндагиҳо; дар бораи 
пардохти дивидендҳо; дар бораи аз тарафи қарздор паҳн 
намудани вомбаргҳо ва дигар коғазҳои қимматноки 
муомилотӣ; дар бораи баромадан аз ҳайати иштирокчиёни 
қарздор– шахси  ҳуқуқӣ ва аз саҳҳомон харидани саҳмияҳои 
қаблан баровардашуда. 

Мақомоти идоракунии қарздор метавонад  бо розигии 
мудири муваққатӣ дар бораи иштироки қарздор дар 
иттиҳодияҳои дигари  шахсони ҳуқуқӣ қарор қабул намояд. 
Агар роҳбари қарздор барои таъмини  ҳифзи амволи қарздор  
чораҳои зарурӣ наандешад, ба мудири муваққатӣ ҳангоми 
иҷрои уҳдадориҳояш монеъ шавад ё дигар талабҳои 
қонунгузориро риоя накунад, суд ҳуқуқ дорад  вайро аз 
иҷрои вазифааш дур намояд. Дар чунин ҳолатҳо иҷрои 
вазифаҳои роҳбари қарздор ба зиммаи мудири муваққатӣ 
гузошта мешавад. Аз лаҳзаи  ҷорӣ намудани мушоҳида ҳабси 
амволи қарздор ва дигар маҳдудсозии қарздор  оид ба 
ихтиёрдории амволи ба вай мансуббуда танҳо дар доираи 
раванди муфлисшавӣ бояд сурат гирад. 

Мудири муваққатӣ аз ҷониби суд аз ҳисоби номзадҳои 
пешниҳоднамудаи кредиторон ва дар сурати набудани чунин 
пешниҳодот аз ҳисоби шахсоне, ки суд ба сифати  мудир ба 
қайд гирифтааст, таъйин  карда  мешавад. Мудири муваққатӣ 
аз лаҳзаи аз ҷониби суд таъйин шуданаш то ҷорӣ намудани 
идоракунии  беруна ва таъйини мудири  беруна ё то аз ҷониби 
суд қабул шудани ҳалнома дар бораи муфлис эътироф 
намудани қарздор ва дар бораи кушодани истеҳсолоти 
озмунӣ ва таъйини мудири озмунӣ ё то аз ҷониби суд тасдиқ 
намудани созишномаи мусолиҳа, ё то аз ҷониби суд қабул 
намудани ҳалнома дар бораи рад кардани муфлис эътироф 
намудани қарздор фаъолият мекунад. Дар ҳолати муваққатан 
ғайри қобили  меҳнат будани мудири муваққатӣ суд ҳуқуқ 
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дорад, ки муовини мудири муваққатиро иҷрокунандаи 
вазифаи ӯ таъин намояд. Мудири муваққатӣ ҳуқуқ дорад, ки 
дар сурати мавҷуд будани сабабҳои узрнок бо  ариза ба суд 
дар бораи  аз иҷрои вазифаи мудири муваққатӣ озод 
намуданаш муроҷиат намояд. Дар ҳолати  қонеъ гардонидани  
аризаи мудири муваққатӣ дар хусуси аз  иҷрои вазифаи 
мудири муваққатӣ озод намудани вай суд мудири муваққатии 
навро таъйин менамояд. То таъйиншавии мудири муваққатии 
нав мудири муваққатӣ иҷрои вазифаҳояшро давом  медиҳад. 

Мудири муваққатӣ ҳуқуқ дорад: аз номи худ оид ба  
беэътибор донистани аҳдҳо, инчунин  дар бораи  татбиқи 
оқибатҳои беэътибории  аҳдҳои  камарзиши аз  тарафи 
қарздор бе риояи талаботи муқаррарнамудаи ҳамин  Қонун 
басташуда  ё иҷрогардида ба суд  талаб пешниҳод намояд; бо  
ариза дар бораи қабули  чораҳои иловагӣ оид ба таъмини 
ҳифзи амволи қарздор, аз ҷумла дар бораи бе розигии мудири  
муваққатӣ манъ намудани бастани аҳдҳо, ҳамчунин дар 
бораи додани коғазҳои қимматнок, арзишҳои асъорӣ ва 
амволи дигари барои нигоҳдорӣ  ба  шахсони сеюм додашуда, 
инчунин дар бораи бекор намудани ҳамин гуна чораҳо  ба суд 
муроҷиат намояд; дар бораи   аз вазифа дур кардани роҳбари 
қарздор бо  дархост ба суд муроҷиат намояд; ҳама гуна 
иттилоот ва ҳуҷҷатҳои ба фаъолияти қарздор вобастаро 
гирад ва ваколатҳоро анҷом диҳад. Мақомоти идоракунии 
қарздор вазифадор аст, ки бо дархости мудири муваққатӣ ба 
вай ҳама гуна маълумотҳои ба фаъолияти қарздор дахлдорро 
пешниҳод намояд. 

Мудири муваққатӣ вазифадор аст: баҳри таъмини 
нигоҳдории моликияти қарздор тадбирҳо андешад; ҳолати 
молиявии қарздорро таҳлил намояд; мавҷудияти аломатҳои 
муфлисшавии сохта ва барқасдро муайян созад; кредиторони 
қарздорро муқаррар намуда, андозаи талабҳои онҳоро 
муайян созад,  ба кредиторон оид ба  оғоз шудани парванда  
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дар бораи муфлисшавӣ хабар диҳад; маҷлиси аввали 
кредиторонро даъват намояд. 

Баъди анҷоми мушоҳида мудири муваққатӣ ба суд дар 
бораи фаъолияти худ ҳисобот, оид ба ҳолати молиявии 
қарздор маълумот ва дар бораи имконпазир будан ё набудани 
барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор таклифҳо 
пешниҳод менамояд. 

2.2. Идоракунии беруна. Идоракунии беруна  чунин  
расмиёти  муфлисшавие  мебошад,  ки  нисбати ќарздор ба 
маќсади  барќарор   намудани  ќобилияти   пардохтии он 
муќаррар  карда  мешавад. Бинобар  ин ваколати  идоракунии  
ќарздор  низ   ба  мудири  беруна  дода мешавад. Идоракунии 
беруна расмиёти  мебошад, ки  дорои  хусусияти   
барќароркунї  мебошад ва  чун   ќоида,  танњо   нисбати  
шахсони  њуќуќї  татбиќ  карда  мешавад.  Ќарор  дар  бораи  
љорї  намудани идоракунии беруна аз  љониби  маљлиси  
кредиторњо   ќабул   карда шавад њам, вале ќонун дар бораи 
муфлисшавї  њолатњоеро пешбинї намудааст, ки мудири 
беруна бо  ташабуси суди  иќтисодї низ   љорї  карда  
мешавад. 

Идоракунии беруна  ба  муњлати  на зиёда  аз  дувоздањ  
моњ  муќаррар  карда  мешавад,  ки  онро  ба  муњлати  зиёда  
аз   шаш  моњ  дароз  намудан  мумкин  аст,  агар   бо ќонун  
чизи  дигаре пешбинї нашуда бошад. Бо дархости маљлиси   
кредиторон ё мудири беруна мўњлати муќарраргардидаи  
мудири  беруна  мумкин  њаст   кам  карда  шавад. 

Ба љорї  намудани  мудири  беруна  як  ќатор   оќибатњои  
њуќуќї алоќаманд мебошанд. Аз љумла, аз лањзаи љорї  
намудани  мудири беруна: 

- роњбари  ќарздор аз  мансаб  дур  карда  мешавад  ва  
идоракунии корњои ќарздор ба зиммаи мудири  беруна  
гузошта  мешаванд; 

- ваколатњои  маќомотњои  идоракунии ќарздор  ва  
молики   амволи ќарздор – шахси њуќуќї,  ќатъ мешаванд  ва  
ваколатњои  роњбари  ќарздор   ва дигар   маќомотњои  
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идоракунии  ќарздор   ба мудири  беруна  мегузаранд ба  
истиснои  ваколатњое, ки   мутобиќи ќонуни мазкур ба 
шахсони (маќомотњои) дигар   мегузаранд.  Маќомотњои  
идоракунии  ќарздор  дар  муњлати  се  рўз аз лањзаи таъйин 
намудани мудири беруна уњдадор  мебошанд, ки тањвили 
њуљљатњои муњосибавї ва дигар њуљљатњои  шахси  њуќуќї,  
муњр ва штамп,   арзишњои  моддї ва  дигар   арзишњоро   ба 
мудири   беруна  таъмин  намоянд; 

- бекор  намудани чорањои пешакї оид ба таъмин  
намудани  талаботњои  кредиторњо; 

-љорї намудани моратория барои ќонеъ намудани  
талаботњои кредиторњо аз рўи уњдадорињои пулї ва 
уњдадорињои пардохтии ќарздор, ба истиснои њолатњое, ки   
ќонуни  мазкур пешбинї  намудааст (м.52 Ќонун). 

Яке аз оќибатњои љолиби љорї намудани идоракунии 
беруна барои ќарздор ин љорї намудани маротория барои 
ќонеъ   намудани  талаботњои  кредиторњо   мебошад. 
       Ќонуни ЉТ «Дар бораи муфлисшавї» ба тарзи амиќ  
муќаррар  намудааст,   ки   маратория  барои  ќонеъ   
намудани  талаботњои кредиторњо нисбати уњдадорињои пулї 
ва пардохтњои  њатмие  татбиќ  карда мешавад, ки  муњлати  
иљро  намудани  онњо  то   лањзаи   љорї  намудани  мудири  
муваќќатї  фаро  расидааст. 

Дар муњлати  амали  маратория  чунин амалњо низ роњ  
дода  намешаванд: 

-  рўёниш   аз рўи  њуљљатњои  иљроия  ва  дигар   
њуљљатњое, ки   рўёниш аз  рўи  онњо   бо  тартиби  бебањс  ба 
амал   бароварда  мешаванд; 

- иљрои  њуљљатњои  иљрои  рўёниши  амволї  боздошта  
мешаванд, ба истиснои њўљљатњои  иљроишие, ки   дар  асоси   
ќарори суд  барои  рўёнидани  музди  кор,   мукофотпулї аз  
рўи  шартномаи муаллифї,  алимент ва  инчунин талофи   
намудани  товони  зараре, ки  ба  њаёт ва  саломатї  расонида  
шудааст,  зарари  маънавї, ки ба ќувваи ќонунї, то лањзаи  
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ќабул  намудани ариза  дар бораи муфлис эътироф  намудани  
ќарздор,   даромадаанд; 

- барои  иљро накардан ё ба тарзи  дахлдор   иљро   
накардани  уњдадорињои  пулї  ва  пардохтњои  њатмї  
ноустуворона (љарима,  пени)  ва  дигар  санксияњои  молиявї  
татбиќ  карда  намешавад,  инчунин  ба  фоизњое, ки   бояд   
пардохта  шаванд. 

Моратория  нисбати  уњдадорињои  пулї  ва  пардохтњои  
њатмие, ки  муњлати иљрои  онњо  пас аз  љорї  намудани  
мудири  беруна  фаро   расидаанд, пањн  намешавад. 

Моратория инчунин ба талаботњо оид ба рўёнидани  
ќарзњои  музди  кор,   пардохти  мукофотпулињои  
шартномањои  муфлисї,   алимент ва  инчунин   талофии   
товони  зараре, ки  ба  њаёт ва  саломатї  расонида  шудааст, 
пањн  намешавад (ќ.5 м.53 Ќонун). 

Мудири беруна аз  мудири  муваќќатї бо   он фарќ  
мекунад, ки роњбари ќарздорро пурра иваз менамояд,  чунки   
ваколатњои  њамаи  маќомотњои  шахси   њуќуќї пурра ба ў  
мегузаранд, аз  љумла, ваколати ихтиёрдорї  намудани амвол 
ба истиснои  ањдњои  калон  ва ањдњое, ки  ба  амал  
баровардани  онњо   бо   манфиатдорї алоќаманд мебошанд. 
Мудири беруна чунин  ањдњоро бо розигии маљлиси 
кредиторњо ё  ин ки кумитаи  кредиторњо метавонад бандад, 
агар  бо њамин ќонун  ва  наќшаи   мудири  беруна  чизи  
дигаре  пешбинї  нашуда  бошад (м.56 Ќонун).       

Тартиби  тасдиќ намудани  мудири беруна бо њолатњои  
умумии ќонун  дар   бораи   муфлисшавї  муайян   карда  
мешавад  ва  мисли  тартиби  таъйин  намудани  мудири  судї  
мебошад. 

Мудири  беруна,   њамаи  њуќуќу  уњдадорињоеро, ки  
ќонун  барои  чунин   иштирокчии  мурофиа  муќаррар  
намудааст, доро мебошад. (м. 54 Ќонун). 

Ваколатњои  мудири  берунаро  дар   ин  давра  ба ду  
гурўњи  асоси  људо  намудан  мумкин  аст:  а)  ваколатњое, ки  
мудири  беруна  ба сифати  роњбари ќарздор  ба  амал  
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мебарорад;  б) ваколатњое, ки дар   њудуди  чорабинињои  
маросими  мудири  беруна  ба амал  мебарорад. 

Ба гурўњи  якум  ваколатњои  мудири  берунаро  оид  ба  
мустаќилона  ихтиёрдорї  намудани  молу мулки  ќарздор  
(бо мањдудиятњое, ки  моддањои 56 ва 58 муќаррар намуданд),       
барўйхатгирии молу мулки ќарздор, ба амал баровардани  
ваколатњои  муњосибавї,  молиявї, оморї. 

Ба гурўњи  дуюм,  чунин   ваколатњои  мудири  берунаро,  
аз  ќабили,  ваколатњои  мудири  беруна оид ба пешбурди 
фењристи  талаботњои  кредиторњо номбар кардан зарур аст.  
Кредиторњо   дар  њолати  дилхоњ метавонанд талаботњои  
худро  ба  ќарздор  пешнињод кунанд, аз  љумла,  дар   давраи 
расмиёти  идоракунии беруна. 

Талаботњои нишондодашуда ба мудири  беруна  бо   
суроѓаи ќарздор фиристода мешаванд. Талаботи 
кредиторњое, ки  мутобиќи  ќонуни мазкур муќаррар 
шудаанд, ба мудири  беруна бо  замима  намудани  њуљљатњои 
зарурї фиристода  мешавад. 

Мудири беруна  ин талаботњоро дида мебарояд ва дар   
фењристи  талаботњои  кредиторњо   дар  мўњлати  на дертар  
аз  ду њафта  навиштаљоти заруриро  дарљ  менамояд ва  аз  
натиљаи  он  на дертар аз  як  моњи  гирифтани талабот  
кредиторњоро огоњ менамояд. Минбаъд мудири беруна, 
намояндаи   муассисон (иштирокчиён)-и  ќарздор,  намояндаи  
молики  молу мулки  ќарздор  ва  кредиторњое, ки   талаботи  
онњо ба фењристи талаботи  кредиторњо  дохил  карда  
шудааст,  метавонанд нисбати  талаботњои  кредиторњои  нав 
норозигии хешро   пешнињод   намоянд. 

Суди иќтисодї уњдадор аст,  ки   асоснок  будани 
талаботи пешнињодшударо тафтиш  намояд  ва  он   
талаботњоеро, ки   нисбати  онњо   зиддият  пешнињод 
нашудааст,  дар   њаљм,  тартиб  ва  навбати   ќонеъ   намудан   
мутобиќи   ќонун  дохил  намояд  ва   талаботњоеро,  ки  
нисбати  онњо   зиддият  вуљуд  дорад  бо   тартиби  
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муќаррарнамудаи  ќонун   баррасї  карда  мешаванд (м.55 
Ќонун).  

Ба ѓайр  аз   ин,   мудири  беруна  метавонад  дар   
муњлати  се  моњ аз   лањзаи  љорї  намудани  мудири беруна  
аз  иљро   намудани  уњдадорињои  ќарздор  даст   кашад.   
Ќонун   дар   бораи   муфлисшавї (ќ.2 м.57)  асосњоеро   
пешбинї  намудааст,   ки  њангоми   мављуд   будани онњо,  
мудири  беруна  метавонад аз  иљрои  шартнома  ва  дигар  
ањдњо  даст   кашад.   Аз љумла: а) агар  шартнома   пурра ё  
ќисман  иљро   нашуда  бошад;  б)  агар иљро   намудани  
шартнома  боиси  ба вуљуд  омадани  зараре гардад,  ки  ба 
шартномањои  монанд  ва  њолатњои  муќоисашаванда  хос  
намебошанд; в) агар  шартномаи   дарозмуњлат бошад (ба  
муњлати  зиёда аз  як сол   баста  шуда бошад), яъне  фоида  аз  
ин   шартнома  дар   муњлати  дертар  ба даст  меояд; г) агар   
шартнома  ба  барќароршавии  ќобилияти   пардохтии  
ќарздор  халал   мерасонида бошад. 

Дар  байни уњдадорињои  мудири  беруна  љойи   асосиро   
уњдадории  ў дар   бораи  тањия  намудани  наќшаи   мудири  
беруна  ва  чорабинињои  амали гардонидани  он   ишѓол 
менамояд (ќ.2 м.54 Ќонун). Дар   муњлати  як моњ  аз лањзаи   
таъйин   шуданаш  мудири  беруна  уњдадор њаст,  ки   наќшаи   
мудири  берунаро тањия  намуда  барои  тасдиќ  ба маљлиси  
кредиторњо  пешнињод   намояд. 

Вобаста ба асосњои  ќатъшавии  идоракунии  беруна 
мудири  беруна  ба  маљлиси  кредиторњо  ќабул  намудани 
яке  аз  чунин   ќарорњоро   пешнињод менамояд: 

- дар  бораи  бекор  намудани  мудири  беруна, бинобар  
барќарор  шудани  ќобилияти   пардохтии  ќарздор; 

- дар   бораи  бастани  созишномаи  оштї; 
- дар   бораи   бекор  намудани  мудири беруна ва  бо   

дархост   мурољиат намудан   ба суд  оиди  муфлис  эътироф  
намудани  ќарздор  ва оѓоз  намудани  истењсолоти  озмунї 
(ќ.3 м.64 Ќонун). 
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Мудири беруна  барои  барќарор   намудани  ќобилияти   
пардохтии  ќарздор маљмўи чорабинињои  дорои  хусусияти   
молиявї-иќтисодї  ва  ташкилиро   ба амал   мебарорад.  Дар   
њудуди  расмиёти  мазкур чунин  чорабинињо, аз   ќабили:  
таѓйир додани самти фаъолияти истењсолии ќарздор,   
пўшидани  истењсолоти  бесамар,  рўйпўш намудани  ќарзњои  
дебиторї,  фурўхтани  ќисми  амвол,   даст кашидан аз њуќуќи   
талабкунї,  аз љониби  молики  ќарздор  (ё  шахсони  сеюм) 
иљро   намудани  уњдадорињои  ќарздор   ва  дигар   тарзњои  
барќарор   намудани  ќобилияти  пардохтии  ќарздор, татбиќ  
мешаванд (м.60 Ќонун). Њамчунин чораи  барќарор  
намудани  ќобилияти   пардохтии ќарздор ин фурўхтани 
ќисми амволи  ќарздор   мебошад (м.60). 

Молу мулки   ќарздорро мудири  беруна  дар   савдои 
кушод мефурўшад, ки  чунин  ќарор   пас   аз  
рўйхатгузаронии  амволи  ќарздор ќабул   карда  мешавад. 

Савдо дар шакли музояда гузаронида мешавад, ба  
истиснои  њолатњое, ки   ќонун   муќаррар  намудааст.  

Дар  баробари ин  савдои  пўшида  низ   истифода  
мешавад. Дар савдои пўшида он амволе фурўхта мешавад, ки   
муомилоти  онњо   мањдуд   мебошад. Дар   савдои  пўшида  
танњо  он шахсоне иштирок  карда  метавонанд,  ки   чунин   
амволро   мутобиќи  ќонун   метавонанд  дар њуќуќи  
моликиятї ё ин ки   дигар   њуќуќњои  амволї  дошта  бошанд.  

Мудири  беруна  метавонад,  ки  ба сифати  
ташкилкунандаи  савдо  баромад  намояд ё ин   ки   
гузаронидани  онро   дар  асоси шартнома  ба ташкилоти  
махсусгардонидашуда  супорад.   Ин  ташкилот набояд 
нисбати  ќарздор  ё  ин ки  мудири  беруна  шахси 
манфиатдор бошад. Нархи ибтидоии амволе, ки  ба  савдо  
бароварда шудааст аз љониби  мудири  беруна  муайян   карда  
мешавад. 

Натиљаи савдо дар суратмаљлис  дарљ  мегардад,  ки   
ќувваи  шартномаро   дорад.   Њангоми   гузаронидани  савдо   
ба ѓайр  аз   суратмаљлис  инчунин  шартномаи   хариду 
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фурўш низ баста  мешавад, ки  дар  он  маълумот   дар  бораи   
таркиб  ва  арзиши  амвол, тавсифи амволи ѓайриманќул 
(таърихи сохтатан,   дараљаи  хурдашавї, майдони  умумї  ва 
фоиданок  ва ѓ.) ва  мављудияти   вазнинњо,  аз  љумла  
предмети  гарав  будани  он,   дар   иљора  будани  он ва  ѓ.) 
нишон дода  мешаванд. 

Ѓолиби  савдо  дар  муњлати  на  дертар  аз  як моњ  аз рўзи  
гузаронидани  савдо мутобиќи  шартномаи  хариду фурўш ё  
суратмаљлис бояд  арзиши  онро   пардохт  намояд (м.61 
Ќонун). 

Амволе, ки дар  савдои  якум  фурўхта  нашудааст ба  
савдои  дуюм  пешнињод карда  мешавад,  агар  наќшаи   
мудири  беруна   чизи  дигареро   муќаррар   накарда  бошад. 

Амволе, ки   дар   савдои  такрорї  низ   фурўхта  
нашудааст, аз  љониби  мудири  беруна тавассути шартномаи  
хариду фурўш фурўхта  мешавад (ќ.9 м.61 Ќонун).  

Наќшаи мудири беруна даст кашиданро аз њуќуќи  
талабкунї  ба сифати  чорае, ки  барои  барќарор  намудани  
ќобилияти пардохтии ќарздор равона  шудааст, эътироф  
менамояд (м.62 Ќонун).  Ин   чора  аз  љониби  мудири  
беруна бо  розигии  кумита ё маљлиси  кредиторњо  бо  роњи  
фурўхтани  ин њуќуќ дар   савдои  кушод ба амал   бароварда  
мешавад. 

Яке  аз   тарзњои  нисбатан самараноки  барќарор  
намудани  ќобилияти пардохтии ќарздор, ки ин аз  љониби  
суд   беэътибор  њисобидани  ањдњои  ќарздор дар  асоси   
аризаи   мудири  беруна  мебошад, дар  ќонунгузории  ватанї  
вуљуд   надорад. 

Ањдњои ќарздор дар њолатњои зерини бо ќонун   
муќарраркардашуда  метавонанд  беэътибор  њисобида  
шаванд: 

1) агар   ањд  бо шахсони  манфиатдор   баста  шуда  
бошад  ва  иљрои  он  боиси расонидани  зарар   ба  
кредиторњо   гардад; 
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2) агар  ањд  бо   кредитор  ё шахсони  алоњида  пас  аз   
ќабул   намудани  ариза  аз   љониби  суди  иќтисодї  дар   
бораи   муфлис  эътироф  намудани  ќарздор  ё ин ки  дар   
муњлати  шаш   моњи ќабл  аз  пешнињод  намудани  чунин   
ариза, ки   дар натиљаи он ќонеъ намудани талаботњои  як  
гурўњи  кредиторњо нисбат ба талаботњои кредиторњои дигар 
афзалтар мебошад,  баста  шуда  бошад; 

3)  агар  ањд аз љониби  ќарздор – шахси  њуќуќї пас  аз   
оѓоз   намудани  кори  муфлисшавї ё ин ки дар давоми шаш  
моњ  ќабл аз пешнињод намудани чунин   ариза,  ки   боиси  
пардохти њисса аз амволи ќарздор ба иштирокчии ќарздор 
бинобар  баромадани  он  аз  њайати  иштирокчиёни  ќарздор  
мегардад.  

2.3. Истењсолоти озмунї. Истењсолоти озмунї давраи  
нињоии  мурофиаи   муфлисшавї  мебошад, ки дар  натиљаи  
ба амал  баровардани  он фаъолияти  субъекти хољагї ё  
фаъолияти   соњибкории инфиродї ќатъ  мегардад.  

Асоси  оѓоз  намудани  истењсолоти  озмунї ќарори  суд  
дар  бораи  муфлис эътироф  намудани  ќарздор   мебошад. 
Муњлати  истењсолоти  озмунї наметавонад аз  як сол   зиёд   
бошад.  Суд  метавонад ин  муњлатро ба муддати  шаш  моњ 
дароз намояд (ќ.2 м.70 Ќонун). 

Ќонун   «Дар бораи  муфлисшавї»  оќибатњои  њуќуќии  
оѓоз намудан истењсолоти озмуниро аниќ муќаррар 
намудааст, ки  он боиси  таѓйир ёфтани њолати њуќуќии  
ќарздор  мегардад. 

Якум, бо оѓоз намудани истењсолоти озмунї муњлати  
иљрои   тамоми   уњдадорињои  пулї  ва  пардохтњои  њатмї 
фаро расида  њисобида  мешаванд. 

Дуюм, пас аз оѓози истењсолоти озмунї њама гуна 
муљозоти  молиявї, аз   ќабили  ноустуворона (љарима, пени), 
фоиз  аз рўи  ќарзњои  гуногун  ќатъ  мегарданд.   

Сеюм, маълумот дар бораи вазъи молиявии ќарздор 
наметавонад, ки   њамчун  сирри  тиљоратї боќї монад.  
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Чорум,  барои  бастани  ањдњои  муайян мањдудиятњо  
љорї  карда  мешавад,  аз љумла, нисбати ањдњое, ки бо  
бегона  намудани амволи ќарздор ё ин ки гузаштани онњо ба  
истифодаи   шахсони  сеюм алоќаманд мебошанд.  

Панљум, бо   оѓози  ин  маросим њама гуна чорањое, ки  
нисбати  амволї  ќарздор  муќаррар   карда  шуда  буданд,   
аз   љумла  њабси  амвол  ва  мањдудиятњои  амволї  бекор   
карда  мешаванд.  

Шашум, оѓоз намудани истењсолоти озмунї  барои  
роњбари  ќарздор  низ   оќибатњои  муайяни  њуќуќиро   ба 
вуљуд   меорад,  аз   љумла,  аз  лањзаи   оѓоз  намудани  ин   
расмиёт, маќомотњои  идоракунии ќарздор аз иљрои 
функсияњои  идоракунї  барканор шуда, инчунин  ваколатњои  
молики  амволи  ќарздор   низ  ќатъ мегарданд. 

Њафтум, љорї   намудани  истењсолоти  озмунї  боиси  аз  
љониби  суд  таъйин   намудани  мудири  озмунї  мегардад.  
Дар   баробари  ин, дар   расонањои  расмї  маълумот   дар   
бораи   эътироф  намудани  муфлисии  ќарздор   ва оѓоз  
намудани  истењсолоти  озмунї маълумотњо ба табъ расонида 
мешаванд. Харољотњое, ки   бинобар  дарљи   маълумотњои  
мазкур   ба  миён  меоянд, аз њисоби  амволи  ќарздор  ва  дар 
њолати вуљуд надоштани  чунин имконият,  аз  њисоби 
кредиторе, ки  бо ариза дар бораи муфлис эълон намудани 
ќарздор ба суд   мурољиат намудааст, ба амал бароварда 
мешаванд. 

Дар  истењсолоти  озмунї  љойи   асосиро   мудири  озмунї  
ишѓол менамояд,  ки  аз  љониби  суди  иќтисодї  њангоми  
ќабул  намудани ќарор  дар бораи  муфлис эътироф  намудани  
ќарздор ва  оѓоз  намудани  истењсолоти озмунї таъйин  
карда  мешавад. 

Мудири озмунї  мутобиќи  моддаи 33 Ќонун «Дар бораи   
муфлисшавї»  тасдиќ карда мешавад. Аз лањзаи таъйин  
шудани  мудири  озмунї,  њамаи   ваколатњо оид ба  
идоракунии  корњои  ќарздор, аз  љумла, ваколатњо  оид ба  
ихтиёрдорї  намудани  амволи ќарздор  ба ў  мегузаранд.  
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Ваколатњои  мудири  озмунї  нињоят   васеъ  мебошанд.  
Ба маќсади њалли нисбатан самараноки вазифањои маросими   
истењсолоти озмунї ќонунгузор ба ў як ќатор ваколатњоро  
додаст. Њамаи ваколатњои мудири озмуниро ба  чор  гурўњ  
људо   намудан мумкин  аст: 

1) ваколатњо оид ба ихтиёрдорї намудани молу мулки  
корхонаи   ќарздор; 

2) ваколатњо оид  ба  ташакулдињии молу мулки озмунї; 
3) ваколатњо оид  ба  таќсим  намудани  молу мулки 

озмунї; 
4)дигар ваколатњое, ки ба гузаронидани истењсолоти  

озмунї алоќаманд мебошанд. 
Бояд  ќайд  кард, ки   ваколатњои  мудири  озмунї  нисбат 

ба  ваколатњои маќомотњои идоракунии ќарздор васеътар 
мебошанд, чунки нисбати  мудири  озмунї  мањдудиятњое, ки  
оинномаи  ќарздор нисбати  роњбари  он пешбинї  намудааст,  
пањн  намешаванд. 

Ќонунгузор  ба мудири  озмунї  њуќуќ додаст, ки 
муносибатњои  њуќуќие, ки ќарздор дар онњо њамчун 
иштирокчї баромад менамояд, даъво барои беэътибор   
њисобидани ањдњои бастаи ќарздор пешнињод намояд, аз  
шахсони сеюм амволи ќарздорро талаб намояд,  
шартномањои бастаи ќарздорро бекор намояд  ва  ѓайра. 

Яке аз  амалњои асосии  истењсолоти  озмунї ташкил 
додани молу мулки озмунї мебошад, ки ба ваколатии 
муњимтарини мудири озмунї мансуб  аст.  

Молу мулки озмунї  гуфта,  тамоми  амволи  ќарздорро  
меноманд,  ки  дар  лањзаи оѓоз   намудани  истењсолоти  
озмунї вуљуд дорад  ё ин ки  дар   љараёни  он ошкор  карда  
шудааст. 

Молу мулки  озмунї  аз  ду  ќисми нисбатан алоњида  
иборат   аст.  Ба  ќисми  якум  амволе  дохил карда  мешавад,  
ки   воќеан  дар тасарруфи  истифодабарї ва  ихтиёрдории  
ќарздор   дар  лањзаи   кушодани  истењсолоти  озмунї ќарор 
дорад.  Ба  ќисми  дуюм бошад,  амволе  дохил  карда 
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мешавад,  ки  дар   рафти   истењсолоти  озмунї  ошкор  
мегардад. 

Бояд  ќайд кард, ки  ба  молу мулки озмунї  танњо он 
амволе  дохил   карда  мешавад,  ки аз  он  рўёниш мумкин 
бошад. 

Аз номгўи молу мулки озмунї пеш аз  њама  амволеро 
људо намудан мумкин аст, ки дар истифодабарии ќарздор 
ќарор  дошта, вале объекти моликият ё истифодаи хољагї ё 
дигар њуќуќњои амволии ќарздор намебошад, аз љумла: 

а) амволе, ки ба иљора ё нигоњдорї гирифта шудааст; 
б) амволи  шахсии  кормандони  корхона,  ба ѓайр  аз  

њиссањои  амволии  иштирокчиёни  шахсони  њуќуќї. 
Аз  амволи  боќимондаи   ќарздор   инчунин   амволи  

зерин   хориљ карда  мешаванд: амволе, ки  аз  муомилот 
гирифта шудааст; њуќуќњои  амволие, ки бо шахсияти ќарздор 
алоќаманд  мебошанд,  аз   љумла,   њуќуќњое, ки  ба   
иљозатнома  барои ба амал   баровардани  намудњои  
алоњидаи   фаъолият   алоќаманд   мебошанд ва инчунин 
дигар амволе, ки ќонуни мазкур   пешбинї   намудааст (м.76  
Ќонун). 

Ба гурўњи  охирини  амвол  ќонун сармояи манзили 
таъйиноти иљтимоидошта, муассисањои бачагонаи томактабї 
ва иншоотњои моликияти коммуналии барои минтаќа  њаётан 
зарурбуда дохил мешаванд, ки  бояд ба маќомоти иљроияи 
њокимияти  мањаллии  дахлдор  бо тартиби пешбининамудаи 
њамин модда супорида шаванд. Вазифањо  оид ба нигоњдорї 
ва таъмини фаъолияти  иншоотњои номбаршуда ва истифодаи 
маќсадноки онњо пас аз  як моњи гирифтани огоњиномаи 
мудири озмунї ба зиммаи маќомоти иљроияи њокимияти  
мањаллї гузошта мешаванд (м.77 Ќонун).  

Пас аз ташаккул додани  молу мулки озмунї, мудири 
озмунї рўйхатгирї ва  бањодињии амволи  ќарздорро  анљом 
медињад.  Њангоми   анљом додани ба  рўйхатгирї,  
мављудияти   воќеии  амвол  муќаррар  карда  мешавад,  ки   
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бо   маълумотњои  њисоботи муњосибавї, муќоиса ва инъикоси 
пурраи  уњдадорињои  ташкилот  тафтиш   карда  мешаванд. 

Барўйхатгирии  амволи  ќарздор  асоси   бањодињии  
амволї  буда,   зери  ин  мафњум  муайян  намудани  арзиши  
амволи  ба ќарздор   тааллуќдошта фањмида мешавад. Барои  
анљоми  ин амал  мудири  озмунї   њуќуќ дорад,  
бањодињандањои  мустаќил  ва  дигар  мутахассисонро  љалб 
намояд.  Онњо бояд   арзиши  барњамдињии амвол, аз  
љумла,маблаѓњои  молиявї ва  фаъолњои  ѓайримоддиро  
муайян  намоянд. 

Арзиши  барњамдињии  объект  гуфта,  маблаѓи  пулиеро   
меноманд,  ки  фурўшанда  метавонад њангоми  барњам 
додани  корхона бо фурўши амволи фаъоли алоњидаи он ба 
даст меорад. 

 Амалии нињої дар љараёни ташакулёбии молу мулки 
озмунї – ин таќсим  намудани амволи ќарздор ба лотњо, 
фурўши онњо  ва  љамъ намудани  маблаѓњои  пулї  дар   
њисоби ягонаи ќарздор  мебошад. 

Молу мулки  ќарздор  бо тартиби  муќаррарнамудаи   м.  
79  ќонун  «Дар  бораи  муфлисшавї»  фурўхта  мешавад.  
Амволи  ќарздор  пас  аз  ба охир   расидани  ба рўйхатгирии 
он фурўхта  мешавад. Агар маљлис ё кумитаи  кредиторњо 
тартиби  дигареро  пешбинї накарда бошанд, пас амволи 
ќарздор дар савдои   кушод  фурўхта  мешавад. 

Тартиб  ва  муњлати  фурўши  амволи  ќарздор   аз  
љониби  маљлис  ё кумитаи  кредиторњо  бояд   маъќул  
дониста шавад. 

Он амволе, ки  муомилоташ мањдуд њаст, танњо дар   
савдои  пўшида фурўхта  мешавад. 

Мудири  озмунї  метавонад,   ба сифати  ташкилкунандаи  
савдо  баромад  намояд ё  гузаронидани  савдоро   ба  зиммаи  
ташкилоти махсусгардонидашуда вогузорад. Ин ташкилот   
наметавонад,  ки   нисбати  ќарздор  ё  мудири  озмунї шахси   
манфиатдор   бошад. 
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Амволе, ки   дар   савдои  нахустин   фурўхта  нашудааст 
ба савдои  такрорї  бароварда  мешавад  ё аз   љониби  
мудири  озмунї  тариќи  шартномаи  хариду фурўш  фурўхта  
мешавад. 

Дар  баробари  ташаккул  додани  молу мулки озмунї,  
инчунин  талаботњои  кредиторњое, ки  аз  ин маблаѓњои  пулї 
ќонеъ  гардонида  мешаванд,  муайян карда  мешаванд. 

Мудири  озмунї  фењристи талаботњои  кредиторњоеро,  
ки  ба  ў  аз љониби  мудирони  муваќќатї ва  берунї дода  
шуданд,  тартиб медињад. 

Кредиторњое, ки хоњиши дар  озмун  ширкат ва ќонеъ   
намудани талаботњои хешро доранд, бояд дар муњлати  
муќарраргардида ба  ќарздор иддаои  худро  пешнињод 
намоянд  ва   бо тартиби  муќаррарнамудаи   моддаи 55 – и 
ќонун  ба  фењристи талаботњои  кредиторњо  дохил   карда  
мешаванд. 

Пас аз  тартиб додани фењристи талаботњои  кредиторон,   
мудири озмунї тибќи тартиби  муќаррарнамудаи  
ќонунгузории  љорї ба ќонеъ гардонидани онњо оѓоз 
менамояд(м.65 КГ ЉТ ва м. 78 Ќонун дар  бораи   
муфлисшавї). 

Дар сурати барњам додани шахси њуќуќї талаботи 
кредиторони он ба навбати зерин ќонеъ гардонида мешаванд: 

- дар навбати аввал – талаботи кредиторони таъминшуда 
аз њисоби арзиши таъминот бо тартиби пешбининамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, инчунин талаботи 
шањрвандоне, ки шахси њуќуќии барњамдодашаванда дар 
назди онњо барои расонидани зиён ба њаёт ва саломатиашон 
масъулият дорад, бо роњи ба сармоя табдил додани 
пардохтњои дахлдори ваќтбайъ; 

- дар навбати дуюм – пардохти кумакпулии аз кор рафтан 
ва музди кори шахсоне, ки тибќи шартномаи мењнатї, аз 
љумла тибќи ќарордод кор мекунанд ва пардохти 
мукофотпулї бо њисобу китоб аз рўи шартномањои муаллифї; 
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- дар навбати сеюм – пардохти ќарз аз рўи пардохтњои 
њатмї ба буљет; 

- дар навбати чорум – њисобу  китоб бо кредиторони 
дигар тибќи ќонун. 

Дар сурати барњам додани ташкилотњои ќарзї талаботи 
кредиторон бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи барњамдињии ташкилотњои 
ќарзї ќонеъ гардонида мешаванд. 

Талаботи  њар  як  навбат пас аз пурра  ќонеъ  намудани  
талаботи  навбати  пешина  ба амал   бароварда  мешавад, ба 
истиснои  талаботе, ки   бо гарави  амволи  ќарздор   таъмин   
карда  шудааст. Њангоми нокифоягии маблаѓњои пулии  
ќарздор   онњо  байни кредиторњои навбатї  мувофиќан  
баробар таќсим  карда  мешаванд.  

Истењсолоти  озмунї пас   аз њисобї намудан  бо 
кредиторњо ва тањия  намудани  њисоботи  мудири  озмунї  
анљом меёбад. Њангоми  вуљуд  надоштани норасої дар  
њисоботи  мудири  озмунї, суди  иќтисодї дар   бораи   ба 
охир   расидани  истењсолоти озмунї  ќарор  мебарорад.  

Дар фарќият аз мудири озмунї мудири беруна 
(солимгардонии  судї)  чунин расмиёти муфлисшавие  
мебошад,  ки  нисбати ќарздор ба маќсади  барќарор 
намудани  ќобилияти   пардохтии он муќаррар  карда  
мешавад. Бинобар  ин ваколати  идоракунии  ќарздор  низ   
ба  мудири  беруна  дода мешавад. 

2.4. Созиши мусолиња. Созишномаи мусолиња гуфта  
чунин расмияти  маросими  муфлисшавиро меноманд,  ки  дар   
давраи  дилхоњи  баррасии парванда  кори  муфлисшавї аз 
љониби  суди  иќтисодї байни кредиторњо ва ќарздор бо роњи  
бастани  созишномаи  ихтиёрона  ба даст меояд. 

Бо баробари  бастани созишномаи оштї, ки як  тарзи ба  
итмом  расидани  кори  муфлисшавї  мебошад, чунин  њолат  
рўй медињад: 

- муњлати иљрои уњдадорињо  кўтоњ   ё тамдид  мешавад; 
-аз њуќуќи  талабкунї  даст   кашидани  ќарздор;  
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- аз  љониби  шахсони  сеюм иљро шудани  уњдадорињои  
ќарздор; 

-  бахшидани ќарзњои    ќарздорон ва ѓайра.     
Ба сифати тарафњои созишномаи мусолиња ќарздор,  

кредиторњои озмунї ва маќомотњои ваколатдор баромад   
мекунанд.  Дар  созишномаи  мусолиња   шахсони  сеюм  низ  
метавонанд  иштирок  намоянд, ки   дар   асоси  он њуќуќ ва  
уњдадорињои  муайянро  ба зимма  гиранд. 

Созишномаи  мусолиња бояд аз  љониби  суд   тасдиќ  
карда  шавад. Дар  ин бора  дар  таъиноти  судї оид ба ќатъ 
намудани  истењсолоти  муфлисшавї бинобар  бастани  
созишномаи   оштї  ќайд   карда мешавад.  Агар созишномаи 
мусолиња дар   љараёни   истењсолоти озмунї баста шавад, суд 
дар бораи тасдиќ  намудани он  таъинот мебарорад. 

Созишномаи  мусолиња аз  лањзаи   аз љониби  суд  тасдиќ  
шуданаш барои  ќарздор,  кредиторњои  озмунї  ва  инчунин   
шахсони  сеюми дар   созишнома  иштироккунанда  эътибор 
пайдо намуда,  барои  иљро  њатмї  мегардад (м.87 Ќонун).   

Мазмуни созишномаи  мусолиња бо хусусияти  
созишномаи   байни  кредитор ва  ќарздор ва дар  баъзе  
њолатњо  бо хусусияти  созишномаи  шахсони  сеюм муайян  
карда  мешавад. 

Созишномаи мусолиња ду гурўњ шартњоро дар бар   
мегирад. Якум,  шартњое ки њатман   дар  созишномаи  
мусолиња бояд ќайд карда шаванд,  яъне шартњои зарурї. 
Дуюм, шартњое,  ки   дохил  намудани  онњо  ба  созишномаи 
мусолиња аз  хоњиши тарафњо вобаста  мебошанд (шартњои  
иловагї). 

Ба сифати  шартњои зарурї ё  асосї мансубанд: њаљм, 
тартиб  ва  муњлати  иљро   намудани  уњдадорињои  ќарздор 
ва  ќатъ  гардидани  уњдадорињои  ќарздор бо роњи  пешнињод   
намудани дасткашї,  новатсияи  уњдадорињо,  бахшиши ќарз   
ва ѓ. (ќ.1 м.89 Ќонун).  Ба  шартњои иловагї бошад, маълумот  
дар  бораи   тарзњои  иљрои  ќарз,   иваз  намудани  он ва  
ѓайра дахл доранд. 
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Ќонун  асосњои  гуногунеро  пешбинї намудааст,   ки   
њангоми  вуљуд   доштани  онњо   суд   созишномаи   
мусолињаро  рад  менамояд. Ин асосњоро ба се  навъ   људо  
намудан   мумкин  аст: 

- риоя  накардани  тартиби  бастани  созишномаи  оштї; 
- номувофиќии  шартномаи  оштї  ба  талаботњои  ќонун 

ва  санадњои  меъёрї-њуќуќї; 
- вайрон   намудани  њуќуќњои  шахсони сеюм. 
Агар суд  тасдиќ намудани  созишномаи мусолињаро рад 

намояд,  пас он бастанашуда  њисобида  мешавад.   
Баровардани  чунин   таъйинот маънои  онро  надорад, ки   
бастани созишномаи  нави мусолиња манъ   бошад. 

Дар  баъзе  њолатњо  созишномаи  мусолиња беэътибор   
њисобида  мешавад, аз љумла  дар  асоси   аризаи  ќарздор,  
кредитор,  ё ин  ки  прокурор ва суд. Ќарор дар  хусуси 
беэътибор донистани  созишномаи оштї дар  њолатњои  зерин   
ќабул  карда мешавад: 

1) агар  шартњои  созишномаи  оштї  барои  кредиторњои  
алоњида бартарият  дињанд  ё ин ки  њуќуќ ва  манфиатњои  
ќонунии  кредиторњои  алоњидаро вайрон   намоянд; 

2) агар  иљро   намудани  он боиси  муфлисшавии  ќарздор  
гардад; 

3) њангоми вуљуд доштани дигар асосњои беэътибор  
њисобидани  ањдњо. 

Беэътибор   њисобидани  созишномаи  мусолиња боиси   аз  
нав оѓоз намудани истењсолот аз рўи кори муфлисшавї  
мегардад.  Дар  ин бора  суд   њалнома  мебарорад, ки  аз  
болои он   шикоят  овардан  мумкин  аст. 

Њангоми аз љониби суд беэътибор  њисобидани  
созишномаи   мусолиња  ва  аз нав  оѓоз   намудани  
истењсолоти  муфлисшавї  зарурияти дарљ намудани маълумо 
дар воситањои  ахбори  омма ба вуљуд меояд. Созишномаи 
мусолињаи аз љониби суд   тасдиќшуда,  бо хоњиши  тарафњо   
ќатъ  карда  намешавад. 
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Дар  асоси  ќарори суд  ќатъ намудани  созишномаи  оштї 
нисбати кредитори алоњида,  боиси  ќатъ  гардидани  он   
нисбати  дигар   кредиторњо   намегардад (м.96 Ќонун).  

 
§3. Муфлисшавии соњибкори инфиродї 

      Қоидаҳои барои муфлисшавии шаҳрвандон 
муқарраргардида нисбати муносибатҳои марбут ба 
муфлисшавии соҳибкорони инфиродӣ бо назардошти як 
қатор хусусиятҳои пешбининамудаи боби 4, моддањои 39 – 41 
Ќонун “Дар бораи муфлисшавї” татбиқ карда мешаванд.  

Асоси муфлис эътироф намудани соњибкори инфиродї 
надоштани ќобилияти ќонеъ кардани талабњои кредиторон 
оид ба уњдадорињои пулї ва (ё) иљрои вазифањо оид ба ворид 
намудани пардохтњои њатмї мебошад. Ариза дар бораи 
муфлис эътироф намудани соњибкори инфиродї мумкин аст 
аз љониби ќарздор – соњибкори инфиродї, кредитор аз рўи 
уњдадорињои вобаста ба фаъолияти соњибкорї, маќомоти 
андоз ва маќомоти дигари ваколатдор аз рўи талабњои 
пардохтњои њатмї, њамчунин аз љониби прокурор дода шавад. 
Њангоми татбиќи расмияти муфлисшавии соњибкори 
инфиродї кредиторони вай аз рўи уњдадорињое, ки ба 
фаъолияти соњибкорї вобаста нестанд, њамчунин кредиторон 
бо талабњои хусусияти шахсидошта низ њуќуќ доранд 
талабњои худро пешнињод намоянд. 

Аз лањзаи аз љониби суд ќабул гардидани њалнома дар 
бораи муфлис эътироф намудани соњибкори инфиродї ва 
кушодани истењсолоти озмунї, баќайдгирии давлатии вай ба 
сифати соњибкори инфиродї беэътибор гардида, њамчунин 
иљозатномаи (литсензияи) ба вай додашуда оид ба анљом 
додани фаъолияти муайяни соњибкорї бекор дониста 
мешавад. 

Соњибкори инфиродиро, ки муфлис эътироф гардидааст, 
дар муњлати як сол аз лањзаи муфлис эътирофшавиаш ба 
сифати соњибкори инфиродї ба ќайд гирифтан мумкин нест. 
Суд нусхаи њалномаро дар бораи муфлис эътироф намудани 
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соњибкори инфиродї ва кушодани истењсолоти озмунї ба 
маќомоте, ки шањрвандро ба сифати соњибкори инфиродї ба 
ќайд гирифтааст, пешнињод менамояд. 

 
Саволҳо барои худсанљї 

1. Мафҳуми муфлисшавиро диҳед ва меъёрҳо ва 
аломатҳои муфлисшавиро номбар кунед. 

2. Тағйирот дар ҳолати ҳуқуқии қарздор, ки бо кушодани 
парвандаи муфлисӣ ба амал омадаанд, кадомҳоянд? 

3. Нақш ва ҳуқуқҳои кредиторон дар расмиёти 
муфлисшавӣ кадомҳоянд? 

4. Њуќуќ ва уњдадории мудири муваќатиро фањмонед? 
5.Нақш ва мавқеи суди иќтисодї дар парвандаи 

муфлисшавї чї гуна аст? 
6.Расмиётњои муфлисшавиро номбар намоед. 
7.Дар бораи расмиёти мушоњида маълумот дињед. 
8.Идоракунии беруна чист? 
9.Истењсолоти озмуниро шарњ дињед. 
10.Дар бораи созиши мусолиња тавзењот дињед. 
11.Дар бораи муфлисшавии соњибкори инфиродї 

маълумот дињед.   
  



130  

БОБИ 5. ТАШАККУЛИ АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ     

МОЛУМУЛКИИ СОЊИБКОР 

 
§1. Молу мулк ҳамчун  асоси фаъолияти соњибкорї 

Барои ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї 
соњибкор бояд молу мулки муайян дошта бошад. Ба даст 
овардани фоида аз истифода бурдани молу мулк яке аз 
шаклњои пешбурди фаъолияти соњибкорї мебошад. Молу 
мулк барои таъмини фаъолияти соњибкорї восита мебошад. 
Доштани молу мулк шарти зарурии ба амал баровардани 
фаъолияти соњибкорї мебошад. Доштани молу мулки 
мустаќил яке аз шартњои эътироф намудани таъсиси субъекти 
хољагї мебошад. Дар ташкилот худи факти мављуд будани 
молу мулки мустаќил дар њаљми муайян ањамиияти њуќуќї 
дорад. Набудани молу мулк мумкин аст, ки барои 
баќайдгирии субъекти хољагї ё барои гирифтани иљозатнома 
монеа шавад. Истилоњи «молу мулк» барои ифодаи ашё, аз 
љумла пул ва коѓазњои ќиматнок, инчунин њуќуќи молумулкї 
истифода мешавад. Њуќуќи молумулкї њуќуќи шахс оид ба 
талаб кардани додани молу мулк ё дигар неъматњои 
молумулкї мебошад. Њуќуќи молумулкї мумкин аст, ки 
предмети шартнома, аз он љумла хариду фурўш бошад. 
Танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї ба истифодаи 
мафњуми молу мулк вобаста ба хусусияти танзими њуќуќї дар 
маъноњои гуногун асос меёбад. Намудњои алоњидаи молу 
мулкро, ки дар фаъолияти соњибкорї истифода мешавад, аз 
рўйи аломатњои иќтисодї ва њуќуќї тасниф карда мешавад. 
Асосњои њуќуќии тасниф имконият медињад, ки намудњои 
гуногуни молу мулкро људо кунем, ки муњимтаринашон инњо 
мебошанд: молу мулки манќул ва ѓайриманќул, молу мулки 
дар муомилот ќарордошта, дар муомилоти мањдуд 
ќарордошта ва аз муомилот гирифташуда. Вобаста ба 
аломатњои иќтисодї молу мулки дар фаъолияти соњибкорї 
истифодашаванда ба инњо људо мешавад: воситањои асосї ва 
муомилотї вобаста аз сатњи иштироки молу мулк дар љараёни 
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истењсоли мањсулот, арзиш ва муддати истифодабарї; молу 
мулки таъиноти истењсолот ва ѓайриистењсолот вобаста ба 
имконияти иштирокчиёни молу мулк дар љараёни истењсоли 
мањсулот; дороињои моддї ва ѓайримоддї – вобаста аз мављуд 
бидун ё набудани шакли моддии молу мулк; фондњои 
таъиноти гуногун–вобаста ба таъиноти маќсадноки молу 
мулк. Рељаи њуќуќии молу мулк дар фаъолияти соњибкорї 
маљмўи њуќуќ ва уњдадорињои шахсро ба молу мулки ба ў 
тааллуќдошта ифода мекунад. Истифодаи молу мулк дар 
фаъолияти соњибкорї баќайдгирии њатмии молу мулк 
мувофиќи ќоидаи бањисобгирии муњосибї, муайянкунии 
арзиши он бо риояи ќоидаи бањогузорї ва азнавбањодињї, 
инчунин ќоидаи фурўши молу мулкро пешбинї мекунад. 
Ихтиёрдории молу мулк дар љараёни баамалбарории 
фаъолияти соњибкорї мањдудиятњои муайяни ќонунгузориро 
дар бар мегирад, аз он љумла: риоя намудани расмиятњои 
махсуси бастани ањд нисбати «ањдњои калон»; риоя намудани 
мањдудиятњои зиддиинњисорї њангоми бегона кардани молу 
мулки пурарзиш ё миёна; фурўхтани молу мулк бо арзиши 
(бозорї) муайян. Њаљми ваколати њуќуќии шахс нисбати 
моликияти ба ў тааллуќдошта ба намуди њуќуќ ба ин молу 
мулк вобаста аст. 

 

§2.  Моликият ва дигар њуќуќњои молумулкии соњибкор 

          Њуќуќи моликият маљмўи меъёрњое мебошад, ки 
муносибатњои њуќуќии бо азхудкунии неъматњои моддї 
алоќамандро ба танзим медарорад. Њуќуќи моликияти шахси 
мушаххас ба воситаи се ваколати зерин муайян карда 
мешавад: соњибї; истифода; ихтиёрдорї. Соњибї – дар 
њаќиќат дар даст доштани ашё, ки ба ќонун асос ёфтааст. 
Њамеша бояд ба асосњои њуќуќї, яъне унвони доштан тасвир 
карда шавад. Истифода бурдан – имконияти аз ашё 
гирифтани хосиятњои фоиданоки он, ки ба ќонун асос 
ёфтааст. Ихтиёрдорї намудан – муайян намудани таќдири 
њуќуќии ашё бо роњи таѓйир додани хусусияти он (на танњо 
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бегонакунї, инчунин нобуд намудани он). Њамаи ин се 
ваколат метавонад дар молик вуљуд надошта бошад. Молик 
моликиятро ба манфиати худ медорад, истифода мебарад ва 
ихтиёрдорї мекунад, яъне њуќуќи моликият хислати мутлаќ 
дорад. Њуќуќи моликият мумкин аст, дар њолатњои 
муайяннамудаи ќонун мањдуд карда шавад ва наметавонад аз 
љониби шахсони дигар мањдуд карда шавад. Ба њуќуќи 
молумулки дар баробари њуќуќи моликият инњо дохил 
мешаванд: а) њуќуќи истифодабарии замин; б) њуќуќи 
пешбурди хољагї; в) њуќуќи идораи оперативї; г) њуќуќњои 
дигари амволї. Дар шароити имрўза давлат уњдадории њифзи 
њуќуќи моликият ва таъмини дахлнопазирии онро бар дўши 
худ гирифтааст. Дар ЉТ моликияти хусусї ва давлатї дар 
сатњи баробар эътироф ва њифз карда шудааст. Эътироф 
намудани њуќуќи шањрванд ба соњибкории озод ва ба амал 
баровардани фаъолияти иќтисодї бо дастгирии давлатии 
инкишофи раќобат ва пешгирии пайдоиши монополия 
кафолат дода мешавад. Конститутсия ба соњибкорон 
суиистифода намудани вазъи њукмфармои худ ва татбиќи 
шаклњо ва тарзњои раќобати манъкардашударо манъ мекунад. 
Шарт ва тартиби истифодаи замин дар асоси Кодекси замини 
ЉТ муайян карда мешавад. Шахсони њуќуќї молики ягонаи 
молу мулки ба онњо тааллуќдошта, яъне ба сифати њисса аз 
љониби иштирокчиёни онњо додашуда мебошанд. 
Ташкилотњои тиљоратї њуќуќи доштан, истифода намудан ва 
ихтиёрдорї намудани молу мулки ба онњо тааллуќдоштаро 
доранд ва он танњо мувофиќи ќонун мањдуд карда мешавад. 
Ташкилотњои ѓайритиљоратї њуќуќ доранд, ки молу мулки 
худро танњо ба маќсаде, ки таъсис дода шудааст, ихтиёрдорї 
намоянд, яъне ихтиёрдори мањдуданд. Воњидњои давлатї 
субъекти моликияти давлатї мебошанд. Идоракунї ва 
ихтиёрдории объекти моликияти давлатиро Њукумати ЉТ ба 
амал мебарорад, аммо он метавонад салоњияти худро оид ба 
доштан, истифода намудан ва ихтиёрдорї намудан ба каси 
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дигар дињад. Корхонањои давлатї молу мулкро бо њуќуќи 
пешбурди хољагї ва идораи оперативї дар даст дорад. 
 

§3.  Реҷаи ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи  молу мулки 

соҳибкор 

Маҷмӯи қоидаҳои муқарраркардаи қонун дар бораи 
соњибї, истифода ва ихтиёрдории молу мулки соҳибкорон 
рељаи ҳуқуқии молу мулки соњибкоронро ташкил медиҳад. Ба 
таври дигар, низоми ҳуқуқии молу мулки соҳибкор ин ба 
саволҳо ҷавоб медиҳад: чӣ гуна, то кадом андоза як субъекти 
соњибкорї метавонад молу мулки ба ӯ тааллуқдоштаро 
соњибї, истифода ва ихтиёрдорӣ кунад. 

Реҷаи ҳуқуқии молу мулки соҳибкори мушаххас аз се 
омили асосӣ вобаста аст: шакли ташкилию ҳуқуқии он, 
намуди молу мулк (ашё, пул, коғазҳои қиматнок, дороиҳои 
ғайримоддӣ) ва ҳуқуқи молу мулкї, ки дар асоси он соҳибкор 
ин молу мулкро дар ихтиёр дорад. Фарқи байни рељаи 
умумии ҳуқуқии молумулкї ва рељаи махсуси ҳуқуқии 
молумулкии соҳибкорї љой дорад. 

 Рељаи умумии ҳуқуқии молумулкии соҳибкор бо яке аз се 
ҳуқуқи молумулкї муайян карда мешавад: ҳуқуқи моликият, 
ҳуқуқи пешбурди хољагї ва ҳуқуқи идоракунии оперативӣ. 
Соҳибкорони инфиродӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 
ғайритиҷоратӣ, ба истиснои корхонаҳои давлатӣ, инчунин 
муассисаҳое, ки аз ҷониби молик маблағгузорӣ карда 
мешаванд, соҳиби молу мулке мебошанд, ки дар асоси он 
онҳо фаъолияти соҳибкориро амалӣ мекунанд. Молу мулки 
дар фаъолияти соҳибкорӣ истифодашаванда, ки ба 
соҳибкорон тааллуқ дорад, аз амволи шахсони дигар ҷудо 
карда мешавад. Шакли ҳуқуқии ҷудокунии молу мулки 
шахсони ҳуқуқӣ таъмин намудани он дар тавозуни мустақил 
бо ташкилотҳои тиҷоратӣ ё сметаи ташкилотҳои 
ғайритиҷоратӣ мебошад. Бо таъсиси филиалҳо ва 
намояндагиҳо, ташкилотҳо як қисми амволеро, ки дар 
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тавозуни алоҳидаи воҳиди сохторӣ инъикос мешавад, ба 
ихтиёри онҳо медиҳанд. Дар ин ҳолат, молу мулк моликияти 
шахси ҳуқуқӣ боқӣ мемонад. 

Ба объекти њуќуќи молумулкии соњибкор ашё, пул ва 
дигар молу мулкро дохил мекунанд. Вобаста ба мазмуни 
иќтисодї, хусусиятњои љисмї ва ѓайра объектњои њуќуќи 
хољагї метавонанд бо асосњои гуногун, аз ќабили дар 
муомилотбуда, дар муомилот мањдудбуда, аз муомилот 
гирифташуда бошанд. Объекти њуќуќи хољагї, ки метавонад 
танњо ба гурўњи муайяни иштирокчиёни муомилот тааллуќ 
дошта бошад ё дар муомилот бо иљозатномаи махсус роњ 
дода мешавад, муомилоти мањдуд номида мешавад. Намудњои 
ин объектњо бо тартиби муайяннамудаи ќонун муайян карда 
мешаванд. Бисёре аз объектњои њуќуќи хољагї метавонанд 
озодона бегона карда шаванд ва аз як иштирокчии 
муносибатњои њуќуќии хољагї ба дигараш бо тартиби умумии 
ворисии њуќуќ ё бо тарзи дигар гузарад. Объекти њуќуќи 
хољагии пањнгашта ашё мебошад. Дар зери мафњуми ашё 
предмети моддї, ки оид ба он муносибатњои њуќуќии 
шањрвандон ба вуљуд меояд, мањсулоти табиї, предметњои 
таъсисдодаи одам фањмида мешавад. Ашё ба манќул ва 
ѓайриманќул људо мешавад. Ба ашёи ѓайриманќул ќитъањои 
замин, ќитъањои объектњои обї, сарватњои зеризаминї ва њар 
чизе, ки бо замин алоќаи зич дорад: бино, иншоот, дарахтони 
бисёрсола дохил мешаванд. Ба молу мулки ѓайриманќул 
инчунин киштињои њавої ва бањрї, киштињои дар дохили 
кишвар шинокунанда, объектњои кайњон, ки мувофиќи 
санадњои ќонунгузорї ашёи дигарро низ ба љумлаи молу 
мулки ѓайриманќул нисбат додан мумкин аст, дохил 
мешаванд, ки бояд ба ќайди давлатї гирифта шаванд. 
Объекти махсуси ѓайриманќул корхона мебошад. Корхона 
њамчун объекти њуќуќ маљмўи молу мулкие эътироф карда 
мешавад, ки барои татбиќи фаъолияти соњибкорї истифода 
мегардад. Корхона дар маљмўъ ё як ќисми он метавонад 
объекти хариду фурўш, гарав, иљора ва ањдњои дигари марбут 
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ба муќаррар намудан, таѓйир додан ё ќатъ кардани њуќуќи 
молумулкї бошад. Ба њайати корхона њамчун комплекси 
молумулкї, агар дар ќонун ё шартнома тартиби дигаре 
пешбинї нагардида бошад, тамоми намудњои молу мулки 
барои фаъолияти он пешбинигардида, аз љумла њуќуќи 
истифодаи ќитъаи замин, бино, иншоот, таљњизот, асбобу 
анљом, ашёи хом, мањсулот, њуќуќи талаб, ќарз, инчунин 
њуќуќ ба аломатњои фардикунанда, мањсулоти он, кору 
хизмат (номи фирмавї, тамѓаи мол, тамѓаи хизматрасонї) ва 
њуќуќи мустаснои дигар дохил мешаванд. 

Њуќуќи моликияту њуќуќи дигари молумулкї ва ашёи 
дигари ѓайриманќул, мањдуд кардани ин њуќуќ, ба миён 
омадан, гузаштан ва ќатъ гардидани онњо бояд дар Фењрасти 
ягонаи давлатї ба ќайди давлатї гирифта шаванд. Дар 
њолатњои пешбининамудаи ќонун дар баробари ба ќайдгирии 
давлатї мумкин аст, намудњои алоњидаи ашёи ѓайриманќул 
махсус ба ќайд ё ба њисоб гирифта шавад. Баќайдгирии њуќуќ 
ба ашёи манќул ѓайр аз њолатњои дар ќонун зикргардида 
зарур нест. Объекти махсуси њуќуќи гражданї пул, арзишњои 
асъорї ва коѓазњои ќиматнок мебошанд. Пул (асъор) 
метавонад объекти асосии муносибатњои њуќуќї бошад, 
масалан, дар шартномаи ќарз, аммо он бисёртар ба сифати 
эквиваленти умумї њамчун воситаи пардохти шартномаи 
хариду фурўш, пудрат ва ѓайра баромад мекунад. Воситаи 
ќонунии пардохт сомонї ба шумор меравад, ки ќабули он аз 
рўйи арзиши эътибории худ дар ќаламрави ЉТ њатмист. 
Намудњои молу мулке, ки арзишњои асъорї эътироф карда 
мешаванд, тартиби бо онњо анљом додани ањдњо тибќи ќонун 
дар бораи танзими асъор ва назорати асъор муайян карда 
мешавад. Асъори хориљї маблаѓњое мебошанд, ки дар 
њисобњо дар шакли воњидњои пулии давлатњои хориљї ва 
воњидњои пулии байналхалќї ё воњидњои њисобу китоб ќарор 
доранд.  

Дар шароити иќтисоди бозорї ањаммияти хоссаро чунин 
объектњои муносибатњои њуќуќї, ба монанди коѓазњои 
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ќиматнок сазовор мегарданд. Коѓази ќиматнок њуљљате 
мебошад, ки бо риояи шакли муќарраргардида ва 
реквизитњои њатмї њуќуќи молумулкиеро тасдиќ менамояд, 
ки татбиќ ё гузашт кардани онњо танњо дар сурати нишон 
додани он имконпазир аст. Коѓази ќиматнок ба худ њуќуќњои 
субъективии молумулкиро дар бар мегирад. Ба коѓазњои 
ќиматнок инњо дохил мешаванд: вомбарг, вексел, чек, 
сертификати бонкї, коносамент, сањмия ва њуљљатњои дигаре, 
ки мутобиќи санади ќонунгузорї дар бораи коѓазњои 
ќиматнок ё мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи онњо ба 
љумлаи коѓазњои ќиматнок мансуб дониста шудаанд. 
Намудњои њуќуќи дар коѓазњои ќиматнок тасдиќшаванда, 
реквизитњои њатмии коѓазњои ќиматнок, талабот нисбати 
шакли коѓази ќиматнок ва талаботи дигари зарурї тибќи 
ќонун ё мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи он муайян карда 
мешаванд. Дар сурати набудани реквизитњои њатмии коѓази 
ќиматнок ё ба шакли барои чунин коѓазњо муќарраргардида 
мутобиќат накардан боиси беэътиборшавии он мегардад. 
Вижагии коѓазњои ќиматноки нишондодашуда ба амалисозии 
њуќуќ, ки дар коѓазњои ќиматнок дарљ гардидааст, ањаммияти 
назаррас дорад. Гум кардани коѓази ќиматнок чун ќоида 
имконнопазир шудани амалисозии њуќуќи дар он 
дарљгардидаро пеш меорад. Коѓази ќиматнок далели он 
мебошад, ки ќарздор уњдадор аст, ки дар њолати пешнињод 
намудани коѓази ќиматноки аслї онро иљро кунад. Номгўйи 
асосњое, ки ќарздор њуќуќ дорад, вобаста ба онњо аз иљро 
кардан даст кашад, мањдуд буда, асосан ба беэътибор 
донистани коѓазњои ќиматнок алоќаманд аст. Беэътибор 
будани коѓазњои ќиматнок метавонад мутлаќ ва нисбї бошад. 
Беэътибории мутлаќ дар ваќти ќалбакї ё сохтакории 
коѓазњои ќиматнок ба вуљуд меояд. Дорандаи коѓази 
ќиматнок, ки иваз ё сохтакории коѓази ќиматнокро ошкор 
намудааст, њаќ дорад, аз шахси коѓазро ба ў супурда ба таври 
дахлдор иљрои уњдадорињои тасдиќнамудаи коѓази ќиматнок 
ва љуброни зиёнро талаб намояд. Беэътибории нисбии 
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коѓазњои ќиматнок дар њамон мавриде вуљуд дорад, ки шахс 
коѓази ќиматнокро ѓайрињуќуќї ба даст овардааст, масалан, 
агар онро дуздида бошад. Чунин даъвоњо танњо муќобили 
дорандаи мушаххас пешнињод карда мешавад, зеро факти 
ѓайрињуќуќї ба даст овардани коѓази ќиматнок ба њуќуќњои 
дар он дарљгардида таъсир намерасонад. Коѓазњои ќиматнок 
метавонанд манзурї, ордерї ва номї бошанд. Њуќуќи 
тасдиќнамудаи коѓази ќиматноки номї ба шахси дар он 
зикршуда тааллуќ дорад. Њуќуќи тасдиќнамудаи коѓази 
ќиматноки манзурї ба шахси манзуркунандаи коѓази 
ќиматнок тааллуќ дорад. Њуќуќи тасдиќнамудаи коѓази 
ќиматноки ордерї ба шахси дар он номбаршуда њуќуќро 
гузашт кардани ў ба шахси ваколатдор тааллуќ дорад. 

Аз рўйи шакли барориш чунин намудњои коѓазњои 
ќиматнокро фарќ мекунанд: а) шакли њуљљатии коѓазњои 
ќиматнок – шакли коѓазњои ќиматнок, ки соњиби онњо дар 
асоси пешнињоди коѓазњои ќиматноки ба тарзи муносиб ба 
расмият даровардашуда ё сертификати коѓазњои ќиматнок ё 
дар њолати ба нигоњдорї супоридани онњо дар асоси ќайд бо 
њисоби депо муайян карда мешавад; б) намуди ѓайрињуљљатии 
коѓазњои ќиматнок – намуди коѓазњои ќиматнок, ки соњиби 
он дар асоси навиштаљот дар низоми пешбурди фењристи 
соњибони коѓазњои ќиматнок ё дар њолати ба нигоњдорї 
супоридани коѓазњои ќиматнок дар асоси навиштаљот дар 
њисоби депо муайян карда мешавад. Вобаста ба субъекте, ки 
њуќуќи он дар коѓази ќиматнок дарљ гардидааст, ба инњо људо 
мешавад: 1) барои ба шахси дигар гузашт кардани њуќуќи 
тасдиќнамудаи коѓази ќиматноки манзурї ба дасти ин шахс 
супурдани коѓази ќиматнок кифоя аст; 2) њуќуќи 
тасдиќнамудаи коѓази ќиматноки номї мувофиќи тартиби 
барои гузашткунии талабот (сессия)-и муќарраргардида 
гузашт карда мешавад. 3) коѓази ќиматноки ордерї. 

Индоссаменти дар коѓази ќиматнок ба амал 
баровардашуда њамаи њуќуќи тасдиќнамудаи коѓази 
ќиматнокро ба шахсе медињад, ки ба ў ё фармони ў њуќуќ аз 
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рўйи коѓази ќиматнок гузашт карда шудааст – ба индоссат. 
Индоссамент бланкавї (бидуни зикри шахсе, ки талаботи ў 
бояд иљро шавад) ё ордерї (бо зикри шахсе, ки талабот ё 
фармони ў бояд иљро гардад) буда метавонад. Индоссамент 
метавонад танњо бо супориши татбиќи њуќуќї дар коѓази 
ќиматноки тасдиќшуда бидуни гузашт кардани ин њуќуќ ба 
индоссат (индоссаменти супоришї) мањдуд карда шавад. 
Вобаста ба моњияти муносибатњои иќтисодї чунин намуди 
коѓазњои ќиматнокро људо мекунанд: њиссагї; ќарзї; 
гибридї; истењсолї; молї. Коѓази ќиматноки њиссагї њуќуќи 
дорандаро ба њисса дар сармояи корхона тасдиќ мекунад. Ба 
ин гуна коѓази ќиматнок сањмияњо ва пайи фондњои 
сармоягузориро дохил мекунанд. Коѓази ќиматноки ќарзї 
њуќуќи мушаххаси талаботи пулиро тасдиќ мекунад. Ба ин 
гуна коѓази ќиматнок вомбарг, вексел, чек ва сертификати 
ќарздориро дохил намудан мумкин аст. Инчунин коѓазњои 
ќиматноки аввала ва навбатиро људо мекунанд. Ба сифати 
коѓазњои ќиматноки аввала сањмия, вомбарг, нота, вексел, 
сертификат ва дигар олотњоро, ки њуќуќ ба молу мулк 
мебошад, воситањои пулї, мањсулот, замин ва дигар 
сарватњои авваларо дохил намудан мумкин аст. Коѓазњои 
ќиматноки навбатї – њама намуди коѓази ќиматноке, ки 
њуќуќи дорандаро ба харид ё фурўши коѓазњои ќиматноки 
аввала (сањмия, вомбарг, уњдадорињои ќарзии давлатї) тасдиќ 
мекунад. Ба ин гуна коѓази ќиматнок фючерсњои молиявї, 
њуќуќњои имзоиро дохил намудан мумкин аст. Коѓази 
ќиматнокро љамъияти сањомї (сањмия ва вомбарг) ва давлат 
(вомбарг) мебарорад.  

 

Саволњо барои худсанљї 

1. Мафҳуми молу мулки соҳибкорро баён намоед. 
2.Чӣ гуна молу мулки соҳибкоронро аз рӯи меъёрҳои 

иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ-ҳуқуқӣ тасниф кардан мумкин 
аст? 
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3.Усулҳои ба даст овардани фоидаи соҳибкоронро номбар 
кунед. 

4.Мазмуни ҳуқуқи пешбурди хољагї ва ҳуқуқи 
идоракунии оперативиро шарњ дињед. 

5.Мафҳумҳои "фондҳои асосӣ", "сармояи оиномавї" ва 
"дороиҳои ғайримоддӣ" -ро тавсиф кунед. 

6.Тартиби ташаккул ва истифодаи сармоя, фондҳо, 
захираҳои ташкилот чӣ гуна аст? 
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БОБИ 6. ТАНЗИМИ  ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ 

СОҲИБКОРӢ 

 
§1.Асосҳои ҳуқуқӣ ва мафҳуми  танзими давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ 

      Иќтисоди бозорї на танњо иќтисоди 
худтанзимшаванда мебошад, балки танзими њуќуќии он бояд 
аз тарафи давлат низ сурат гирад. Зеро, яке аз функсияҳои 
асосии давлат функсияи иқтисодии он мебошад. Вай дар 
барпо намудани шароити зарурӣ, аз ҷумла қоидаҳои умумии 
фаъолияти иштирокчиёни муносибатҳои бозорӣ барои рушди 
устувори иқтисодӣ ифода меёбад. Зарурияти объективии 
танзими давлатии муносибатҳои бозорӣ аз маҳдуд будани 
имкониятҳои бозор дар истеҳсоли молҳои оммавӣ, 
номукаммалӣ,  нокомӣ (таназзул), нокифоягии иттиллоти 
бозорӣ, инчунин оқибатҳои манфии амалнамоии иқтисоди 
бозорӣ  мебошад50. Ҳамзамон, зарурияти танзими давлатии 
иқтисодиётро шароити ҷаҳонишавӣ  ва озод будани 
воридшавии субъектҳои хоҷагии дигар кишварҳо ба  бозори 
дохилӣ  низ тақозо менамояд. Таљриба нишон медињад, ки бе 
давлат, бе таъсири танзимнамоии он ба иќтисодиёт 
(соҳибкорӣ), инкишофи муътадили муносибатњои бозорї 
ѓайримкон мебошад. Аз тарафи дигар истифодаи 
муносибатњои молию пулї дар бунёди иќтисоди бозорї 
маънои дур шудани давлат аз идоракунии иќтисодиётро 
надорад. Давлат иќтисодиётро то дараљае ба асосњои 
худидоракунї гузаронида, бо њамин ба субъектњои хољагї 
мустаќилият, озодї ва имконияти васеи ташаббус намуданро 
муҳайё менамояд. Онњо дар њамин љода фаъолона амал 
намуда, њуќуќи ба онњо додашударо њамчун воситаи ќонеъ 
гардонидани манфиатњои моддї ва маънавии худ бояд 
истифода баранд. Асосњои худидоракуниро давлат амалї 

                                                           
50Губин Е. П. Государственное регулирование  рыночной экономики и предпринимательства: правовые 
проблемы. - М., 2005. – С. 15- 20. 
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намуда, мумкин аст, ки наќши худро дар идораи иќтисодиёт 
суст намояд. Вале он набояд худро аз идоракунии иќтисодиёт 
дар канор гирад. Худро дар канор гирифтани давлат мумкин 
аст, боиси оќибатњои номусоиди инкишофи иќтисодиёт ва 
соҳибкорӣ гардад51. Оқибатҳои манфии бозор ба воситаи 
давлат дар соҳаи тақсимоти неъматҳои моддӣ, барпо 
намудани муҳити рақобат, бо иттиллоот таъмин намудани 
бозор, кам кардани оқибатҳои фаъолияти манфии 
соҳибкорони алоҳида бартараф карда мешавад. Бояд қайд 
намоем, ки муайян намудани қоидаҳои самараноки 
фаъолияти соҳибкорон ва ба ҳамин восита барои  соҳибкорӣ 
ҳавасманд кардани онҳо, назорат кардани иҷрои санадҳои 
ҳуқуқии қабулкардашуда  ва ба як низом овардани онҳо, 
инчунин сазовори муҷозот донистан  барои иҷро накардани 
талаботи онҳо  боиси рушди соҳибкорӣ мегардад.Умуман дар 
ҳама гуна шакли идоракунии иқтисодиёт, хоҳ он 
консервативӣ бошад ва хоҳ либералӣ, дахолати самараноки 
давлат ба фаъолияти соҳибкории хусусӣ ногузир буда, 
ҳамзамон ба хотири рушди он  дастгирии давлат  дар шакли 
ҳуқуқӣ, ташкилӣ, молумулкӣ, молиявӣ, иттиллоотӣ ва дигар 
шаклҳо бояд ривоҷ дода шавад. 

   Мақсади танзими давлатии иқтисодиёт таъмини 
амалинамоӣ ва ҳимояи манфиатҳои оммавӣ, ба монанди  
амнияти давлатӣ ва мудофиаи мамлакат, ҳифзи ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, сиҳатии аҳолӣ,  ҳимояи 
табақаҳои камбизоат, муҳофизати муҳити зист мебошад, ки 
амалї намудани онҳо бе таъсир ба иқтисодиёт ғайриимкон 
мебошад. Ҳамзамон, бе дахолати  давлат ба иқтисодиёт 
таъмини кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки 
дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам карда 
шудааст, имкон надорад. 

                                                           
51 Раҳимов М. З. Асосҳои  ҳуқуқии танзими фаъолияти соҳибкорӣ ва иқтисоди  бозорӣ \Актуальные 
проблемы развития законодательства РТ: история и современность Вып. 5.  – Душанбе, 2005. – С. 109. 
 



142  

Аз ин ҷо дар давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ танзими 
давлатии иқисодиёт бо дарназардошти талаботи соҳаҳои 
алоҳида зарур мебошад. Чунин заруриятро на танҳо олимони 
соҳаи иқтисод, балки олимони соҳаи ҳуқуқшиносӣ низ 
эътироф менамоянд52. Дар адабиёти ҳуқуқии хориҷӣ фаҳмиши 
танзими давлатии иқтисодиёт якхела намебошад. Дар як 
маврид танзими давлатии иқтисодиёт ҳамчун чораҳои 
иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ташкилии таъсиррасонӣ ба иқтисодиёт, 
аз ҷумла бо роҳи дастгирии давлатӣ ва ҳифзи  субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин назорати давлатӣ барои 
риояи талаботи қонунгузорӣ аз тарафи чунин субъектҳо 
фаҳмида мешавад53.  Дар дигар маврид танзими давлатии 
иқтисодиёт равиши  фаъолияти давлат дар шахсияти 
мақомоти он оид ба амалӣ намудани сиёсати иқтисодии 
давлат бо истифодаи восита, шакл ва тарзҳои махсус фаҳмида 
мешавад54.  

     Дар илми ҳуқуқи соҳибкорӣ дар ҳақиқат се реҷаи 
ҳуқуқии танзими иқтисодиёт асоснок карда мешавад. 

1.Реҷаи танзимнамои фаъол. Предмети батанзимдарории 
он аз нуқтаи назари бехатарии иқтисодӣ ниҳоят муҳим 
мебошад. Ба он истеҳсол ва интиқоли нафт, маҳсулоти нафтї 
ва газ, энергетика дар кул, алоқа, нақлиёт, ташаккули 
захираҳои давлатӣ ва ғайра дохил мешаванд. 

2.Реҷаи танзими давлатии ботадриҷ. Тибқи реҷаи мазкур 
фаъолияти ҷабҳаҳои муайяни ташкилотҳои тиҷоратӣ 
(танзими техникӣ, стандартҳо, қоидаҳо ва ғайра) маҳдуд 
карда шуда, вале ҳамчун қоидаи умумї ба озодии шартнома 
(савдо, сохтмон ва ғайра) дахл карда намешавад. Ба чунин 
намуди фаъолияти соҳибкорӣ ташкили сайёҳӣ, чорабиниҳои 
тамошоӣ (зрелиш) ва ғайра ки зарурият барои танзими 
                                                           
52 Якушев В. С. Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодательства 
\Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. М.,2001. -С. 27.;  Яковлев В. Ф. 
Россия: экономика, гражданское право( вопросы теории и практики), М., 2000. -С.14 ва диг.,  
53 Лаптев В. В. Занковский С. С. Предпринимательское(Хозяйственное )право. Учебник. Москва, 2006. С. 
343. 
54 Ниг. : Губин Е. П.  Асари номбаршуд.-С. 32. 
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давлатӣ ҳатто ба воситаи меъёрҳои техникию ҳуқуқӣ  
надоранд, дохил мешаванд.  

    Бояд қайд намоем, ки «танзими давлатии иқтисодиёт» 
ва «танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ», агарчанде ки 
дар  алоқамандии зич қарор дошта бошанд ҳам, вале 
ҳаммаъно нестанд. Бо сабабе ки фаъолияти соҳибкорӣ, яке аз 
намудҳои фаъолияти иқтисодӣ мебошад, танзими давлатии 
чунин фаъолият, яке аз намуд ва соҳаи асосии танзими 
давлатии иқтисодиёт мебошад.  Ҳамин тавр, «танзими 
давлатии иқтисодиёт» ва «танзими давлатии фаъолияти 
соҳибкорӣ» ҳамчун хел ва намуд  ба ҳамдигар дар 
алоқамандӣ  мебошанд.  

Заминаҳои ҳуқуқии танзими давлатии иқтисодиётро 
меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
давлати иҷтимоӣ (м.1), дар бораи ҳимояи шаклҳои гуногуни 
моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ (м.12), моликияти 
истисноии давлат будани замин (м. 13), соҳиби моликият 
будани ҳар як шахс (м. 32) ва ғ.  ташкил медиҳад. Моддаҳои 
зикршуда танзими давлатии иқтисодиётро муайян намуда, 
асоси  танзими ҳуқуқиро ташкил медиҳанд. Қонун, санадҳои 
байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ва санадҳои 
зерқонунӣ шаклҳои асосии ҳуқуқии танзими давлатии 
фаъолияти соҳибкорӣ мебошанд.  
  Танзими давлатӣ нисбати фаъолияти соҳибкорӣ дар 
кулл, инчунин нисбати соҳаҳои алоҳидаи он, аз ҷумла 
фаъолияти аудиторӣ, тиҷоратӣ, баҳодиҳӣ, инноватсионӣ, 
бонкӣ, реклама,  иқтисоди беруна, иштирокчиёни касбии 
бозорӣ коғазҳои қиматнок, фаъолияти сармоягузории касбӣ 
ва ғ. татбиқ карда мешавад.  

   Соҳаҳои танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро 
вобаста ба намуди бозор ба бозори мол, коғазҳои қиматнок, 
асъор, хизматрасонии бонкӣ,  суғурта, меҳнат низ ҷудо 
намудан мумкин аст.  
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§2. Восита, методҳо ва шаклҳои  танзими давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ 

Танзими давлатии иқтисодиёт ба воситаи чораҳои 
танзими ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии дар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ мустаҳкамкардашуда ва дар доираи қонунгузорӣ 
амалӣ карда мешавад. Бо сабабе, ки шаклҳои танзими 
давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ба таври меъёрӣ муқаррар ва 
таъмин карда шудаанд, аз ин ҷо ҳамаи онҳо хоҳ ҳуқуқӣ 
бошанд ва хоҳ иқтисодию ташкилӣ  ба сифати чораҳои 
ҳуқуқӣ баромад менамоянд. Ҳуқуқ аз як тараф воситаи 
мустақили амалинамоии функсияи иқтисодии давлат буда, аз 
тарафи дигар дар қатори дигар воситаҳои хислати иқтисодӣ 
ва маъмурӣ дошта, воситаи мустақили танзими давлатии 
иқтисодиёт мебошад. Зарурияти танзими ҳуқуқии иқтисодиёт 
бо сабаби аҳамият ва  таъиноташ оид ба танзими 
муносибатҳои соҳибкорӣ  ба ягон хел тавзеҳот ҳоҷат надорад.    
Агар сухан дар бораи танзими иқтисодӣ равад, мо пеш аз 
ҳама, дар назар дорем  шакл ва методҳои мустақими танзими 
иқтисодиётро, ки дар баробари танзими ҳуқуқӣ дар шароити 
иқтисоди бозорӣ афзалиятнок ва асосӣ мебошанд. Ба 
шаклҳои иқтисодии танзими давлатӣ  пеш аз ҳама танзими 
зиддиинҳисорӣ дохил мешавад. Инчунин, ба шаклҳои 
иқтисодӣ  танзими андозӣ, гумрукӣ, асъорӣ ва дастгирии 
давлатии соҳибкорӣ дохил мешаванд.  

  Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси 
методҳои муайян анҷом дода мешавад. Методҳои 
таъсиррасонии давлат ба фаъолияти соҳибкорӣ  мустақим  ва 
ғайримустақим мешаванд. Методҳои мустақими 
танзимнамоии давлатӣ асосан бо истифодаи воситаҳои 
маъмурии таъсиррасонӣ ба муносибатҳои иқтисодӣ 
алоқаманданд. Онҳо ба воситаи ҳам чораҳои боварикунонӣ 
ва ҳам маҷбурӣ анҷом дода мешаванд. Ба воситаҳои 
маъмурии таъсиррасонии давлатӣ бақайдгирии давлатии 
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субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, иҷозатдиҳии фаъолияти 
соҳибкорӣ  ва иҷозатномадиҳии намудҳои алоҳидаи 
фаъолияти соҳибкорӣ ва ғ. дохил мешаванд. Методҳои 
ғайримустақими танзими давлатӣ нисбат ба муносибатҳои 
танзимшаванда ба воситаҳои иқтисодии таъсиррасонӣ аз 
тарафи субъектҳои фаъолияти давлатии идоракунӣ асос  
меёбанд. Онҳо бо роҳи ҳавасмандкунии субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла бо роҳи ҳавасмандкунии 
моддӣ ва ҷавобгарӣ амалӣ карда мешаванд. Ба воситаҳои 
иқтисодӣ, аз ҷумла  воситаҳои пулию қарзӣ ва буҷетӣ, 
банақшагирии ғайримустақим, воситаҳои нархӣ ва ғ. анҷом 
дода мешаванд. Мақсад ва вазифаи методҳои мустақим ва 
ғайримустақими идоракунии иқтисодиёт, яъне воситаҳои 
ҳуқуқӣ (маъмурӣ) ва иқтисодии танзими давлатии иқтисодиёт 
таъмини рушди босуботи иқтисодиёт (соҳибкорӣ) буда, 
ҳамеша дар шакли ҳуқуқии дахлдор амалї карда мешаванд. 

Дар қатори шаклҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ, шакли 
ташкилии танзими соҳибкорӣ низ барои фаъолияти 
соҳибкорӣ муҳим мебошад. Бе шакли ташкилии танзими 
давлатӣ ягон хоҷагии бозории тараққиёфта амал карда 
наметавонад. Онҳо чораҳои тартиби идоракуние мебошанд, 
ки дар доираи муайянкардаи қонун аз ҷониби мақомоти 
ваколатдор нисбат ба иқтисодиёт ва соҳаҳои алоҳидаи он, 
инчунин намудҳо ва субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ татбиқ 
карда мешаванд. Ба яке аз шакли танзими давлатии 
фаъолияти субъектҳои  соҳибкорӣ, ҳимояи ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 
баромад менамояд. Вай дар татбиқи чораҳои мушаххас оид 
ба барқарор ё эътирофи ҳуқуқҳои вайронкардашуда ва 
баҳсшавандаи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ба суд  
шикоят овардан аз амали (беамалии) шахсони мансабдори 
мақомоти давлатӣ, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъекти 
фаъолияти хоҷагиро вайрон мекунанд  ва  истифодаи дигар 
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усулҳое, ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст, амалӣ карда 
мешавад (м. 12 Қонуни ҶТ аз 26 июли соли 2014 «Дар бораи 
ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ»)55.Шаклҳои ҳимоя 
ба судӣ ва ғайрисудӣ ҷудо мешаванд. Ба шаклҳои ташкилии 
танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ пешгӯиҳо ва 
банақшагирии инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ, бақайдгирии 
давлатии субъектҳои хоҷагӣ, иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, 
танзими техникӣ, навиштаҷоти ҳатмӣ,  татбиқи меъёр ва 
лимит, муқаррар намудани квота ва ғ. дохил мешаванд. 
Шакли дигари танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ 
назорати (санҷишӣ) давлатии риояи талаботи қонунгузорӣ аз 
тарафи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.  

 
§3. Назорати давлатии фаъолияти соҳибкорӣ 

  Назорати (санҷишӣ) давлатӣ оид ба риояи талаботи 
қонунгузорӣ аз тарафи субъектҳои фаъолияти хоҷагӣ шакли 
ташкилии танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб 
меравад. Чунин назорат ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои 
санҷишӣ аз тарафи мақомоти давлатии санҷиш ба субъектҳои 
назоратшаванда риояи дурусти қонунгузориро кафолат 
медиҳад.  Қабули Қонуни  ҶТ аз 25 декабри соли 2015 “Дар 
бораи санҷиши фаъолияти  субъектҳои хоҷагидор»56 қадами 
муайянест дар инкишофи қонунгузорӣ оид ба назорати 
давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар  Тоҷикистон. Қонуни 
мазкур доираи нисбатан маҳдуди амалнамоӣ дорад. 
Муқаррароти он нисбат ба санҷишҳои дар доираи назорати 
прокурорӣ, аудити Палатаи ҳисоб, назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, қонунгузории бонкӣ, 
мурофиавии ҷиноятӣ, андоз, гумрукї  ва фаъолияти 
оперативию ҷустуҷӯӣ амалишаванда татбиқ намегарданд.  

                                                           
55 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ. 2, мод. 404; с. 2015, №3, мод. 216; Қонуни 
ҶТ аз 30.05.2017 с., №1436.  
 
56 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2015, №7, қ. 1, мод. 1115 
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Санҷиш тибқи моддаи 1 – и Қонун намуди фаъолияти 
мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи санҷиши 
фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ оид ба омӯзиш, таҳлил, назорат 
ва муқоисаи фаъолияти субъекти хоҷагидор ба талаботи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ба мақомоти 
санҷишии давлатӣ   - мақомоти ваколатдори давлатӣ дар 
соҳаи фаъолияти зиддиинҳисорӣ, суғурта, фаъолияти 
фармасевтӣ, фаъолияти тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
санитарию эпидемиологӣ, стандартонӣ, сертификатсия, 
техникаи  кишоварзӣ, тухмипарварӣ, нақлиёт, алоқа, 
иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ, бақайдгирии давлатии молу мулки 
ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он ва ғ. дохил мешаванд. Ба 
ваколати мақомоти зикршуда  татбиқи сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор; 
мониторинги санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор;  
натиҷагирӣ аз таҷрибаи гузаронидани санҷишҳои фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидор, таҳия ва пешниҳоди таклифҳо оид ба 
такмили қонунгузорӣ дар соҳаи санҷиши фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидор ва дигар ваколатҳои пешбининамудаи 
қонунгузорӣ дохил мешаванд. Мақсади гузаронидани 
санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ кам намудани 
таваккал барои саломатии шаҳрвандон, муҳити зист, амнияти 
ҷомеа, ҳифзи моликият тавассути таъмини риояи қонунгузорӣ 
аз ҷониби субъектҳои хоҷагӣ дар раванди амалӣ намудани 
фаъолият мебошад. Назорати фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ  
дар асоси  принсипҳои  қонуният, беғаразӣ ва ошкорбаёнӣ; 
пешгирӣ ва бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳо;  ҳифзи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъектҳои хоҷагӣ;  роҳ 
надодани дахолат ба фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ, ки ба 
мавзӯи санҷиш вобастагӣ надорад;  даврияти гузаронидани 
санҷиш;  нораво будани такроркунии санҷишу назорати 
идоравӣ ва байниидоравӣ ҳангоми гузаронидани санҷиш;  
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ошкоро ва дастрас будани иттилоот оид ба санҷишҳои  
фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ;  гузаронидани санҷиш бо 
риояи талаботи қонун  танҳо дар минтақаи фаъолияти 
субъекти хоҷагӣ ва ғ. мебошад. Мавзӯи санҷишҳо хеле 
гуногун буда, ба онҳо санҷиши истеҳсол ё  интишори маводи 
овозӣ, визуалӣ, аудиовизуалӣ;  ҳимоя ва рушди рақобат, 
пешгирӣ, маҳдудкунӣ,  қатъи фаъолияти инҳисорӣ ва 
рақобати бевиҷдонона;  танзими фаъолияти субъектҳои 
инҳисорӣ табиӣ;  ҳимояи  ҳуқуқи истеъмолкунандагон;  
танзими фаъолияти рекламавӣ;   истеҳсол, истихроҷ, коркард, 
истифода, нигоҳдорӣ ва баҳисобгирии металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳо;  риояи талаботи қонунгузорӣ дар бораи 
суғурта; фаъолияти тиббӣ;  стандартонӣ, метрология ва 
сертификатсия;  риояи қоидаҳои савдо ва хӯроки умумӣ;  
риояи шарт ва талаботи иҷозат ва иҷозатнома ва ғ. дохил 
мешаванд (м. 10). Бояд қайд намоем, ки мавзӯи санҷиши як 
мақоми санҷишии дар боло зикршуда  наметавонад аз тарафи 
мақоми дигари санҷишӣ такрор карда шавад. Асос барои 
гузаронидани санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагӣ қарори 
қабулнамудаи мақоми санҷишӣ оид ба гузаронидани санҷиш 
мебошад.  Дар бораи гузаронидани санҷиш ба истиснои 
гузаронидани санҷиш бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мақомоти санҷишӣ субъекти хоҷагии аз санҷиш 
гузаронидашавандаро дар муҳлати панҷ рӯзи корӣ қабл аз 
оғози санҷиш ба таври хаттӣ огоҳ намуда, ва на дертар аз даҳ 
рӯзи корӣ аз рӯзи қабули огоҳинома ҳуқуқи оғоз намудани 
санҷишро доранд.  

Дар асоси як қарор дар бораи санҷиш танҳо як санҷиш 
гузаронида мешавад.  Санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ 
аз  машваратдиҳӣ ба субъектҳои хоҷагӣ оид ба масъалаҳои 
коҳиш додани  таваккал ва амалигардонии фаъолияти онҳо 
мутобиқи талаботи қонунгузорӣ ва иҷрои чорабиниҳои 
дигаре, ки ба пешниҳоди иттилоот дар хусуси пешгирии риоя 
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накардани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ  равона шудаанд;  
санҷиши мутобиқати фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ ба 
талаботи қонунгузорӣ;  гузаронидани арзёбии иттилоот оид 
ба фаъолияти субъекти хоҷагӣ, ки тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дастрас гардидааст ва  
мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 
андешидани чораҳои таъсиррасонӣ нисбати субъектҳои 
хоҷагӣ ва ғ.  иборат мебошад.  

Санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ нақшавӣ,  
ғайринақшавӣ,  иловагӣ ва  такрорӣ мешавад.  Санҷиши 
нақшавӣ - санҷишест, ки аз ҷониби роҳбари мақомоти 
марказии санҷиш нисбати субъекти хоҷагии мушаххас дар 
асоси нақшаи солонаи гузаронидани санҷишҳои нақшавӣ 
таъин карда мешавад.  Санҷиши ғайринақшавӣ бо ташаббуси 
субъекти хоҷагӣ дар асоси аризаи хаттии он;  ба мақомоти 
санҷишӣ ворид шудани муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, 
маълумот аз мақомоти ҳокимияти давлатӣ оид ба далелҳои 
расонидан ё эҳтимолияти баланди расонидани зарари ҷиддӣ 
ба ҳаёт ва саломатии аҳолӣ, муҳити зист, амнияти миллӣ, 
инчунин ба миён омадани ҳолатҳои фавқулоддаи дорои 
хусусияти табиӣ ва техногенӣ ва ғ.  гузаронида мешавад.  
Санҷиши ғайринақшавӣ дар асоси қарори (фармоиши, амри) 
роҳбари мақоми санҷишӣ гузаронида мешавад.  

Шумораи санҷишҳои ғайринақшавии гузаронидашаванда 
нисбат ба шумораи умумии санҷишҳои гузаронидашавандаи 
мақомоти санҷишӣ набояд аз 10 фоиз  зиёд бошад. Дар 
ҳолати аз фоизи муқарраршуда зиёд шудани санҷишҳо онҳо 
бо розигии Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти 
санҷишӣ гузаронида мешаванд. Санҷиши иловагӣ танҳо дар 
ҳолати аз натиҷаи санҷиш розӣ набудани субъекти хоҷагӣ 
гузаронида мешавад.Ҳангоми гузаронидани санҷиши иловагӣ 
гузаронидани санҷиш аз рӯи ҳамаи масъалаҳои санҷиши 
нақшавӣ манъ аст. Танҳо масъалаҳои дар шикояти субъекти 
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хоҷагӣ зикргардида мавриди санҷиши иловагӣ қарор дода 
мешаванд.  Шикояти субъектҳои хоҷагӣ бояд дар муҳлати на 
дертар аз 10 рӯзи корӣ аз рӯзи қабули шикоят аз ҷониби 
мақоми санҷишӣ баррасӣ гардида, нисбати он қарори 
асоснок қабул карда шавад.  Санҷиши такрорӣ дар доираи 
талаботи расмӣ дар бораи бартараф кардани камбудиҳои дар 
раванди санҷиши қаблӣ ошкоргардида гузаронида мешавад.   
Санҷиши такрорӣ пас аз ба охир расидани муҳлате, ки ба 
субъекти хоҷагӣ барои бартараф кардани камбудиҳо дода 
шудааст, на дертар аз 10 рӯзи ба охир расидани муҳлати 
зикршуда ва танҳо нисбати камбудиҳои ислоҳшуда  
гузаронида мешавад.  Қарор дар бораи гузаронидани 
санҷиши такрорӣ танҳо дар ҳолати мавҷуд будани дараҷаи 
эҳтимолияти расонидани зарари назаррас ба ҳаёт ва 
саломатии аҳолӣ ва муҳити зист аз ҷониби роҳбари мақоми 
санҷишӣ қабул карда мешавад.  Мақоми санҷишӣ  субъекти 
хоҷагидорро дар бораи гузаронидани санҷиши такрорӣ дар 
муҳлати се рӯзи корӣ пеш аз оғози санҷиши такрорӣ огоҳ 
менамояд.  Ҳангоми муроҷиат намудани субъекти хоҷагӣ ба 
мақомоти санҷишӣ дар бораи гузаронидани санҷиши такрорӣ 
қарори роҳбари мақоми санҷишӣ дар бораи санҷиш бояд дар 
давоми се рӯзи корӣ аз лаҳзаи ворид гардидани чунин 
муроҷиат қабул карда шавад. 

 Санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ, аз тарафи 
мақомоти санҷишӣ ба истиснои санҷишҳои ғайринақшавӣ, 
танҳо бо дарназардошти дараҷаи таваккалнокӣ  гузаронида 
мешавад. Тибқи моддаи 1 Қонуни мазкур таваккал – 
эҳтимолияти ба миён омадани оқибатҳои манфӣ ва андозаи 
тахминии зарар дар натиҷаи фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ 
мебошад. Меъёрҳои арзёбии (баҳодиҳии) дараҷаи таваккалро 
мақомоти санҷишкунанда дар асоси сатҳи имконияти 
расонидани зарар дар натиҷаи фаъолияти субъекти хоҷагӣ ба 
ҳаёт ё саломатии аҳолӣ, манфиатҳои молумулкӣ ва амнияти 
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ҷомеа, ҳифзи муҳити зист, бо дарназардошти дараҷаи 
вазнинии оқибатҳои он, муайян менамоянд. Сатҳи таваккали 
фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ бо дараҷаи таваккалии баланд, 
миёна ва паст муайян карда мешавад. Гурӯҳи субъектҳое, ки 
дараҷаи таваккалиашон баланд мебошад, набояд аз 10 фоиз 
зиёд бошанд. Вобаста ба дараҷаи таваккалнокӣ санҷишҳои 
нақшавӣ мутобиқи даврияти зерин гузаронида мешаванд: 

- на зиёда аз ду маротиба дар як сол барои субъектҳои 
хоҷагидори дараҷаи таваккалнокиашон баланд; 

- на зиёда аз як маротиба дар се сол барои субъектҳои 
хоҷагидори дараҷаи таваккалнокиашон миёна; 

- на зиёда аз як маротиба дар панҷ сол барои субъектҳои 
хоҷагидори дараҷаи таваккалнокиашон  паст. 

     Даврияти санҷишҳои объектҳои мушаххас бо 
назардошти дараҷаи таваккалнокии он аз ҷониби  мақомоти 
санҷишӣ дар нақшаи солонаи гузаронидани санҷишҳо муайян 
мегардад.  Санҷиши нақшавии аввалини фаъолияти субъекти 
хоҷагии навтаъсис, ба истиснои субъектҳои хоҷагидори 
дараҷаи таваккалнокиашон баланд, танҳо баъди сипарӣ 
гардидани ду сол пас аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии он 
гузаронида шуда, ду соли аввали фаъолияти субъекти мазкур 
мавриди санҷиш қарор дода намешавад.  Бояд қайд намоем, 
ки шахсони мансабдори давлатие, ки санҷишро 
мегузаронанд, тибқи қонун дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
муайян мебошанд. Онҳо ҳуқуқ доранд ба ҳудуди объектҳои 
субъекти хоҷагӣ бо ҳамроҳии намояндаи субъекти хоҷагӣ 
ворид шаванд; аз субъекти хоҷагӣ санҷидашаванда ҳуҷҷатҳои 
заруриеро, ки бевосита бо гузаронидани санҷиш 
алоқаманданд,  талаб намуда,  аз  онҳо иқтибос ва нусха 
гиранд;  аз роҳбари субъекти хоҷагӣ оид ба масъалаҳои 
вобаста ба мавзӯи санҷиши фаъолияти он баёноти хаттӣ 
талаб намоянд; ба ҷараёни санҷиши субъекти хоҷагӣ 
коршиносону (мутахассисону) машваратчиёнро ҷалб намоянд 
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ва ғ. Ба мақомоти санҷишӣ ва шахсони мансабдори онҳо 
дахолат намудан ба фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ оид ба 
масъалаҳои ба мавзӯи санҷиш вобастанабуда; аз субъектҳои 
хоҷагӣ дар шакли нақдӣ ситонидани пардохтҳои 
пешбининамудаи қонунгузорӣ, аз ҷумла ҷаримаҳо, фоизҳо; 
анҷом додани амалҳое, ки ба фаъолияти истеҳсолию 
тиҷоратии субъектҳои хоҷагӣ монеъ мешаванд;  гузаронидани 
санҷиш нисбати субъектҳои хоҷагие, ки ба шахси мансабдори 
мақоми санҷишӣ муносибатҳои хешутаборӣ доранд;  паҳн 
намудани маълумоте, ки дар натиҷаи гузаронидани санҷиш 
дастрас шудааст ва он дорои сирри давлатӣ, тиҷоратӣ, 
хизматӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда мебошад; аз 
муҳлати муқарраргардида зиёд гузаронидани санҷиш, 
инчунин  ба субъектҳои хоҷагӣ додани дастур ё пешниҳод дар 
бораи  аз ҳисоби онҳо гузаронидани чорабиниҳои марбут ба 
санҷиш  ва ғ. манъ мебошад.  

    Ҳамзамон, шахсони мансабдори мақомоти санҷишӣ 
ҳангоми гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои 
хоҷагӣ уҳдадоранд талаботи қонунгузорӣ ва ҳуқуқҳои 
субъекти хоҷагидорро риоя намоянд; санҷишҳоро бо тартиби 
пешбининамудаи Қонуни мазкур гузаронанд; ба субъектҳои 
хоҷагии санҷидашаванда қарор дар бораи гузаронидани 
санҷиш, шаҳодатномаи хизматӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро 
пешниҳод намоянд;  бо тартиби муқарраргардида ба дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо маълумот ворид намоянд; барои 
фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ монеъ нашаванд; аз ҳудуди 
субъекти хоҷагидори санҷидашаванда ҳуҷҷатҳои 
санҷидашавандаро берун набароранд;  ба субъектҳои хоҷагии 
санҷидашуда доир ба бартараф намудани камбудиҳои 
ошкоргардида дастурҳои асосноки иҷрояшон  ҳатмиро 
диҳанд ва  риояи сирри давлатӣ, тиҷоратӣ ва сирри дигари бо 
қонун ҳифзшавандаро таъмин намоянд ва ғ. ( м. 33).  
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Субъектҳои хоҷагӣ ҳуқуқ доранд дар бораи санҷиши 
гузаронидашаванда маълумот гиранд;  аз шахсони 
мансабдори мақомоти санҷишӣ асосҳои гузаронидани 
санҷишро талаб намоянд, бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи  
шахсияти узви гурӯҳи санҷишӣ шинос шаванд; талаботи 
шахсони мансабдори мақомоти санҷишро оид ба масъалаҳое, 
ки ба салоҳияти онҳо мансуб нестанд, иҷро накунанд ва 
онҳоро бо маводе, ки ба мавзӯи санҷиш дахл надоранд,  
шинос накунанд;  аз мақомоти санҷишӣ нусхаи санади 
санҷишро дар давоми панҷ рӯзи корӣ баъди анҷоми санҷиш 
талаб намоянд ва гиранд;  бо тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузорӣ аз мақоми санҷишӣ ҷуброни зиёни дар натиҷаи 
амалҳои ғайриқонунии шахсони мансабдори он ҳангоми 
гузаронидани санҷиш расонидашударо талаб намоянд;  ба 
шахси мансабдори мақоми санҷишӣ шарҳу эзоҳро оид ба 
масъалаҳои вобаста ба санҷиш ва натиҷаҳои он пешниҳод 
кунанд ва ғ.  Субъектҳои хоҷагӣ уҳдадоранд шахсони 
мансабдори мақомоти санҷишро дар сурати доштани  қарор 
дар бораи гузаронидани санҷиш ва аз ҷониби онҳо пешниҳод 
гардидани шаҳодатномаи  хизматӣ ва ворид намудани 
сабтҳои дахлдор ба дафтари бақайдгирии санҷишҳо ба 
объектҳои дахлдори санҷиш роҳ диҳанд;  дар асоси талаботи 
асосноки шахсони мансабдори  мақомоти  санҷишӣ мавод ва 
ҳуҷҷатҳоеро, ки барои гузаронидани санҷиш зарур мебошанд, 
пешниҳод намоянд;  қарорҳои  мақомоти  санҷишро дар 
бораи дар муҳлатҳои муқарраршуда бартараф намудани 
ҳуқуқвайронкуниҳо, ба истиснои ҳолатҳои пешниҳод 
намудани шикоят аз рӯи қарори мақоми санҷишӣ, иҷро 
намоянд;  ба шахсони мансабдори мақомоти санҷишӣ дар 
иҷрои уҳдадориҳои хизматии онҳо мусоидат намоянд;  ба 
оғози санҷиш дар сана ва дар вақти муқарраргардида монеъ 
нашаванд ва  бо тартиби муқарраргардида ба дафтари 
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бақайдгирии санҷишҳо маълумоти дахлдор ворид намоянд 

(м. 32).  
  Ҳангоми аз тарафи шахсони мансабдори мақомоти 

санҷишӣ санҷидани фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ маълумоти 
зарурӣ оид ба  ҳар як санҷиши гузаронидашуда дар дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо сабт карда мешавад.  Шахси 
мансабдори мақоми санҷишӣ дар ҳолати ворид накардани 
қайдҳо ба дафтари бақайдгирии санҷишҳо ба санҷиш роҳ 
дода намешавад. Дар ҳолати гузаронидани санҷиш бе 
гузоштани қайд дар дафтари бақайдгирии санҷишҳо натиҷаи 
он беэътибор ҳисобида мешавад.   

Муҳлати гузаронидани санҷиши молиявии фаъолияти 
шахси ҳуқуқӣ набояд аз бист рӯзи корӣ зиёд бошад.  Муҳлати 
гузаронидани санҷиши молиявии фаъолияти соҳибкори 
инфиродие, ки фаъолияти худро дар асоси шаҳодатнома 
амалӣ менамояд, набояд аз панҷ рӯзи корӣ ва соҳибкори 
инфиродие, ки фаъолияти худро дар асоси патент амалӣ 
менамояд, набояд аз ду рӯзи тақвимӣ зиёд бошад.  Санҷиши 
фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ дар муҳлати на зиёдтар аз 10 
рӯзи корӣ барои субъектҳои соҳибкории калон, 5 рӯзи корӣ 
барои субъектҳои соҳибкории миёна ва 2 рӯзи корӣ барои 
субъектҳои соҳибкории хурд гузаронида мешавад.  Санҷиш 
танҳо дар вақти корӣ ва рӯзҳои кории субъекти хоҷагӣ 
гузаронида мешавад, ба истиснои санҷиши ғайринақшавӣ ( м. 
26).  

 Баъди анҷоми санҷиш, сарфи назар аз натиҷаҳои он, 
шахси мансабдори мақомоти санҷишӣ бояд санад тартиб 
диҳад.  Санади санҷиш ба миқдори на кам аз ду нусха таҳия 
гардида,  аз ҷониби шахси мансабдори мақоми санҷишӣ, ки 
санҷиши дахлдорро гузаронидааст, имзо карда мешавад.  Як 
нусхаи санади санҷиш ба субъекти хоҷагӣ дар давоми  панҷ 
рӯзи корӣ супурда мешавад. Ҳангоми гирифтани санади 
санҷиш роҳбари субъекти хоҷагӣ уҳдадор аст, ки дар нусхаи 



155  

дигари санад  дар  хусуси гирифтани он қайд ворид намуда, 
имзо гузорад.  Дар сурати ошкор гардидани содиршавии 
ҷиноят дар рафти фаъолияти субъекти хоҷагӣ нусхаи санад ва 
маводи натиҷаи санҷиш аз рӯи тобеият барои қабули қарор 
ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи дахлдор фиристонида мешаванд.  
Баъди анҷоми ҳар як санҷиш дар асоси натиҷаҳое, ки дар 
санади санҷиш дарҷ гардидаанд, мақоми санҷишӣ бо имзои 
роҳбар ё шахси ивазкунандаи ӯ аз рӯи натиҷаҳои санҷиш 
қарор қабул менамояд, ки он дар муҳлати панҷ рӯзи корӣ 
баъди рӯзи анҷоми санҷиш ба субъекти  хоҷагӣ дода 
мешавад.  

Бояд қайд намоем, ки тибқи Қонуни ҶТ аз 21 феврали 
соли 2018 «Дар бораи мораторияи санҷишҳои фаъолияти 
соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ» санҷиши субъектҳои 
соҳибкорие, ки дар соҳаҳои истеҳсолӣ  фаъолият менамоянд, 
муваққатан боздошта шудааст. Ба ҳайси субъектҳои 
соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ  он  шахси ҳуқуқи ё 
соҳибкори инфиродие баромад менамоянд, ки  ба қайди 
давлатӣ гирифта шуда, ба истеҳсоли молу маҳсулот машғул 
мебошанд. Давраи мораторияи санҷишҳо муҳлате мебошад, 
ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 
шуда, дар давоми он санҷишҳои фаъолияти субъектҳои 
соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ манъ карда мешавад. Тибқи 
талаботи моддаи 7 Қонун  дар ин давра амали  Кодекси 
андоз, ҷангал, гумрук,   шаҳрсозӣ, меҳнат, тандурустӣ,  
Қонунҳои ҶТ дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои 
хоҷагидор;   дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ 
ва мубориза бо коррупсия;  дар бораи Палатаи ҳисоб;  дар 
бораи ҳимояи рақобат; дар бораи энергетика;    ва як қатор 
қонунҳои дигар  боздошта мешаванд (м. 7 Қонун). Санҷиши 
фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ оид 
ба иҷро намудани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 
новобаста ба муқаррароти моддаи 7 Қонун, дар ҳолатҳои 
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зерин таъин ва бо огоҳонидани шӯрои ҳамоҳангсозии 
фаъолияти мақомоти санҷишӣ гузаронида мешавад. Аз 
ҷумла:  

А).санҷишҳои нақшавии Агентии назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Бонки миллии Тоҷикистон, Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи андоз; 

Б)агар аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ 
(истеъмолкунандагони молу маҳсулот) нисбат ба фаъолияти 
субъекти соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ оид ба вайрон 
кардани ҳуқуқҳои онҳо ба мақоми ваколатдори давлатӣ ё ба 
мақомоти ваколатдори давлатии санҷишӣ аризаи хаттӣ ворид 
гардад, санҷиш дар доираи муроҷиати пешниҳодшуда амалӣ 
карда мешавад; 

В).агар санҷиш ба муомилоти маводи доруворӣ, сифат ва 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ вобаста бошад; 

Г).дар асоси аризаи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 
истеҳсолӣ ҳангоми қатъ кардани фаъолияти онҳо. 

  Дар ҳолатҳои дигар санҷиши фаъолияти субъектҳои 
соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ дар давраи мораторий ба 
санҷишҳо манъ аст. 

Ҳамзамон санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар 
соҳаҳои истеҳсолӣ оид ба иҷро намудани муқаррароти 
моддаи зикршуда, дар ҳолатҳои пешбинишудаи  қисми 6 
моддаи 28 Кодекси андоз гузаронида мешавад. 

-дар асоси аризаи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 
истеҳсолї; 

- ҳангоми аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 
истеҳсолӣ (андозсупорандагон) иҷро нагардидани 
уҳдадориҳои андоз санҷишҳои гузаронидамешуда бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо қайд карда мешаванд. 
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§4.Иҷозатдиҳии фаъолияти соҳибкорӣ 

Дар ҷараёни идоракунии иқтисодиёт бо мақсади таъмини 
амалнамоии низоми иқтисодӣ ба манфиати ҷомеа, қонеъ 
гардонидани талаботҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоии 
онҳо давлат восита ва методҳои гуногуни танзимнамоиро оид 
ба фаъолияти соҳибкорӣ татбиқ менамояд. Яке аз воситаҳои 
танзимнамоии давлатии иқтисодиёт иҷозатдиҳии фаъолияти 
хоҷагидорӣ (соҳибкорӣ) мебошад.  

Тибқи м. 49 КГ шахси ҳуқуқӣ ба намудҳои алоҳидаи 
фаъолият, ки номгӯи онҳо ба қонун муайян карда мешавад, 
танҳо дар асоси иҷозатномаи махсус машғул шуда 
метавонанд ва шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродие, ки 
барои  амалӣ намудани фаъолияти мушаххас иҷозатнома  
доранд, иҷозатномадор ҳисобида мешаванд. Қонуни асосие, 
ки мунсибатҳоро оид ба иҷозатномадиҳӣ ба танзим 
медарорад,   Қонуни ҶТ аз 17 майи соли 2004 “Дар бораи 
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»57 мебошад. 
Ҳамзамон, ба сифати танзимкунандаи муносибатҳои мазкур, 
санадҳои зерқонунӣ, аз ҷумла қарорҳои (санадҳои) Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад менамояд, ки тибқи онҳо  
низомномаро дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба 
баъзе намудҳои  фаъолият тасдиқ  ва  мақомоти ҳокимияти 
иҷроияеро муайян менамояд, ки барои  намудҳои мушаххаси 
фаъолият иҷозатнома медиҳад, инчунин амали иҷозатномаро 
барои фаъолият оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминї 
бозмедорад ё бекор менамояд. 

Тибқи талаботи зербанди 5, моддаи 1 – и Қонун 
иҷозатномадиҳӣ – чорабиниҳоест, ки ба иҷозатномадиҳӣ, аз 
нав ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳое, ки мавҷудияти  
иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, боздоштан ва барқарор 
намудани амали иҷозатнома, бекор кардани он ва ба 

                                                           
57. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №5, мод. 348; с. 2015, № 3, мод. 206, мод. 213, 
№11, мод. 967; с. 2016, №5, мод. 369, №7, мод. 631; Қонуни ҶТ аз 14.11.2016 с., №1369. 
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назорати мақомоти иҷозатномадиҳанда оид бо аз тарафи 
иҷозатномадор риояи шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ 
ҳангоми ба амал баровардани намудҳои фаъолияти 
иҷозатномадодашаванда вобаста  мебошад. Иҷозатномадиҳӣ  
дар  асоси принсипҳои  таъмини  фазои ягонаи иқтисодӣ; 
муқаррар намудани номгўи ягонаи намудҳои фаъолияти  
иҷозатномадодашаванда; муқаррар кардани тартиби ягонаи 
иҷозатномадиҳӣ; муқаррар намудани шарту талаботи 
иҷозатномадиҳӣ тибқи низомнома оид ба хусусиятҳои 
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият инчунин 
ошкорбаёнӣ дар иҷозатномадиҳӣ ва риояи қонуният ҳангоми 
иҷозатномадиҳӣ (м. 3) амалӣ карда мешавад. 

Мақомоте, ки иҷозатномадиҳиро амалӣ менамояд, 
мақомоти ҳокимияти иҷроия мебошад. Онҳо дар доираи 
салоҳияти худ метавонанд иҷозатнома  диҳанд;  муҳлати 
амали иҷозатномаҳоро дароз намоянд;  амали иҷозатномаро 
боздоранд, барқарор созанд ё  бекор кунанд; феҳристи 
иҷозатномаҳоро тартиб диҳанд ва  назорати аз тарафи 
иҷозатномадорон риоя шудани шарту талаботи иҷозатномаро 
ба амал бароранд. Ба намудҳои фаъолияти 
иҷозатномадодашаванда намудҳои фаъолияте дохил 
мешаванд, ки амалӣ шудани онҳо метавонад ба ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунӣ, саломатии шаҳрвандон, мудофиа ва 
амнияти давлатӣ, мероси фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зарар расонад ва  танзими онҳо  ба ғайр аз 
иҷозатномадиҳӣ бо роҳҳои дигар имконнопазир аст. 

Пеш аз  иҷозатномадиҳиро амалӣ намудан як қатор 
заминаҳои характери умумӣ ва махсусдошта анҷом дода 
мешавад. Ба заминаҳои характери умумидошта ба тартиби 
муқарраркардашуда гузаштани субъектҳои соҳибкорӣ аз 
қайди давлатӣ ва дар ҳуҷҷатҳои таъсисии шахсони ҳуқуқӣ 
(субъектҳои соҳибкорӣ) мавҷуд будани намудҳои фаъолияти 
иҷозатномашаванда мебошад. Масалан ба заминаҳои хислати 
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махсусдошта, ҷавобгӯ будани фаъолияти субъекти хоҷагӣ ба 
талаботи пешбининамудаи шартҳои литсензионї дохил 
мешаванд64.  Иҷозатнома (литсензия) иҷозати махсусе 
мебошад, ки барои амалӣ намудани фаъолияти мушаххас бо 
риояи ҳатмии шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ ки онро 
мақомоти иҷозатномадиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ё  соҳибкори 
инфиродӣ медиҳад. Номгӯи фаъолиятҳое, ки бояд барои 
амалӣ намудани онҳо иҷозатнома гирифта шавад, дар Қонун 
оварда шудаанд. Дар шароити кунунӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои амалӣ намудани зиёда аз 60 намуди 
фаъолият иҷозатнома гирифтан зарур мебошад. Ду тартиби 
иҷозатномадиҳӣ мавҷуд мебошад. Умумӣ ва махсус.   Бо 
тартиби умумӣ фаъолият оид ба додани сертификатҳои 
калидҳои имзои электронии рақамӣ, ба қайд гирифтани 
соҳибони имзоҳои электронии рақамӣ, хизматрасонӣ вобаста 
ба истифодаи имзоҳои элекронии рақамӣ ва тасдиқ кардани 
ҳаққонияти имзоҳои электронии рақамӣ; фаъолият оид ба 
истеҳсол ва паҳн намудани маҳсулоти тарфгарӣ 
(пиротехникӣ), ки ба кадастри давлатии маводи тарканда 
дохил шудаанд; фаъолияти фарматсевтӣ; фаъолияти  хусусии 
тиббӣ; фаъолият бо истифодаи ангезандаҳои бемориҳои 
сирояткунанда; фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва 
боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ, инчунин    автомобилӣ;   
фаъолият оид ба ташкилу нигоҳдории кассаҳои тотализатор, 
идораҳои букмекерӣ ва бозии лото; фаъолияти баҳодиҳӣ 
(нархгузорӣ); фаъолияти туристӣ; фаъолияти аудиторӣ; 
фаъолияти ломбардҳо; фаъолият  дар соҳаи биржа; 
фаъолияти суғуртавӣ; фаъолияти иштирокчиёни касбии 
бозори коғазҳои қиматнок; фаъолият оид ба ҷамъоварӣ ва 
тайёр  намудани ашёи хоми доруворӣ ва ғ. анҷом дода 
мешавад. 

Гирифтани иҷозатнома оид ба баъзе намуди фаъолиятҳо 
тартиби махсуси иҷозатномадиҳиро таълаб менамояд. Ба он 
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намудҳои фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ, аз 
ҷумла бонкии исломӣ; фаъолият  оид ба анҷомдиҳии амалиёт 
бо асъори хориҷӣ;  фаъолияти оператори низоми пардохт; 
фаъолияти соҳаи истеҳсол ва муомилоти спирти этилӣ, 
машрубот ва маҳсулоти спиртдор; фаъолият оид ба истеҳсол, 
воридот, содирот, фурӯши чаканаи маҳсулоти тамоку; 
фаъолият дар соҳаи алоқаи барқӣ; фаъолият оид ба 
истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва ғ. (м. 18 Қонун) дохил 
мешавад. Ҳамзамон, бояд қайд намоем, ки  иҷозатномадиҳии 
фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ, аз ҷумла 
бонкии исломӣ, амалиёт бо асъори хориҷӣ ва фаъолияти 
оператори низоми пардохт, бо қонунгузори бонкӣ, танзими 
асъор ва назорати асъор, хизматрасониҳои пардохт ва низоми 
пардохт ба танзим дароварда мешавад.  

Ба ҳар як намуди фаъолияти дар боло зикршуда, 
иҷозатнома дода мешавад. Иҷозатнома дар тамоми 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои ҳолатҳое, ки 
қонунгузорӣ амали иҷозатномаро танҳо дар ҳудуди муайяни 
Тоҷикистон паҳн менамояд, амал менамояд. Танҳо дар 
ҳолатҳое, ки бевосита қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд, 
муҳлати амали иҷозатномаҳо барои намудҳои фаъолияти 
иҷозатномадодашавандаи дар моддаи 17 Қонуни мазкур 
(тартиби умумӣ) пешбинигардида на камтар аз 5 сол (барои 
фаъолияти ба кор таъмин намудани шаҳрвандони хориҷӣ дар 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон,  то 3 сол мебошад) ва барои 
намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашавандаи бо моддаи 18 
Қонуни зикршуда пешбинигардида на камтар аз 3 сол 
мебошад. Муҳлати амали иҷозатнома барои соҳибкорони 
инфиродие, ки фаъолияти онҳо бе истифодаи меҳнати кироя 
анҷом дода мешавад, бо дархости хаттии худи довталабон 
метавонад аз 1 то 5 сол муқаррар карда шавад.  Муҳлати 
амали иҷозатномаро пеш аз ба охир расиданаш мувофиқи 
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аризаи иҷозатномадор ба ҳамин муҳлат дароз кардан мумкин 
аст. 

Барои гирифтани иҷозатнома довталаби иҷозатнома бо 
мақомоти иҷозатномадиҳанда бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳо аз 
ҷумла, ариза дар бораи додани иҷозатнома барои намуди 
фаъолияти иҷозатномадодашаванда, нусхаи ҳуҷҷате, ки 
бақайдгирии давлатии довталаби иҷозатномаро тасдиқ 
менамояд;  нусхаи ҳуҷҷат дар бораи аз тарафи мақомоти 
андоз ба довталаби иҷозатнома додани рақами мушаххаси 
андозсупоранда ва ғ. муроҷиат менамояд. Мақомоти 
иҷозатномадиҳанда қарор дар бораи додан ё надодани 
иҷозатномаро дар муҳлати на зиёда аз сӣ рўзи расидани ариза 
қабул мекунад.  Мақоми иҷозатномадиҳанда баъди се рўзи 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҳаққи иҷозатномадиҳиро  
пешниҳод кардани довталаби иҷозатнома ба иҷозатномадор 
ҳуҷҷатеро, ки мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, 
медиҳад. 

Асосҳои надодани иҷозатнома қатъиян маҳдуд мебошанд. 
Ба онҳо  пешниҳод кардани  ҳуҷҷатҳои дорои маълумоти 
нодуруст ё ғалат истифодашаванда; ба шарту талаботи 
иҷозатномадиҳӣ номувофиқ будани объектҳои ба довталаби 
иҷозатнома  тааллуқдошта ё аз тарафи ў истифодашаванда, 
инчунин вобаста ба намуди пешбинишудаи фаъолият аз 
тарафи мақомоти дахлдор ҷиҳати мутобиқати шароити 
фаъолият ва талаботи ба онҳо пешбинишаванда хулосаи 
манфӣ дода шуда бошад, дохил мешавад. Ҳангоми надодани 
иҷозатнома аз тарафи мақоми иҷозатномадиҳанда  ё барои 
бефаъолиятии вай ба суд муроҷиат намудан мумкин аст. 
Иҷозатнома дар асоси қарор оид ба додани иҷозатнома ва 
ҳуҷҷате, ки мавҷуд будани онро тасдиқ мекунад, дода 
мешавад. Ба баъзе намуди фаъолиятҳо (истифодаи сарватҳои 
зеризаминї ва ғ.) қарор аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дода шуда, бо фармоиш ба расмият дароварда 
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мешавад. Мақоми иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ дорад ҳангоми 
такроран ошкор кардани камбудиҳо ё шарту талаботи 
иҷозатномадиҳиро дағалона вайрон намудани иҷозатномадор 
амали иҷозатномаро боздоранд. Боздоштани амали 
иҷозатнома ҳамчун дар  ҳолатҳои истисноӣ, ё агар ин барои 
пешгирии хатари бевосита барои ҳаёт ва саломатии одамон, 
ба миён омадани фалокати техногенӣ, расонидани зарари 
барқароршаванда ба объектҳои  табиат ё ҳолати муҳити зист 
зарур бошад  ва пешгирии ин ҳолатҳо бо дигар роҳҳо 
имконнопазир бошад, татбиқ карда мешавад.   

Мақоми иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст, ки муҳлати аз 
ҷониби иҷозатномадор бартараф кардани 
ҳуқуқвайронкуниро, ки боиси боздоштани амали иҷозатнома 
гардидааст, муқаррар намояд. Муҳлати нишондодашуда 
набояд аз се моҳ зиёд бошад. Агар иҷозатномадор 
ҳуқуқвайронуниҳои мазкурро дар муҳлати муқарраршуда 
ислоҳ накарда бошад, мақомоти иҷозатномадиҳанда уҳдадор 
аст ба суд муроҷиат намуда, бекор кардани иҷозатномаро 
талаб намояд. Мақоми иҷозатномадиҳандае, ки амали 
иҷозатномаро боздоштааст, дар бораи барқарор намудани 
амали он қарор қабул мекунад ва дар ин бора ба 
иҷозатномадор дар давоми се рўзи баъди хабардор шуданаш 
ва санҷидани хатоҳое, ки иҷозатномадор онро бартараф 
кардааст ва он боиси боздоштани амали иҷозатнома 
гардидааст, ба таври  хаттӣ хабар медиҳад. Муҳлати 
иҷозатнома дар давоми боздоштани амали он дароз карда 
намешавад. Мақоми иҷозатномадиҳанда метавонад 
иҷозатномаро дар мавриди аз тарафи иҷозатномадор дар 
давоми 15 рӯз напардохтани ҳаққи иҷозатнома, инчунин оид 
ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар муҳлати 
муқарраргардида ба фаъолият шурӯъ накардани 
иҷозатномадор ва аз ҷониби иҷозатномадор ба имзо 
нарасидани созишномаи сармоягузорӣ ба мақоми 
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ваколатдори давлатӣ бекор кунад. Агар иҷозатномадор 
шарту талаботи иҷозатномаро риоя накарда бошад ва бар 
асари ин ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунӣ, саломатии 
шаҳрвандон, дифоъ ва амнияти давлат, мероси фарҳангии 
халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиён расида бошад, бо қарори 
суд  дар асоси аризаи мақоми иҷозатномадиҳанда бекор 
карда мешавад. Инчунин, иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ дорад 
зимни ба суд додани ариза амали иҷозатномаи мазкурро то 
рўзи ба ҳукми қонун даромадани қарори суд боздоранд. 
Нисбати қарори боздоштани амали иҷозатнома ва бекор 
кардани он бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бо 
тартиби судӣ  шикоят кардан мумкин аст. Амали иҷозатнома 
дар ҳолатҳои барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ва қатъ гаштани 
амали шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси 
воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, ба қувваи қонунӣ 
даромадани ҳалномаи суд дар бораи бекор кардани амали 
иҷозатнома, ба охир расидани муҳлати амали иҷозатнома, 
қабули қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
бекор кардани иҷозатнома барои фаъолият оид ба 
истифодабариии сарватҳои зеризаминӣ, инчунин дар асоси 
аризаи хаттии иҷозатномадор қатъ карда мешавад. 

Шарти зарурии машғул шудан ба баъзе нимудҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ  гирифтани патент ва шаҳодатнома 
тибқи талаботи қонунгузории амалкунанда мебошад. Асоси 
ҳуқуқӣ барои гирифтани патент, шаҳодатнома ва  
андозбандии даромади умумии шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе шаҳрвандӣ, 
қарори Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон аз 8 августи соли 2013, 
№361 ва бо тағйиру иловаҳо аз 25 январи соли 2017, №45 
«Дар барои қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, 
ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд», 
мебошад. 
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Фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси патент ва шаҳодатнома 
танҳо аз ҷониби шахси воқеие (шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе шаҳрвандӣ), 
анҷом дода мешавад, ки ба номи ӯ патент ё шаҳодатнома 
дода шудааст. Соҳибкори инфиродӣ наметавонад дар як вақт 
фаъолиятро дар асоси ду варақаи патент, ду варақаи 
шаҳодатнома ё варақаҳои патент ва шаҳодатнома анҷом 
диҳад. Барои патент ва шаҳодатнома пардохт гирифта 
мешавад.  Пардохт барои патент ва шаҳодатнома пардохти 
устувори андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ буда, аз 
даромади дар амал бадастовардаи соҳибкори инфиродӣ 
вобаста намебошад. Барои андозбандии соҳибкори 
инфиродии дар асоси патент амалкунанда дар як вақт 
шартҳои зерин  зарур мебошад: 

а) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ ба 
сифати соҳибкори инфиродӣ (патенти дахлдор) ба номи 
чунин соҳибкор дода шуда бошад; 

б) маблағи патент барои моҳи (моҳҳои) тақвимии 
минбаъда аз ҷониби соҳибкор пешакӣ (бо тариқи 
пешпардохт) пардохт шуда бошад; 

в) соҳибкори инфиродӣ фаъолиятро бе ҷалби коргарони 
кироя ва бе амалӣ намудани фаъолияти иқтисодии хориҷӣ 
анҷом диҳад; 

г) намуди фаъолияти соҳибкории анҷомдодашавандаи 
соҳибкор дар Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкории 
инфиродӣ тасдиқшуда, пешбинӣ гардида бошад; 

д) даромади умумии соҳибкори инфиродӣ дар соли 
тақвимӣ аз 100 ҳазор сомонӣ зиёд набошад (банди 8 Қарор). 

Маблағи пардохти патент аз намуди фаъолияти 
соҳибкори инфиродӣ тибқи Номгӯи намудҳои фаъолияти 
соҳибкории инфиродӣ, давраи пардохт (моҳҳои пурраи 
тақвимӣ) ва минтақаи фаъолияти соҳибкории он вобаста 
мебошад.   
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 Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома 
фаъолияткунанда дорои ҳуқуқи истифодаи меҳнати кироя 
буда, метавонад тамоми намудҳои фаъолияти соҳибкориро, 
ки қонунгузорӣ ва (ё) Қоидаҳои мазкур маҳдуд накардааст, 
анҷом диҳад.  Андозбандии даромадҳои шахсони воқеӣ, ки 
фаъолияти соҳибкориро дар асоси шаҳодатнома амалӣ 
менамоянд, мувофиқи низомҳои махсуси андозбандии 
муқаррарнамудаи Кодекси андоз татбиқ карда мешаванд. 
Уҳдадориҳои андозии соҳибкори инфиродии дар асоси 
шаҳодатнома фаъолияткунанда аз натиҷаи фаъолияти 
соҳибкории ӯ вобаста мебошад. Ҳамзамон, меъёри андози 
иҷтимоии чунин соҳибкори инфиродӣ новобаста аз даромади 
бадастомада наметавонад аз андозаи ҳадди зиёдтарини 
андози иҷтимоӣ, ки барои соҳибкорони инфиродии дар асоси 
патент фаъолияткунанда бо назардошти татбиқи 
коэффитсиентҳои минтақавӣ муқаррар шудааст, камтар 
бошад. Даромади умумии солонаи соҳибкори инфиродии дар 
асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз ҳамаи намудҳои 
фаъолияти амалишавандаи он наметавонад аз 500 ҳазор 
сомонӣ зиёд бошад.  Агар қонунгузорӣ тартиби дигареро 
муқаррар накарда бошад, соҳибкори дар асоси шаҳодатнома 
фаъолияткунанда метавонад ҳамаи намуди фаъолиятро анҷом 
диҳад, ба истиснои: 

а) истеҳсоли молҳои зераксизӣ (ба истиснои нӯшокиҳои 
ғайриспиртӣ) ва амалӣ намудани фаъолияти зераксизӣ; 

б) фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ба истиснои воридот ва 
содироти молҳои ниёзи мардум ба маблағи то 500 ҳазор 
сомонӣ); 

в) фаъолияти бонкӣ ё намудҳои алоҳидаи амалиёти бонкӣ, 
фаъолияти суғуртавӣ, фаъолият оид ба идоракунии фондҳои 
сармоягузорӣ, фаъолияти касбӣ дар бозори коғазҳои 
қиматнок; 

г) фаъолият доир ба истифодабарии қаъри замин; 
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д) қабул, коркард ва (ё) таҳвили металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳо, дигар металҳо, консентрат, оҳанпора ва 
маъданҳо; 

е) фурӯши сӯзишворӣ, гази моеъ ва табиӣ, таъсиси 
бозорҳо, меҳмонхонаҳо; 

ж) ташкили сехҳои оҳангудозӣ. 
Дар ҳолате ки дар давоми соли тақвимӣ даромади умумии 

соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома 
фаъолияткунанда аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд гардад, ин 
соҳибкори инфиродӣ вазифадор аст, ки ба мақомоти андози 
маҳалли баҳисобгирии бақайдгирии худ маълумот пешниҳод 
намуда, фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ аз 
санаи 1 моҳи минбаъда тибқи тартиби муқарраргардида қатъ 
намояд. Соҳибкори мазкур метавонад фаъолияти худро дар 
асоси низоми дигари андозбандии муқаррарнамудаи 
қонунгузории андоз ҳамчун шахси ҳуқуқӣ идома диҳад.  
Вайрон кардани талаботи Қоидаҳои мазкур барои кашидан 
ба ҷавобгарие, ки қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, асос 
мебошад. 

 
§5. Танзими техникӣ 

    Истилоҳи “танзими техникӣ» характери шартӣ дорад. 
Дар ҳақиқат бошад, танзими (бамеъёрдарории) техникии  
фаъолият  вобаста  ба  муқаррар намудани талаботи техникии 
риояашон ҳатмӣ, оид  ба бехатарии маҳсулот, ҷараёни 
коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, 
фурўш, коркарди партовҳои он, иҷрои кор ва хизматрасонӣ 
дар қисмати бехатарӣ  мебошад (м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи 
бамеъёрдарории техникӣ). Мувофиқати маҳсулот, ҷараёни 
коркард, истеҳсол, истифодабарӣ,  нигаҳдорӣ, интиқол, 
фурўш, коркарди партовҳои он, иҷрои кор ва хизматрасонӣ 
ба талаботи техникӣ, ки вуҷуд надоштани хатари норавои 
овардани зарар ба ҳаёту саломатӣ ва ирсияти инсон, молу 
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мулк ва муҳити зистро пешбинӣ менамояд, маънои бехатарии 
маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, 
нигоҳдорӣ, интиқол, фурўш, коркарди партовҳои он, иҷрои 
кор ва хизматрасониро дар назар дорад. Талаботи техникӣ 
бошад меъёр, қоида, хусусият ва (ё) талаботи дигари техникӣ 
нисбат ба объектҳои  танзимнамоии техникӣ мебошад. 

Пайдоиши «танзими техникӣ» дар қонунгузории 
Тоҷикистон пеш аз ҳама ба он вобаста аст, ки дар 
қонунгузории байналмилалии техникӣ истилоҳи мазкур ба 
таври васеъ истифода бурда шуда, ва ќабули Қонуни ҶТ аз 19 
майи соли 2009 «Дар бораи бамеъёрдарории техникӣ»58 аз 
зарурияти воридшавии кишвари мо ба Созмони 
Умумиҷаҳонии Савдо ба миён меояд. Аз тарафи дигар номи 
“танзими техникӣ”  асоси худро аз мафҳуми “меъёрҳои 
техникӣ - ҳуқуқӣ» мегирад, зеро қисми зиёди меъёрҳое, ки ба 
он дохил мешаванд аз рӯи табиати худ меъёрҳои ҳуқуқӣ бо 
мазмуни техникӣ мебошанд.59  Ба ақидаи Ю. В. Тихомиров 
агар меъёрҳои ҳуқуқ муносибати байни одамонро ба танзим 
дарорад, он гоҳ меъёрҳои техникӣ муносибати инсонро ба 
воситаҳои меҳнат, ҷараёнҳои истеҳсолию техникӣ ва 
маҳсулот ба танзим медарорад.60  Танзими техникӣ на танҳо 
як намуди ба худ хоси танзими ҳуқуқи, балки шакли танзими 
давлатии иқисодиёт низ мебошад. Танзими техникӣ дорои 
аломатҳое мебошад, ки моҳияти онро ифода менамояд. Ба 
онҳо характери идоракунӣ доштани фаъолияти мазкур, 
субъект, объект ва мақсад дохил мешавад. Субъектҳои 
танзими техникӣ мақомоти ваколатдори давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, 
шахсони бешаҳрванд  ба ҳисоб мераванд (м. 4). 

                                                           
58 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.329; с. 2011, №6, мод. 439. 
59 Белых В. С., Кванина В. В., Лукьянова В. Ю., Панова А. С. Техническое регулирование экономики и 
предпринимательской деятельности. Монография. Москва, 2016. -С.6. 
60 Лукянова В. Ю., Калмыкова А. В.Опыт  и правовые проблемы технического регулирования\\ Журнал 
российского права. 2008. №3. С.76. 
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Объектҳои танзими (бамеъёрдарории) техникӣ – 
маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, 
нигоҳдорӣ, интиқол, фурўш, истифодаи партовҳои он, иҷрои 
кор ва хизматрасонӣ дар қисмати бехатарӣ мебошанд. Ҳамин 
тавр, зери танзими техникӣ се намуди объектҳо қарор 
мегиранд: маҳсулот, ҷараёнҳо, инчунин кору хизмат. Ҳамчун 
шакли танзими давлатии иқтисодиёт танзими техникӣ 
фаъолияти идоракунии давлатро дар шахсияти мақомоти 
ваколатдори давлатӣ оид ба батартибдарории муносибатҳои 
иқтисодӣ, аз ҷумла дар соҳаи соҳибкорӣ бо роҳи дастгирӣ ва 
ҳимояи манфиатҳои давлатӣ ва хусусии иштирокчиёни ин 
муносибатҳо, инчунин назорати давлатиро барои риояи 
талаботи қонунгузорӣ аз ҷониби субъектҳои чунин фаъолият 
ифода менамояд. Дар доираи танзими техникӣ идоракнии 
бехатарии маҳсулот ва ҷараёнҳо таъмин карда мешавад. 
Чунин танзимнамоӣ дар соҳаи тайёр кардан, қабул ва назорат 
барои риоя кардани талаботи регламентҳои техникӣ амалӣ 
карда мешавад. 

Воситаҳои танзими техникиро давлат   ба воситаи 
мақомоти ваколатдораш истифода бурда, ба фаъолияти 
субъектҳои хоҷагии  дар соҳаи саноат, сохтмон, савдо  ва 
хўроки умумӣ, таъминоти  моддӣ-техникӣ машғулбуда, 
талаботи техникиро нисбат ба маҳсулот, инчунин реҷаи 
ҳуқуқии муомилоти  он дар бозор муқаррар менамояд. 
Танзими давлатӣ дар соҳаи танзими техникӣ  муайян ва 
татбиқ намудани сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи 
бамеъёрдарории техникӣ;  муқаррар намудани тартиби 
ягонаи таҳия ва тасдиқи регламентҳои техникӣ; 
ҳамоҳангсозии таҳияи регламентҳои техникӣ;  тасдиқи 
регламентҳои техникӣ; тартиб додани супоришҳо барои 
таҳияи ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшуда;  муқаррар намудани 
тартиби чопи расмии регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои 
ҳамоҳангшуда, тартиби нашри иттилоот дар бораи 



169  

регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшудаи 
амалкунанда, инчунин  муқаррар намудани тартиби тафсири 
расмӣ оид ба масъалаҳои истифодаи регламентҳои техникӣ ва 
ғ. дарбар мегирад (м. 6). 

Танзимнамоии техникӣ дар фаъолият оид ба коркард ва 
тасдиқи регламентҳои техникӣ,  стандартҳо, маҷмӯи қоидаҳо, 
ифода ёфта, ба таҳияи шартҳои техникии шартнома дар 
бораи сифати молҳо таъсир мерасонад. Умуман, танзими 
техникӣ на танҳо воситаи таъсиррасони ба иқтисодиёт, балки 
яке аз шартҳои танзими давлатии иқтисодиёт мебошад.  
Ҳамин тавр “танзими техникӣ” ва “танзими давлатӣ” як чиз 
намебошанд. Танзими техникӣ   бо мақсадҳои  муҳофизати 
ҳаёту саломатӣ ва ирсияти инсон, молу мулк ва ҳифзи муҳити 
зист; ҳифзи ҳаёту инкишофи муътадили ҳайвоноту наботот; 
пешгирии амалияи назарфиребӣ;  таъмини ченаки ягона;  
таъмини амнияти миллӣ;  истифодаи оқилонаи захираҳо;  
ҳифзи манфиатҳои иқтисодӣ ва  бартараф намудани монеаҳои 
техникӣ дар савдо амалӣ  карда мешавад (қ. 1, м. 5 Қонун). 
Танзими техникӣ ба принсипҳои истифодаи ҳатмии 
регламентҳои техникӣ; истифодаи ихтиёрии ҳуҷҷатҳои 
ҳамоҳангшуда; эътирофи ҳаққонияти истифодаи ҳуҷҷатҳои 
ҳамоҳангшуда ҳангоми тасдиқи мутобиқат ба талаботи 
ҳатмии регламентҳои техникӣ; дастрасии регламентҳои 
техникӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшуда, иттилоот дар бораи 
тартиби таҳия, тасдиқ ва нашри онҳо барои 
истифодабарандагон ва шахсони дигари манфиатдор; 
афзалияти истифодаи стандартҳои байналмилалӣ ва миллии 
бо стандартҳои байналмилалӣ ҳамоҳангшуда ҳангоми таҳияи 
регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшуда;  
истифодаи дастовардҳои  илму  техникаи муосир,  
мутаносибӣ ва маҳдуд накардан дар савдои баӣналмилалӣ  
асос меёбад. 
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Тибқи моддаи 1 Қонун регламенти техникӣ санади 
меъёрии техникие мебошад, ки дар ҷараёни бамеъёрдарории 
техникӣ таҳия шуда, талаботи техникии риояашон ҳатмиро 
вобаста ба бехатарии маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, 
истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, фурўш, коркарди 
партовҳои он, иҷрои кор ва  хизматрасонӣ дар қисми 
бехатарӣ муқаррар мекунад.  Таҳияи Регламентҳои техникӣ 
аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мутобиқи 
барномаи таҳияи регламентҳои техникӣ, ки мақомоти 
ваколатдори давлатӣ омода менамояд, баррасӣ ва амалӣ 
мегардад. Регламентҳои техникӣ бо мақсадҳои ҳифзи ҳаёт ва 
саломатии инсон, молу мулки шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва 
давлатӣ; ҳифзи ҳаёт ва инкишофи муътадили ҳайвоноту 
наботот, муҳити зист ва пешгирии амалҳое, ки 
истеъмолкунандагони маҳсулотро нисбат ба таъинот ва 
бехатарии он ба иштибоҳ меорад, қабул карда мешаванд (м. 
12). Онҳо бояд талаботи техникии риояашон ҳатмии  
бехатарии маҳсулот, ҷараёнҳои коркард, истеҳсол, 
истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, фурўш, коркарди 
партовҳои он, иҷрои кор ва хизматрасонӣ, инчунин номгўй ва 
(ё) тавсифи объектҳои бамеъёрдарории техникӣ 
алоқамандеро дар бар мегирад, ки талаботи регламентҳои 
техникӣ нисбати онҳо муқаррар карда мешаванд. Талаботи 
регламентҳои техникӣ бояд хусусияти бехатарии маҳсулот, 
ҷараёни коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, 
интиқол, фурўш, коркарди партовҳои он, иҷрои кор ва 
хизматрасониро дар бар гиранд.  Регламентҳои техникӣ бояд 
талаботро оид ба тавсифи муфассали хатари эҳтимолӣ бо 
зикри тарзу усулҳои мушаххаси таъмини сатҳи матлуби 
бехатарӣ ва тавсифи ҷамъбастии хатари эҳтимолӣ бо 
муайянсозии сатҳи зарурии бехатарӣ бе муқаррар намудани 
усулҳои мушаххаси ноил шудан ба сатҳи мазкурро дар бар 
мегирад. Дар регламентҳои техникӣ ҳамчунин қоида ва 
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шаклҳои тасдиқи мутобиқат ба талаботи регламентҳои 
техникӣ нисбат ба ҳар як объекти бамеъёрдарории техникӣ, 
аз ҷумла қоида ва усулҳои назорат, озмоиш ва ченак, ки 
барои тасдиқи мутобиқат заруранд ва қоидаи тамғагузории 
объектҳои бамеъёрдарории техникӣ, ки мутобиқати онҳоро 
ба регламентҳои техникӣ тасдиқ мекунад, инчунин  қоидаҳои 
тартибу роҳ додани маҳсулот ба бозор, аз он ҷумла муайян 
намудани масъулият барои ба фурӯш  баровардани маҳсулоти 
хатарнок ба бозор бояд дохил бошанд. Регламентҳои 
техникӣ, новобаста ба мамлакат ва (ё) макони  истеҳоли 
маҳсулот як хел ва баробар истифода бурда мешаванд. Иҷрои 
талаботи регламентҳои техникии тасдиқшуда барои ҳамаи 
субъектҳои танзими техникӣ ҳатмӣ мебошад ( м. 18). 

Бояд қайд намоем, ки Стандартҳои байналмилалӣ бояд 
пурра ва ё қисман барои таҳияи регламентҳои техникӣ 
ҳамчун асос истифода бурда шаванд, ба истиснои ҳолатҳое, 
ки чунин истифода бо хусусиятҳои иқлимӣ, ҷуғрофӣ, техникӣ 
ва технологӣ ва ё бо дигар асосҳо бесамар ва номувофиқ 
дониста шудааст.  Инчунин, Стандартҳои байнидавлатӣ 
(минтақавӣ), давлатӣ ва стандартҳои миллӣ, инчунин 
регламентҳои техникӣ ва стандартҳои дигар давлатҳо 
метавонанд ҳамчун асос барои таҳияи регламентҳои техникӣ 
истифода шаванд (м. 13).  

              

 Саволҳо барои худсанҷишӣ 

1Дар бораи асосҳои танзими давлатии фаъолияти 
соҳибкорӣ маълумот диҳед? 

 2.Танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ чист? 
 3.Шаклҳои танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро 

номбар намоед? 
4.Методҳои танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ чист? 
5.Назорати давлатии фаъолияти соҳибкорӣ чї гуна амалї 

карда мешавад? 



172  

6.Дар бораи иҷозатдиҳии фаъолияти соҳибкорӣ маълумот 
диҳед? 

7.Иҷозатномадиҳии намудҳои алоҳидаи фаъолияти 
соҳибкорӣ чи гуна амали карда мешавад? 

 8.Дар бораи танзими техникӣ ҳамчун воситаи танзими 
фаъолияти соҳибкорӣ маълумот диҳед? 
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БОБИ 7. ТАНЗИМИ РАҚОБАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ                                                             

ЗИДДИИНҲИСОРӢ 

 

§ 1.Мафҳум ва намудҳои рақобат 

Раќобат дар њама замонњо, унсури асосии иќтисоди 
бозорї ва пеш аз њама соњибкорї буду мебошад. Истеҳсолоти 
молии мукаммал ва муомилот бе рақобат рушд ёфта 
наметавонанд. Аз ин ҷо моҳияти иқтисоди бозориро 
рақобати субъекҳои фаъолияти соҳибкорӣ ташкил медиҳад. 
Ҳамзамон, рақобат дар бозор танҳо дар ҳамон ҳолате ҷой 
дошта метавонад, ки моли ба талабот ҷавобгӯй мавҷуд бошад 
ва молистеҳсолкунанда онро дар рақобат бо дигар 
молистеҳсолкунанда истеҳсол карда бошад. Аз ин ҷо мақсади 
рақобати субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ танҳо дар ҳолате 
ноилшуда ҳисобида мешавад, ки агар натиҷаи фаъолияти 
хоҷагии онҳо талаботи дигар субъектҳоро, аз ҷумла 
истемолкунандагонро, ки бевосита дар рақобат иштирок 
карда наметавонанд, қонеъ карда тавонад. Танзими њуќуќии 
муносибатҳои раќобатӣ дар бозори мол бо низоми санадњои 
меъёрии њуќуќї амалї карда мешавад. Асоси онро 
нишондоди м. 12 Конститутсия дар бораи кафолати 
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорӣ ташкил медињад. 
Раќобат аз тарафи ќонунгузории зиддиинњисорї ба танзим 
дароварда мешавад. Асосњои ташкилї ва њуќуќии рақобат 
дар  бозори мол тибќи Ќонуни ЉТ аз 30 майи соли 2017 «Дар 
бораи ҳимояи рақобат»61 ба танзим дароварда мешавад. Яке 
аз мақсадҳои асосии Ќонуни мазкур таъмини шароит барои 
барпо намудан ва самарабахш фаъолият кардани бозори мол 
мебошад. Қонун нисбати муносибатҳое татбиқ мегардад, ки 
ба ҳимояи рақобат, аз ҷумла огоҳкунӣ, пешгирӣ, маҳдудкунӣ 
ва қатъ намудани фаъолияти инҳисорӣ ва рақобати 
бевиҷдонона дар бозорҳои мол ва молиявӣ равона 
                                                           
61 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 274 
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гардидаанд. Тибқи моддаи 2 Қонун дар бораи ҳимояи 
рақобат таҳти мафҳуми субъектҳои хоҷагидор шахсони 
ҳуқуқӣ, аз ҷумла шахсони хориҷӣ, иттиҳодияҳои онҳо, 
ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратие, ки фаъолияти 
онҳо барои ба даст овардани фоида равона шудааст, инчунин 
шаҳрвандоне, ки бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолияти 
соҳибкориро амалӣ менамоянд, фаҳмида мешаванд. 

 Ташкилотҳои молиявӣ бошанд шахсони ҳуқуқие 
мебошанд, ки хизматрасонии бонкӣ, суғуртавӣ, лизингӣ, 
клирингӣ, ломбард, хизматрасонӣ дар бозори коғазҳои 
қиматнок, инчунин хизматрасониҳои вобаста бо ҷалб 
намудан ва (ё) ҷойгиркунии маблағҳои пулии шахсони воқеӣ 
ва ҳуқуқиро тибқи қонунгузорӣ, амалӣ менамоянд. 
Субъектҳои рақобат, инчунин субъектҳои фаъолияти 
соҳибкорӣ мебошанд.  

Бояд қайд намоем, ки қонунгузории зиддинҳисорӣ њама 
гуна фаъолияти соњибкориро, ки барои инњисор ва раќобати 
бевиљдонона равона карда шудаанд, манъ менамоянд. 
Нисбати танзими њуќуќии хусусӣ бошад манъкунии зикршуда 
дар қ. 2 м. 10 КГ пешбинї шудааст. Мувофиќи он истифодаи 
њуќуќњои гражданї бо маќсади мањдуд кардани раќобат, 
инчунин суиистифодаи мавќеи њукмфармоии худ дар бозор 
манъ аст. Доираи амали манъкуние, ки дар м. 10 КГ пешбинї 
шудааст, маҳдуд мебошад. Дар навбати аввал манъкунї 
фаќат ба иштирокчиёни муомилоти гражданї, яъне шахсони 
воќеӣ ва њуќуќї дахл дорад. Сониян, он нисбати 
муносибатњое, ки ба тобеияти як тараф ба тарфи дигар асос 
меёбад, татбиќ карда намешавад. Манъкунї ба бозори моле 
дахл дорад, ки дар он бо сабабњои объективї раќобат 
номумкин мебошад. Он бозори моли инњисори табиї, ќонунї 
ва муваќќатиро фаро мегирад. Аз рўи њайати субъектњояшон 
манъкунї ба он шахсоне пањн мегардад, ки дар бозор мавќеи 
њукмфармоии иќтисодї доранд. Нишондоди м. 10 КГ 
моњиятан бланкетї мебошад. Зеро, мафњуми расмии 
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«раќобат» ва «мавќеи њукмфармої»-ро Ќонун дар бораи 
ҳимояи раќобат муайян менамояд. Татбиќи он ба тафсир ва 
ба қоидањои ќонунгузории зиддиинњисорї вобаста мебошад. 
Аз ин љо васеъ ё мањдуд намудани доираи амали  қ. 2 м. 10 КГ 
танњо бо роњи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
зикршуда мумкин мебошад. Манъкунї аз рўи м. 10 КГ бо 
тарзи судї амалї карда мешавад. Дар њолати риоя накардани 
он суд ё суди иќтисодї аз њимояи њуќуќ ба шахс метавонад 
даст кашад.  

    Барпо намудани рақобат ба воситаи татбиқи чораҳои 
комплексии гуногун, аз ҷумла бо роҳи барпо намудани 
шароити умумии мусоид барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ 
(дар соҳаи нарх, андозбандӣ, дастгирии субъектҳои 
соҳибкории хурд ва миёна, барпо намудани сохтори бозори 
дахлдор ва ғ.) таъмин карда мешавад.  Ҳангоми 
барқарроршавии иқтисоди бозорӣ яке аз вазифаҳои давлат 
дастгирии рақобат мебошад. Зеро моҳияти иқтисоди 
бозориро рақобат ифода менамояд. Ҳалли масъалаи мазкур 
чунин маънї дорад: 

-  ташаккули бозори рақобат дар бозори мол; 
- муҳофизати рақобат; 
- мубориза бар зидди рақобати бевиҷдонона. 
Сиёсати давлатиро оид ба мусоидат кардан ба инкишофи 

раќобат мақомоти зиддиинњисорї амалї менамояд. Чунин 
мақомот дар замони њозира маќомоти  зиддиинњисории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. Аз ҷониби 
мақомоти  мазкур  дар самти ҳимоя ва рушди рақобат, 
назорати давлатӣ аз рӯи амалҳои зерин татбиқ карда 
мешавад: 

- таъсис, азнавташкилдиҳии (муттаҳидшавӣ, 
ҳамроҳшавии) шахсони ҳуқуқӣ,  субъектҳои хоҷагидор ва 
иттиҳодияҳои онҳо; 

- ба даст овардани саҳмияҳо ва ҳиссаҳои дорои ҳуқуқи 
овози субъекти хоҷагидор; 
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- ба даст овардани саҳмияҳо ва ҳиссаҳои субъекти 
хоҷагидор; 

- аз тарафи як субъекти хоҷагидор (гурӯҳи шахсон) ба 
соҳибмулкӣ гирифтан, истифода намудан ва ё ихтиёрдорӣ 
намудани воситаҳои асосии истеҳсолот ва ё дороиҳои 
ғайримоддии дигар субъекти хоҷагидор; 

- аз ҷониби шахс (гурӯҳи шахсон) ба даст овардани 
ҳуқуқе, ки ба субъекти хоҷагидор имконият медиҳад шароити 
амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории ҳамин шахсро 
(гурӯҳи шахсонро) муайян намояд ё вазифаи мақомоти 
идоракунии онро дар ҳудуди давлат ва берун аз он иҷро 
кунад (м. 24 Қонун дар бораи ҳимояи рақобат).  

Калимаи «раќобат» аз калимаи лотинии «concurrentia» (аз 
concurrere) гирифта шуда  маънои «бархурдан»-ро дорад. 
Рақобат зуҳуроти бисёрмаъне мебошад. Дар фањмиши умумї 
раќобат маънои «раќиб», мусобиќаи одамон, гурўњњо ва 
ташкилотњо оид ба ноил шудан ба натиљаи бењтар дар ягон 
соњаи муайян мебошад. Дар маънои васеъ рақобат мусобиқа 
дар байни рақобаткунандагон барои ноил шудан ба ягон 
мақсади муайян  мебошад. Рақобатро дар ҷабҳаҳои гуногун, 
аз ҷумла иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ кардан 
мумкин аст. Пеш аз ҳама, рақобат зуҳуроти иқтисодӣ 
мебошад. Вобаста аз ҷое, ки рақобат дар низоми иқтисодӣ 
ишғол менамояд дар адабиёти хориҷӣ рақобатро ҳамчун 
натиҷа (ҳолат), ҷараён ва метод маънидод менамоянд62. Ба 
ақидаи  мо ҳамчун категорияи иқтисодӣ мазмуни рақобатро 
мусобиқаи соҳибкорон дар бозор барои соҳиб шудан ба 
бартарии манфиати истеъмолкунандагон бо мақсади ҳарчи 
бештар гирифтани фоида ё даромад ташкил медиҳад63. Аз ин 
лиҳоз рақобатро ҳамчун натиҷа, ҷараён ва воситаи ноил 
шудан ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ баррасӣ 

                                                           
62 Тотьев К. Ю. Кокурентное право: Правовое регулирование деятельности субъектов конкуренции и 
монополий: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  – М., 2003. – С.16-19. 
63 Рахимов М. З. Конечный результат предпринимательской деятельности: теория и правовое 
регулирование.  – Душанбе, 2007.-- С.108 -110. 



177  

намудан қобили қабул мебошад. Тибқи Қонун дар бораи 
ҳимояи рақобат, натиҷаи (мақсади) рақобат маҳдуд кардани 
ҳолати инҳисории субъекти хоҷагӣ дар бозори моли муайян 
мебошад. Ҳамчун ҷараёни  иқтисодӣ рақобат дар шакли 
мусобиқа, ҳолати муайяни иқтисодиёт ва унсури механизми 
бозорӣ баромад менамояд.  Тасодуфӣ намебошад, ки 
қонунгузор ҳангоми додани мафҳуми рақобат муносибати 
рафториро (амалиро) истифода менамояд. Раќобат дар бозор 
байни субъектњои гуногун танњо њангоми мављуд будани моли 
(кору хизматӣ) њаќиќии љавобгӯи талабот, ки аз тарафи 
истењсолкунандаи он дар муборизаи раќобатона бо дигар 
истењсолкунандагон ба миён меояд, мумкин мебошад. Он дар 
бозор танҳо дар ҳамон ҳолате ҷой дошта метавонад, ки моли 
ба талабот ҷавобгӯй мавҷуд бошад ва истеҳсолкунанда дар 
рақобат бо дигар истеҳсолкунанда истеҳсол карда бошад. Аз 
ин ҷо мақсади рақобати субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 
танҳо дар ҳолате ноилшуда ҳисобида мешавад, ки агар 
натиҷаи фаъолияти хоҷагии онҳо талаботи дигар 
субъектҳоро, аз ҷумла истемолкунандагонро, ки бевосита дар 
рақобат иштирок карда наметавонанд  қонеъ карда тавонад. 
Барои њамин њам мусобиќаи субъектњои алоњидаи хољагї бо 
маќсади љалб намудани истеъмолкунандагон ва ба даст 
даровардани фоида ба истифодаи усул ва тарзҳои гуногуни 
раќибї ба сифати воситаи ноил шудан ба натиљаи нињоии 
фаъолияти соњибкорї баромад, менамояд.64  

Бояд қайд намоем, ки рақобат ҷабҳаи ҳуқуқӣ низ дорад. 
Рақобат ҳамчун низоми муносибатҳои иқтисодӣ бо воситаи 
ҳуқуқ ба танзим дароварда мешавад.Баъзе вақт дар адабиёти 
ҳуқуқӣ ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиро ҳуқуқи рақобат низ 
ном мебаранд. Чунин ҳисоб менамоем, ки рақобат дар 
мувофиқоии манфиати хусусии субъектҳои фаъолияти 

                                                           
64 Рахимов М.З. Конкуренция как средства достижения конечных результатов предпринимательной 
деятельности//Изв. АН Республики Таджикистан: Философия и правоведение, - 1995, - № 3. – С. 35-47. 
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соҳибкорӣ  ва манфиати давлатӣ (оммавӣ) зоҳир мегардад. 
Соҳаи манфиатҳои хусусӣ дар иқтисоди бозорӣ мубориза 
барои шароити муфиди истеҳсолот ва фурӯши мол ва хизмат, 
инчунин истеъмолкунандагон ва қонеъ гардонидани талаботи 
онҳо мебошад. Баръакс, маҳдуд кардани имконияти 
таъсиррасонии яктарафаи соҳибкорон ба шартҳои бастани 
шартнома дар доираи бозори мол ё ин ки молия, соҳаи 
манфиати давлат ба ҳисоб меравад. Чунин муносибат оид ба 
проблемаи танзими ҳуқуқии рақобат дар фаъолияти 
соҳибкорӣ самаранок мебошад.  

Дар м. 2 Ќонун дар бораи ҳимояи раќобат омадааст, ки 
раќобат мусобиқаи озоди субъектҳои хоҷагӣ буда, дар он 
амали мустақилонаи ҳар яки онҳо, имконияти таъсиррасонии 
яктарафаи ҳар кадоми онҳоро ба шароитҳои умумии 
муомилоти мол дар бозори мол (кор, хизматрасонӣ)-и 
дахлдор самаранок маҳдуд менамояд. 

Њамин тавр раќобат дорои аломатҳои зерин мебошад: 
1) мазмуни раќобатро мусобиќаи озоди субъектҳои 

фаъолияти хољагї дар бозори мол ташкил медињад; 
2) мусобиќаи мустаќилона дар амали субъектњои хољагӣ 

ифода меёбад; 
3) натиљаи мусобиќа имконияти таъсиррасонии яктарафаи 

њар кадом субъектњои фаъолияти хољагї буда, шароити 
умумии муомилоти молро дар бозори моли дахлдор ба таври 
самарабахш мањдуд менамояд. 

Раќобат њамчун механизми иќтисоди бозорї 
соҳибкоронро маљбур месозад, ки байни худ мусобиќа кунанд 
ва дар ҳамин асос барои ноил шудан ба натиљаи нињоии 
фаъолияти соњибкорї мусоидат намоянд. Моњияти асосии 
раќобат пурра ќонеъ гардонидани талаботи 
истеъмолкунандагон, васеъ намудани њиссаи худ дар бозор, 
арзон кардани мањсулот ва баланд бардоштани сифати он 
мебошад. Вай имконият намедињад, ки њукмронии иқтисодї 
ба як даст гузарад ва бо њамин барои суиистеъмолкунии ин 
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мавқеъ мамониат менамояд. Њамин тавр, раќобат дар 
иќтисоди бозорї функсияњои зеринро иљро менамояд: 

1. танзим; 
2. њавасмандгардонї; 
3. таќсимот; 
4. назорат. 
Дар асоси функсияи танзимнамої омилњои асосии 

истењсолї ба соњањое равона карда мешаванд, ки талабот ба 
онњо зиёд буда, дар он љо онњо мумкин аст хеле самарабахш 
истифода бурда шаванд. Зарурати ин дар он ифода меёбад, ки 
соњибкорон истењсоли молњоеро ба роњ мемонанд, ки 
истеъмолкунандагон ба онњо њавасманданд. 

Функсияи њавасмандгардонии раќобат бо роњи 
њавасмандкунии соњибкорон дар хусуси ба бозор ворид 
намудани мањсулоти хушсифат ва арзон, кам кардани 
харољоти истењсолї ба љо оварда мешавад. Фоидаро соњибкор 
танњо дар њолати риоя намудани талаботҳои 
номбаркардашуда ба даст дароварда метавонад. Дар акси њол 
субъекти хољагӣ зарар дида, дар бозор аз тарафи раќиби 
хуштолеи ӯ дур карда мешавад. Њамин  тавр фоида ба 
манфиати соњибкорони сермањсул, ки захираи худро 
самаранок истифода мебаранд, аз нав таќсим карда мешавад. 
Моҳияти функсияи тақсимот дар ҳамин ифода меёбад. Дар 
навбати худ функсияи назорат дар ҳолати  раќобат имконият 
медињад, ки амали яктарафаи соњибкоронро мањдуд намуда, 
ба истеъмолкунандагон имконияти интихобро фароњам 
оварад.  

 Механизми раќобат ба ягон соњибкор имконият 
намедињад, ки њукмронии томро дар бозор љорї намояд ва ба 
истеъмолкунанда иродаи худро илќо кунад. 

Њамаи ин далели он аст, ки раќобат ба доираи 
манфиатњои љамъиятї дохил мешавад. Бе онњо ќонеъ 
гардонидани манфиатњои хусусї номумкин буда, талаботи 
љамъият дар шакли пурра амалї намегардад. Ба ин сабаб 
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раќобат бояд аз тарафи давлат дастгирї ва бо воситањои 
њуќуќии гуногун њимоя карда шавад.  

Ҳамчун зуҳуроти иқтисодию ҳуқуқӣ рақобат ба намудҳои 
алоҳида ҷудо мешавад. Рақобатро ба рақобати мукаммал 
(озод) ва номукаммал; бовиҷдонона ва бевиҷдонона; нархӣ ва 
ғайринархӣ ҷудо намудан мумкин аст. Бисёр бозорҳои  
замони ҳозира бо сабаби нокомил будани амали механизми 
худтанзимнамоӣ дар онҳо номукамал мебошанд. Яке аз 
шаклҳои рақобати номукамал инҳисор ба ҳисоб меравад.  

Заминаи ҳуқуқии рақобатро  озодии фаъолияти иқтисодӣ, 
соҳибкорӣ ташкил медиҳад. Ҳамзамон раќобати озод дар љое 
вуљуд дошта метавонад, ки озодии фаъолияти соњибкорї 
мављуд бошад. 

Чи тавре ки қайд намудем, рақобат бовиҷдонона ва 
бевиҷдонона мешавад. Истилоҳи рақобати бовиҷдонона дар 
Қонун дар бораи ҳимояи рақобат  истифода бурда 
намешавад. Ба ақидаи мо рақобати бовиҷдонона дар 
мафҳуми рақобате, ки дода шудааст дар назар дошта 
шудааст. Мақсади асосии рақобате, ки дар ҷараёни 
фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда мешавад, ҳар чи бештар 
ба даст овардани фоида мебошад. Чунин мақсадро рақибон 
ба воситаҳои қонунӣ ва ғайриқонунӣ, аз ҷумла сўиистифода 
аз мавқеи ҳукмронӣ ба даст медароранд. Воситаҳои қонунии 
бадастдарории фоидаро метавон ҳамчун рақобати 
бовиҷдонона ва воситаҳои ғайриқонуниро бошад, ҳамчун 
рақобати бевиҷдонона маънидод намуд. 

Рақобати бевиҷдононаро Қонун дар бораи ҳимояи 
рақобат ҳамчун ҳама гуна амали субъектҳои  хоҷагидор, ки 
барои ба даст овардани афзалият дар фаъолияти соҳибкорӣ 
равона шудааст ва хилофи қонунгузорӣ мебошад, ба дигар 
субъектҳои хоҷагӣ (рақибон) зарар расонидааст ё метавонад 
расонад ва ё ба обрӯи кории онҳо зиён расонидааст ё 
метавонад расонад, маънидод менамояд (м.2 Қонун). Чи тавре 
ки аз мазмуни моддаи зикршуда маълум мегардад, Қонуни 
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зикршуда рақобати бевиҷдонона  ва ғайриқонуниро 
ҳаммаънӣ медонад. Вале онҳо ҳаммаънї намебошанд. Зеро, 
рақобати бевиҷдонана на танҳо ба қонунгузорӣ ва қоидаҳои 
муомилоти корӣ, балки ба талаботи боинсофона, оқилона ва 
адолатнокӣ мухолиф мебошад. Қайд кардан бамаврид аст, ки 
яке аз ҷабҳаҳои ҳуқуқии рақобат дар он ифода меёбад, ки 
рақобат фаъолияти  қонунии (қонун манъ карданашудаи) 
субъектҳои хоҷагӣ мебошад, Њарчанд ки дар ҳаёти воқеӣ 
рақобати ғайриқонунӣ низ вуҷуд дорад. Чи тавре ки 
соҳибкории қонунӣ ва ғайриқонунӣ вуҷуд дорад.   

Раќобат ҳамзамон  нархї ва ѓайринархї мешавад. Ба 
воситаи раќобати нархї фурўшандагони молу хизмат ба 
истеъмолкунандагон ба воситаи таѓйирёбии нарх, яъне ба 
воситаи пасту баланд намудани нарх таъсир мерасонанд. Ин 
воситаи матлуби маркетинг буда, бо мадади он омили 
талабот, сарфа ё раќобатро ба назар гирифта нархро таѓйир 
додан мумкин аст. 

Раќобати ѓайринархї њамчун омили талаботи истеъмолї 
ба мол ё хизмат нархро паст намуда, ќувваро барои 
кашонидан, бастан, бурдани мол, хизматрасонї ва ѓайра 
равона менамояд. Чи ќадаре ки талаботи истеъмолкунанда ба 
мол ё хизмат зиёд бошад, њамон қадар имконияти таъин 
намудани нархи баланд нисбати моли раќибон љой дорад. 
Раќобати ѓайринархї таѓйир ёфтани хусусиятхои мол, ба он 
додани хусусиятњои нав, истењсоли мањсулоти нав барои 
ќонеъ намудани талаботи вуљуднадошта, такмил додани 
тарзи хизматрасонї ва ѓайраро дарбар мегирад. Вобаста ба 
марњалањои инкишофи иќтисоди бозорї субъектњои 
фаъолияти сохибкорї метавонанд њама гуна усули раќобат ва 
моделњои рафтори рақибонаро истифода баранд, агар 
ќонунгузорї манъ накарда бошад.  
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§2. Мафҳум ва намудњои инҳисор. Инҳисори табиї. 

Нақши муҳимро дар танзими давлатии фаъолияти 
соҳибкорӣ танзими зиддиинҳисорӣ  иҷро менамояд. Дар 
асоси гузаронидани сиёсати зиддинҳисорӣ ба воситаи амалӣ 
намудани назорати давлатӣ аз болои мутамарказикунонии 
сармоя сохторҳои инҳисорӣ  вайрон карда шуда, муҷозотҳои 
(ҷаримаҳои) молиявӣ татбиқ ва сохторҳои инҳисорӣ 
(монополистӣ) тақсим карда мешаванд. Вале сохторҳои 
инҳисорӣ на ҳама вақт ба бозор таъсири манфӣ мерасонанд, 
барои ҳамин ҳам сиёсати зиддинҳисории давлатӣ на ҳамеша 
барои пурра аз байн бурдани  инҳисор равона карда мешавад. 
Мақсади сиёсати зиддинҳисории давлат аз байн бурдани 
сохторҳои инҳисории ба механизми бозорӣ таъсири 
харобиовар расонанда ва онро ба манфиати худ 
истифодабаранда мебошад. Ҳамин тавр, қонунгузории 
зиддинҳисорӣ ҷараёни инҳисорикунонӣ ва ҷамъкунии 
сармояро маҳдуд намекунад, балки танҳо ба баъзе шаклҳои 
ба ҳамин ҷараён вобастабуда таъсир мерасонад.  

Муборизаи рақобатнокона боиси аз бозор танг карда 
баровардани субъектҳои хоҷагии то дараҷае суст ё ин ки фурӯ 
бурдани баъзе субъектҳо ва барпо гардидан сохторҳои 
инҳисорӣ мегардад. Ибораи «инҳисор (монополия)» аз 
калимаи юнонї гирифта шуда, «monos» - як, ягона; «poleo» - 
фурӯшанда мебошад. Тарҷумаи айнани он «як фурӯшанда» 
мебошад. Бояд қайд намоем, ки қонунгузорӣ дар бораи 
рақобат ва фаъолияти зиддинҳисории Тоҷикистон мафҳуми 
“инҳисор”-ро надодааст. Истилоҳи “инҳисор” дар адабиёти 
ҳуқуқӣ барои тавсифи мавқеи ҳукмронии субъекти хоҷагӣ дар 
бозор ё ваколати махсус (имтиёз, ҳуқуқ)-и субъекти 
соҳибкорӣ  барои анҷом додани ягон намуди фаъолияти 
соҳибкорӣ дар бозор истифода бурда мешавад65. Инчунин 
мафҳуми “инҳисор” ҳамчун навъи (шакли) таркиби бозори 
                                                           
65 Предпринимательское  право Российской Федерации\ Отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно, 2005. -  С . 
473. 
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мол, яъне сохтори бозори маҳсулоти нодир ва монеаҳои 
амалан бартарафшавандаи як фирма  барои ворид нашудани 
дигар субъектҳои хоҷагӣ ба бозор66 мебошад. Мафҳуми 
“инҳисор” ҷамъи сармоя, истеҳсол, савдоро дар дасти як ё 
якчанд субъекти хоҷагӣ ифода менамояд67.   

Бо дарназардошти оне, ки аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ 
инҳисор ҳуқуқи истисної оид ба ягон амал ё объектро ифода 
менамояд, се намуди инҳисорро ҷудо намудан мумкин аст. 

1.Инҳисоре, ки бо таъсири танзими бевосита аз тарафи 
давлат таъсис дода мешавад ё амал менамояд. Ба он инҳисори 
давлатӣ ва табиӣ дохил мешавад, ки дар асоси қонун ба вуҷуд 
меояд. Онҳо расман амал менамоянд. 

2.Инҳисоре, ки дар натиҷаи ҳуқуқҳои истисноиро доро 
шудан бавуҷуд меояд. Масалан, ба объектҳои моликияти 
зеҳнӣ.  Ин навъӣ инҳисор низ расмӣ мебошад. 

3.Инҳисоре, ки субъектҳои хоҷагӣ ( мавқеи ҳукмронї 
дошта) ташкил менамоянд. Ин навъи инҳисорро сунъӣ, 
бозорӣ меноманд. 

Инҳисори давлатӣ дар асоси қонунгузорӣ ташкил карда 
шуда, барои таъмини манфиатҳои оммавӣ – ҳуқуқӣ (давлат ва 
ҷамъият) равона карда шудааст ва аз тарафи давлат бевосита 
ба танзим дароварда мешавад. Мақсади таъсис додани он 
ҳифзи манфиатҳои давлат ва истеъмолкунандагон, устувории 
мавқеи бехатарӣ, савдои беруна ва ҳарбию сиёсии давлат, 
маҳдуд кардани муомилоти баъзе намудҳои мол (воситаҳои 
нашъадор, металҳои қиматбаҳо  ва ғ.) мебошад.  

 Доира ва шумораи инҳисори давлатӣ зудивазшаванда 
мебошад. Ҳамчун қоида дар муҳлати вақти муайян амал 
менамоянд. Субъектҳои хоҷагӣ, субъекти инҳисорӣ давлатӣ  
шуда наметавонанд. Амали инҳисори давлатӣ аз ҷониби 
Қонунҳои ҶТ   аз 10 декабри соли 1099 “Дар бораи воситаҳои 

                                                           
66 Тотьев К. Ю. Конкурентное право.  – М , 2000. -  С. 25. 
67 Жилинский С. Э. Предпринимательское право . Учебник. М.. 2002. С. 332. 
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нашъадор, моддаҳои психотропӣ  ва прекурсорҳо”68, Қонуни 
ҶТ  аз 12 майи соли 2001 “Дар бораи металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳо”69 ба танзим дароварда мешавад. 
Масалан, тибқи моддаи 4 Қонуни ҶТ дар бораи воситаҳои 
нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  монополияи давлатӣ  нисбат ба  киштукори 
растаниҳои нашъадор, таҳия, истеҳсол, тайёр кардан, 
коркард, тақсимот,  воридот ба Љумњурї ва содирот аз он, 
инчунин ба нобуд кардан муқаррар карда шудааст, ё ин ки 
тибқи қ. З моддаи 10 Қонуни ҶТ дар бораи металлҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои муайян намудани маҳак ва тамғаи давлатӣ гузоштан ба 
металлҳои қиматбаҳо (сабиқаи аҳамияти саноатӣ), тамғаи 
маҳакӣ задан ба маснуоти заргарӣ ва маснуоти дигари 
маишии металҳои қиматбаҳо, инҳисори давлатӣ  мебошад.  

Мавҷудияти инҳисорӣ (монополияи) табиӣ ба он асос 
меёбад, ки ташаккули он бо таври объективӣ ба вуҷуд омада, 
аз иродаи одамон ва давлат вобастагӣ надорад. Зеро онҳоро 
маҳз барои он  инҳисороти табиӣ меноманд, ки фаъолияти  
онҳо бо  хусусиятҳои табиї ва манбаҳои амалнамоияшон  
вобаста мебошад. Ба мақсад мувофиқ ва самаранок будани 
фаъолияти инҳисороти  табиӣ дар шароити монополияи 
воқеӣ танҳо  ҳангоми танзим ва дастгирии муайяни давлат 
имкон дорад. Бояд қайд намоем, ки дар соҳаи инҳисороти 
табиӣ асоси амалнамоии ҳамаи иқтисодиёт гузошта шудааст.   

Муносибатњое, ки дар бозори мол бо иштироки 
субъектњои монополияњои табиї ба вуљуд меоянд, аз тарафи 
ќонуни  ҶТ «Дар бораи инҳисороти табиӣ»   аз 5 марти соли  
200770 бо иловаю таѓйиротњо ба танзим дароварда мешавад.   
                                                           
68 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 1999, №12, мод.312; соли 2002, № 4, r.1, мод.266; 
соли 2006, №4, мод. 192; соли 2007, №7, мод. 661; ЌЉТ аз 22.07.2013с. №988.  
69Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2001, №4, мод.194; с.2006.,№4, мод.199; с.2007, №7, 
мод.673; с.2008, № 12, қ.2, мод.999; с.2009, № 9-10, мод. 545; с.2011, №6, мод.454; с. 2013, № 12, мод. 
893;Ќонуни ЉТ аз 27.11.2014 г., № 1156. 
 
70 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2007, №3, мод. 168; с. 2008, №10, мод. 814; с. 2013, 
№12, мод. 899; с. 2015, №11, мод. 977; Қонуни ҶТ аз 18.07.2017 с., №1460. 
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Қонуни мазкур муносибатҳоеро танзим мекунад, ки дар 
бозори мол (кор, хизматрасонӣ) ба амал омада, бо мавҷудият 
ва фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ алоқаманд 
мебошанд.   

Муқаррароти он ба амалҳои (беамалии) субъектҳои 
инҳисороти табиӣ, муассисони (иштирокчиёни) онҳо, ки 
берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешаванд, 
низ паҳн мегарданд, агар ин амалҳо (беамалӣ) мухолифи 
Қонуни мазкур бошанд ва ба истеъмолкунандагони молҳои 
(корҳои, хизматрасониҳои) инҳисороти табиии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зарар расонида тавонанд. Амали Қонуни мазкур 
нисбати соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие, ки 
фаъолияти ба соҳаи инҳисороти табиӣ тааллуқдоштаро танҳо 
бо бунёд ва истифодаи объектҳо бо мақсади  таъмини  
эҳтиёҷоти худӣ   амалӣ месозанд, татбиқ намегардад ( м. 2. 
Қонун). 

Ҳамзамон фаъолияти субъектњои мазкур аз тарафи 
санадњои меъёрии њуќуќии хусусияти хос дошта низ ба танзим 
дароварда мешавад. Ба ин санадњо: Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
алоќа» аз 27 декабри соли 1993; Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
наќлиёт» аз 29 декабри соли 2000; Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
энергетика» аз 29 ноябри соли 2000 ва ѓ. дохил мешаванд.  

Тибқи банди 1 моддаи 4 Қонун  инҳисори табиӣ – ҳолати 
бозори мол (кор, хизматрасонӣ), ки ҳангоми он ташкил 
кардани шароити рақобатнок  барои қонеъ гардонидани 
талабот ба намудҳои муайяни молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) 
ғайриимкон  аст ё ин амал бо  назардошти хусусиятҳои хоси  
технологии истеҳсолот  (бинобар хеле кам шудани хароҷот ба 
воҳиди мол вобаста ба афзоиши  ҳаҷми истеҳсолот) аз нигоҳи 
иқтисодӣ матлуб  намебошад. 

Њамин тавр инҳисороти табиї њолати бозори моле (кор, 
хизмат) мебошад, ки дорои нишонањои зерин аст: 
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1)ҳангоми мавҷуд будани он ташкил кардани шароити 
рақобатнок  барои қонеъ гардонидани талабот ба намудҳои 
муайяни молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ғайриимкон 
мебошад.  

2) ё ин амал бо  назардошти хусусиятҳои хосси  
технологии истеҳсолот  (бинобар хеле кам шудани хароҷот ба 
воҳиди мол вобаста ба афзоиши  ҳаҷми истеҳсолот) аз нигоҳи 
иқтисодӣ матлуб  намебошад.  

Бояд қайд намоем, ки ба ҳайси субъекти инҳисори табиӣ – 
субъекти хоҷагидоре (шахси ҳуқуқӣ), ки ба истеҳсоли 
(фурўши) молҳо, иҷрои кор ва (ё) хизматрасонӣ ба 
истеъмолкунандагон дар шароити инҳисори табиӣ машғул аст, 
баромад менамояд.  

 Қонуни мазкур фаъолияти субъектҳои инҳисори табииро 
дар соҳаҳои хизматрасонӣ дар мавриди истеҳсол, ҳамлу 
нақли нафт ва маҳсулоти нафтӣ  тавассути қубурҳои 
магистралӣ;  истеҳсол, харид ва интиқоли гази табиӣ 
тавассути қубурҳои магистралӣ ва (ё) тақсимкунанда, 
истифодаи дастгоҳҳои газтақсимкунанда ва қубурҳои 
газгузаронии ба онҳо вобаста; истеҳсол, интиқол ва (ё) 
тақсими неруи барқ ва (ё) гармӣ; ҳамлу нақл  тавассути роҳи 
оҳан; терминалҳои нақлиёт, фурудгоҳҳои ҳавоӣ ва 
аэронавигатсия; алоқаи барқӣ,  почта  ва телекоммуникатсия 
бо истифодаи хатҳои шабакаҳои маҳаллӣ;  хоҷагии об  ва (ё)  
системаи канализатсия ва ҳамлу нақл тавассути роҳҳои ҳавоӣ 
дар самтҳои маҳаллӣ ( м. 5) ба танзим медарорад. 

  Танзим ва назорати субъектҳои инҳисороти табиӣ аз 
ҷониби маќомоти зиддиинњисории назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон анҷом дода мешавд. Мақомоти  мазкур усулҳои 
(методҳои)  зерини танзими фаъолияти субъектҳои 
инҳисороти табииро истифода менамояд:   

- танзими нархе, ки ба воситаи муайян ва тасдиқ 
намудани тарифҳо ва ё сатҳи ниҳоии онҳо амалӣ мегардад; 
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-муайян намудани истеъмолкунандагоне, ки хизматрасонӣ 
ба онҳо ҳатмист ва таъмини  ҳадди ақали хизматрасонӣ ба 
онҳо дар сурати мавҷуд набудани имконияти қонеъ 
гардонидани тамоми талабот ба моли (кори, хизматрасонии) 
аз ҷониби субъектҳои инҳисори табиӣ истеҳсолшаванда 
(фурўхташаванда) бо назардошти зарурати ҳифзи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии шаҳрвандон (м. 6 ). 

Танзими давлатии фаъолияти субъектҳои инҳисороти 
табиӣ бо роҳҳои тасдиқи тариф ва  сатҳи ниҳоии он, тасдиқи 
сметаи тарифӣ, коэффитсиенти муваққатии пасткунанда, 
тартиби махсуси ҳисоби хароҷот, тартиби пешбурди 
баҳисобгирии алоҳидаи фоида, хароҷот ва активҳои 
истифодашуда аз рўи ҳар намуди молҳо (корҳо, 
хизматрасониҳо) ва  дар маҷмўъ аз рўи намудҳои дигари  
фаъолият, ҳадди ниҳоии фоида, тарифи муваққатии 
ҷубронкунанда сурат мегирад. 

Бо мақсади пешбурди сиёсати самараноки давлатӣ дар 
соҳаҳои фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ мақомоти 
ваколатдор назоратро  оид ба амалҳое анҷом медиҳад, ки бо 
иштирок  ё нисбати субъектҳои инҳисори табиӣ сурат 
мегиранд ва натиҷаи онҳо боиси вайрон гардидани 
манфиатҳои истеъмолкунандагони молҳое (корҳое, 
хизматрасониҳое) мешаванд, ки нисбаташон мутобиқи  
Қонуни мазкур танзим сурат мегирад ё боиси монеъ шудан ба 
гузариши аз нигоҳи иқтисодӣ асосноки бозори молии 
дахлдор аз ҳолати инҳисори табиӣ ба ҳолати бозори 
рақобатнок мегарданд.  Мақомоти ваколатдор назоратро аз 
болои амалҳои  зерин анҷом медиҳад: 

- ҳама гуна аҳдҳое, ки дар натиҷаи он субъекти инҳисори 
табиӣ ҳуқуқи моликиятро ба воситаҳои асосӣ, ки барои 
истеҳсоли (фурўши) молҳои (корҳо, хизматрасониҳо) 
мутобиқи Қонуни мазкур танзимшаванда  истифода бурда 
мешаванд ё  истифода бурда намешаванд, соҳиб мешавад; - 
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сармоягузориҳои субъекти инҳисори табиӣ дар истеҳсоли 
(фурўши) молҳое (корҳое, хизматрасониҳое), ки нисбати онҳо 
мутобиқи  Қонуни мазкур танзим сурат намегирад 

- фурўхтан, иҷора додан ва ё аҳди дигаре, ки дар натиҷаи 
он субъекти хоҷагӣ ё  субъекти инҳисори табиӣ ҳуқуқи 
ихтиёрдорӣ ва истифода ё ҳуқуқи моликиятро ба қисмате аз 
воситаҳои асосии субъекти инҳисори табиӣ, ки  барои 
истеҳсоли (фурўши) молҳои (корҳо, хизматрасониҳо)  
мутобиқи  Қонуни  мазкур танзимшаванда  истифода бурда 
мешаванд ё истифода бурда намешаванд, пайдо мекунад;   

- азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии субъекти инҳисори 
табиӣ(м. 11.).   

Мақомоти ваколатдор вазифаҳои асосии зеринро иҷро 
мекунад: 

- Феҳристи субъектҳои инҳисороти табииеро, ки 
нисбаташон танзими давлатӣ ва назорат татбиқ мегарданд,  
тартиб  медиҳад  ва пеш мебарад;    

- усулҳои танзими мутобиқи  Қонуни мазкур 
пешбинигардидаро, ки нисбати субъекти мушаххаси инҳисори 
табиӣ истифода мегарданд, муайян месозад; - дар доираи 
салоҳияти худ риояи талаботи Қонуни мазкурро назорат 
менамояд; 

- шартномаҳои намунавиро, ки аз ҷониби субъектҳои 
инҳисороти табиӣ бо истеъмолкунандагон баста мешаванд, 
таҳия ва тасдиқ менамояд;   

- дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани 
тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои, 
хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ, қоидаҳои  
ташаккул ва пешбурди Феҳристи субъектҳои инҳисори 

табииро таҳия ва  тасдиқ менамояд;   
- мувофиқи тартиби муқарраргардида оид ба такмил 

додани қонунгузорӣ дар бораи инҳисороти табиӣ пешниҳодҳо  
ирсол менамояд;   

- таҷрибаи татбиқи қонунгузорӣ дар бораи инҳисороти 
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табииро ҷамъбаст карда, дар асоси он тавсияҳои методӣ 
таҳия ва тасдиқ менамояд. 

Мақомоти ваколатдор ҳуқуқҳои зеринро доро мебошад: 
- қарорҳои барои субъектҳои инҳисороти табии 

иҷроишашон ҳатмиро доир ба ҷорӣ намудан, тағйир  додан ё 
қатъ кардани танзим, доир ба истифодаи усулҳои танзими 
мутобиқи Қонуни мазкур  пешбинишуда, аз ҷумла доир ба 
муқаррар кардани тарифҳо, ба истиснои тарифҳои неруи барқ 

ва гармӣ, қабул менамояд;   
- дар доираи салоҳияти худ нисбати қонунвайронкунии 

мавҷудбудаи соҳаи инҳисороти табиӣ оид ба пешгирии  
вайронкунии  Қонуни мазкур  ва бартараф намудани 
оқибатҳои он қарор  қабул менамояд; 

- тарифҳои (молҳои корҳои, хизматрасониҳои)  
танзимшавандаи субъектҳои инҳисороти табиӣ ё ҳадди 
ниҳоии онҳоро бо назардошти талабот ба сифати онҳо, ки аз 
ҷониби мақомоти давлатӣ дар доираи салоҳияти онҳо 
муқаррар  шудаанд, ба истиснои тарифҳои неруи барқ ва 

гармӣ тасдиқ менамояд;  
- ба субъектҳои инҳисороти табиӣ дар ин хусус 

амрномаҳои иҷрояшон ҳатмӣ медиҳад:   
а) доир ба қатъи вайронкунии  Қонуни мазкур, аз ҷумла 

доир ба бартараф намудани оқибатҳои он; 
б) доир ба бастани шартнома бо истеъмолкунандагоне, ки 

бояд ҳатман ба онҳо хизмат расонида шавад (маҳсулот 
пешниҳод карда шавад);  

в) доир ба ворид намудани тағйирот ба  шартномаҳо; 
г) дар бораи ба буҷет гузаронидани тамоми маблағи 

фоидаи дар натиҷаи амалҳои вайрон кардани  Қонуни мазкур  
бадастомада; 

- ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии 
маҳаллӣ дар бораи бекор кардан ё тағйир додани қарорҳои 
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қабулнамудаи онҳо, ки ба  Қонуни мазкур  мутобиқат 
надоранд, амрномаҳои иҷроишашон ҳатмиро равон мекунад;   

- дар бораи ба Феҳрист дохил кардани субъекти 
инҳисороти табиӣ ва  хориҷ кардан аз он  қарор  қабул 
мекунад;   

- дар мавриди тағйири тарифҳои молҳои (корҳои, 
хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ ташаббус 
зоҳир  менамояд;  

- бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз болои 
хариди анҷомдодаи субъектҳои инҳисороти табиӣ назорат  
менамояд;   

- ба суд бо ариза  муроҷиат менамояд ва инчунин дар суд 
ҳангоми баррасии парвандаҳои вобаста ба татбиқ ва вайрон 
кардани  Қонуни мазкур  иштирок менамояд; 

- сметаи тарифии субъекти инҳисороти табииро ҳар сол 
тасдиқ менамояд; - иҷро гардидани сметаи тарифиро аз 
ҷониби субъекти монополиҳои табиӣ  назорат  менамояд; 

- дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдор дар соҳаи 
фаъолияти нархгузорӣ  тартиб ва шартҳои гузаронидани 
азнавнархгузории воситаҳои асосии субъекти инҳисороти 
табииро тасдиқ менамояд;  - доир ба татбиқи қонунгузорӣ 
дар бораи  инҳисороти табиӣ тавзеҳот  медиҳад; - ваколатҳои 
дигареро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар кардаанд, 
иҷро менамояд( м. 14). 

Намуди дуюми инҳисор – инҳисори бозорӣ мебошад. 
Намуди мазкур дар натиҷаи амали мустақилонаи субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ ҳангоми дар зери омилҳои гуногун 
(иқтисодӣ, иқтисодӣ беруна) фаъолияти худро бе танзими 
бевоситаи таъсиррасонии давлат анҷом дода мешавад.  Чунин 
инҳисорот дар натиҷаи ғалаба дар рақобати бовиҷдононаи 
субъекти муайяни соҳибкорӣ ва аз бозор рафтани дигар 
рақибон ба воситаи консентратсияи сармоя ва мутаҳидшавии 
субъектҳои соҳибкорӣ, рушд наёфтани бозор ва ғ.ба вуҷуд 
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меояд. Дар чунин ҳолат маҳдудияти ҳуқуқӣ барои рақобат 
вуҷуд надошта, субъект ҳуқуқ дорад фаъолияти соҳибкории 
монандро дар бозори мазкур анҷом диҳад ва дар байни худ 
рақобат намоянд. 

Намуди сеюми инҳисор – инҳисори дорандагони ҳуқуқҳои 
истисноӣ мебошад. Чунин намуди инҳисор дар натиҷаи доро 
будани  субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳуқуқҳои 
истисної нисбат ба натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ  ва ба онҳо 
баробаркардашудаи воситаҳои фардикунонидашудаи 
соҳибкор (маҳсулот, кор, хизмат) ба вуҷуд меоянд. Ба онҳо 
ҳуқуқ ба ихтироъ, моделҳои судманД, нишонаҳои саноатӣ ва 
молӣ, нишонаи хизматрасонӣ, номи фирмавӣ ва ғ. дохил 
мешаванд. Имконияти дар бозор мавқеИ инҳисорї 
(ҳукмронї)-ро ноил гардидан бо сабаби доро будан ба 
ҳуқуқҳои мазкур пеш аз ҳама ба хусусияти инҳисорӣ доштани 
худи ҳамин ҳуқуқҳо ба неъматҳои ғайримоддӣ (объектҳои 
моликияти саноатӣ) мебошад.  

 
§3. Мавқеи ҳукмравоии субъектҳои хоҷагӣ 

Фаъолияти инњисорї бар хилофи раќобат мебошад. 
Маќсади нињоии он њар чи бештар ба даст даровардани 
фоида њангоми ба амал баровардани чунин фаъолият ба 
воситаи ноил шудан ба мавқеи ҳукмфармоӣ мебошад. 
Ҳамзамон, моҳият ва мазмуни мавқеи инҳисории  субъекҳои 
соҳибкорӣ дар бозор ба воситаи категорияи ҳукмфармоӣ 
кушода мешавад. Барои муайян намудани мавқеи 
ҳукмфармоии субъекти соҳибкорӣ дар бозор Қонун 
аломатҳои сифатӣ ва шуморавии онро истифода менамояд. 
Мањаки сифатӣ моҳияти амали субъекти соҳибкориро дар 
бозори муайян нишон медиҳад. Мавқеи ҳукмфармоӣ мавқеи 
махсуси субъекти хоҷагӣ (гурӯҳи шахсон) ва ё якчанд 
субъектҳои хоҷагӣ (гурӯҳи шахсон) дар бозори моли муайян 
(кор, хизматрасонӣ) дар ҳолате ҳисобида мешавад, ки ба 
чунин субъекти хоҷагӣ (гурӯҳи шахсон) ё субъектҳои хоҷагӣ 
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(гурӯҳҳои шахсон) имконият медиҳад ба шарту шароити 
умумии муомилоти мол дар бозори моли муайян таъсири 
ҳалкунанда расонад ё ворид шудани дигар субъектҳои 
хоҷагидорро ба бозори мол мушкил гардонад (м.2. Қонун  
дар бораи ҳимояи рақобат).  

Мањакњои шуморавии (ёрирасони) мавқеи ҳукмфармоӣ 
имконият медиҳад, ки ҳиссаи бозорро муайян намоем, ки 
субъекти хоҷагӣ бояд ишғол намояд, барои имконияти ба 
шарту шароити умумии муомилоти мол (кор, хизмат) дар 
бозори моли муайян таъсири ҳалкунанда расонад, ё ворид 
шудани дигар субъектҳои хоҷагидорро ба бозори мол мушкил 
гардонад. 

 Мавқеи субъекти хоҷагӣ ҳукмфармоӣ (ба истиснои 
ташкилоти молиявӣ) эътироф карда мешавад:  

1) ҳиссаи он дар бозори моли муайян аз сию панҷ фоиз 
зиёд бошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки субъекти хоҷагӣ сарфи 
назар аз баланд будани андозаи нишондода мавқеи 
ҳукмфармо надоштани худро дар бозор исбот карда тавонад. 

 2) ҳиссаи он дар бозори моли муайян аз сию панҷ фоиз 
камро ташкил диҳад, агар ин аз ҷониби мақомоти давлатии 
зиддиинҳисорӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз рӯи ҳиссаи 
бетағйири субъекти хоҷагидор дар бозор нисбат ба андозаи 
нисбии ҳиссаи дар бозор ба рақибон тааллуқдошта ва (ё) 
имконияти ба ин бозор ворид гардидани рақибони нав ё 
дигар меъёрҳои тавсифкунандаи бозори мол, муқаррар 
гардида бошанд.  

Дар ҳолате мавқеи субъекти хоҷагидор ҳукмфармо 
эътироф намегардад, агар ҳиссаи он дар бозори моли муайян 
аз понздаҳ фоиз зиёд набошад.   

3) мавқеи ҳар кадоме аз якчанд субъектҳои хоҷагӣ (ба 
истиснои ташкилотҳои молиявӣ) ҳукмфармо эътироф 
мегардад, агар субъектҳои хоҷагидор расман исбот накарда 
бошанд, ки мавқеи онҳо ҳукмфармо намебошад ва нисбати 
онҳо шартҳои зайл иҷро мегарданд: 
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- маҷмӯи ҳиссаи на бештар аз се субъектҳои хоҷагидор, ки 
ҳиссаи  онҳо аз ҳиссаи дигар субъектҳои хоҷагидор дар 
бозори мазкур аз панҷоҳ фоиз зиёдтар аст. Агар ҳиссаи ҳатто 
яке аз субъектҳои хоҷагидори зикршуда аз панҷ фоиз камтар 
бошад, меъёри мазкур татбиқ намегардад; 

- маҷмӯи ҳиссаи на бештар аз панҷ субъектҳои хоҷагидор, 
ки ҳиссаи онҳо аз ҳиссаи дигар субъектҳои хоҷагидор дар 
бозори мазкур аз ҳафтод фоиз зиёдтар аст. Агар ҳиссаи ҳатто 
яке аз субъектҳои хоҷагидори зикршуда аз панҷ фоиз камтар 
бошад, меъёри мазкур татбиқ намегардад; 

- андозаи нисбии ҳиссаи чунин субъектҳои хоҷагидор 
устувор аст, ё ба ҳамин бозори мол дастрасии рақибони нав 
маҳдуд мебошад; 

- моли аз ҷониби чунин субъектҳои хоҷагидор 
фурӯхташаванда (харидашаванда) наметавонад дар раванди 
истеъмол (аз ҷумла истеҳсолот) ба моли дигар иваз карда 
шавад, болоравии нархи мол боиси чунин тағйироти дахлдор 
дар пастравии талаботи хосси мол шуда наметавонад.   

Шахсони ҳуқуқие, ки хизматрасонии бонкӣ, суғуртавӣ, 
лизингӣ, клирингӣ, ломбард, хизматрасонӣ дар бозори 
коғазҳои қиматнок, инчунин хизматрасониҳои вобаста бо 
ҷалб намудан ва (ё) ҷойгиркунии маблағҳои пулии шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқиро тибқи қонунгузорӣ, амалӣ менамоянд 
ташкилотҳои молиявӣ  ҳисобида мешаванд. Мавқеи 
ташкилотҳои молиявӣ дар ҳолате ҳукмфармо ҳисобида 
мешаванд, агар: 

1)маҷмӯи ҳиссаи на бештар аз ду ташкилоти молиявӣ, ки 
ба онҳо ҳиссаи бештар дар бозори дахлдори хизматрасонии 
молиявӣ тааллуқ дорад, аз панҷоҳ фоиз ва аз он зиёдро 
ташкил диҳад;  

 2)маҷмӯи ҳиссаи на бештар аз се ташкилоти молиявӣ, ки 
ба онҳо ҳиссаи бештар дар бозори дахлдори хизматрасонии 
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молиявӣ тааллуқ дорад, ҳафтод фоиз ва аз он зиёдро ташкил 
диҳад (м.4 Қонун).   

 Мавқеи субъекти хоҷагидор – субъекти инњисори табиӣ 
дар бозори мол, ки дар ҳолати инҳисории табиӣ қарор дорад, 
ҳукмфармо мебошад (м.2 Қонун). 

Дар моддаи 9 Қонун дар бораи ҳимояи рақобат номгӯи 
шаклҳои сўиистифодаи субъекти хоҷагӣ аз мавқеи 
ҳукмфармоӣ дар бозор оварда шудааст. Шаклҳои мазкури 
суиистифода дар навбати худ шаклҳои фаъолияти инҳисорӣ 
ба ҳисоб рафта, дар амали инфиродии субъекти хоҷагӣ ифода 
меёбад.  Тибқи моддаи номбаркардашуда амали (беамалии) 
субъекти хоҷагидор (гурӯҳи шахсон), ки натиҷаи он боиси 
роҳ надодан, маҳдуд сохтан, барҳам додани рақобат ва (ё) 
халалдор намудани манфиати дигар субъекти хоҷагидор 
(гурӯҳи шахсон) гардидаанд ё мегарданд, манъ аст, аз ҷумла: 

- аз муомилот гирифтани молҳо, ки мақсад ва натиҷааш 
ташкил ё дастгирӣ намудани камчинӣ дар бозор ё баланд 
бардоштани нарх мебошад; 

- ба зиммаи тарафҳои шартнома вогузоштани талаботи 
барояшон муфиднабуда ё ба мавзӯи шартнома дахл надошта 
(талаби беасоси додани воситаҳои молиявӣ, молу мулки 
дигар, ҳуқуқи молумулкӣ, қувваи корӣ, ризоияти бастани 
шартнома танҳо бо шарти ба он ворид кардани муқаррарот 
оид ба молҳое, ки тарафҳои шартнома, аз ҷумла 
истеъмолкунанда, ба онҳо ҳавасманд нест ва талаботи дигар); 

- ба шартнома ворид намудани шартҳои табъизӣ 
(дискриминатсионӣ), ки тарафҳои шартномаро нисбат ба 
дигар субъектҳои хоҷагидор дар вазъияти нобаробар 
мегузорад; 

- мамониат кардан ба субъектҳои хоҷагидори дигар 
ҳангоми ворид шудан ба бозор (баромадан аз бозор); 

- вайрон кардани тартиби нархгузорӣ, ки бо санади 
меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар шудааст; 
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- муқаррар ва дастгирӣ кардани нархҳои баланди (пасти) 
инҳисорӣ; 

- ба харидорони ҳамон як мол муқаррар намудани 
нархҳои (тарифҳои) гуногуне, ки аз нигоҳи иқтисодӣ, техникӣ 
ва тарзи дигар беасос мебошанд; 

- фароҳам овардани шароити табъизӣ 
(дискриминатсионӣ); 

- беасос кам ё қатъ кардани истеҳсоли молҳое, ки ба онҳо 
истеъмолкунандагон талабот доранд ва ё онҳоро фармудаанд, 
агар имконияти безарар истеҳсол кардани онҳо мавҷуд 
бошад; 

- беасос даст кашидан аз бастани шартнома бо 
харидорони (фармоишдиҳандагони) алоҳида, агар имконияти 
истеҳсол ва таҳвили моли дахлдор мавҷуд бошад; 

- бе огоҳкунии пешакии (пешниҳоди иттилооти) мақомоти 
давлатии зиддиинҳисорӣ ҷорӣ намудани нархҳо (тарифҳо) ва 
даровардани тағйироти дахлдор ба онҳо.  

 Мафҳуми нархи баланди инҳисории мол ва нархи пасти 
инҳисории мол дар моддаи 2 Қонун дар бораи ҳимояи 
рақобат оварда шудааст. Тибқи он нархи баланди инҳисории 
мол – нархи моли муқарраркардаи субъекти хоҷагидори 
дорои мавқеи ҳукмфармо дар бозори мол, агар ин нарх аз 
маблағи хароҷоти истеҳсол ва фурӯши аз ҷиҳати  иқтисодӣ 
асоснокгардидаи мол ва даромад, инчунин аз нархи дар 
шароити рақобат дар бозори моли муқоисашаванда 
муқаррарнамудаи субъектҳои хоҷагидоре, ки бо харидорони 
(фурӯшандаҳои) мол ба як гурӯҳи шахсон шомил нестанд ва 
дар бозори моли муқоисашаванда мавқеи ҳукмфармо 
надоранд, хеле баланд бошад. Нархи баланди инҳисории мол 
нархе ҳисобида мешавад, ки дар шароити  рақобат дар 
бозори мол ва муомилоти мол бо чунин нишонаҳо ташаккул 
ёфтааст: 

1) баланд бардоштани нархи қаблан муқарраргардидаи 
мол (кор, хизматрасонӣ); 
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2) хароҷоти зарурӣ барои истеҳсол ва фурӯши мол 
бетағйир мондааст ва ё тағйироти онҳо ба тағйирёбии нархи 
мол мутобиқат намекунад; 

3) шартҳои муомилоти мол дар бозори мол, аз ҷумла 
вобаста ба чораҳои танзими давлатӣ, бо назардошти 
андозбандӣ, танзими тарифӣ (нарх) бетағйир мондаанд ва ё 
тағйирёбии онҳо ба тағйирёбии нархи мол номутаносиб 
мебошанд; 

4) нигоҳ доштан ва ё паст накардани нархҳои қаблан 
муқаррарнамудаи мол, агар дар баробари ин, дар маҷмӯъ 
шартҳои зерин татбиқ карда шаванд:  

- хароҷоти зарурӣ барои истеҳсол ва фурӯши мол (кор, 
хизматрасонӣ) ба таври назаррас кам шуда бошад; 

- шартҳои муомилоти мол дар бозори мол, аз ҷумла 
вобаста ба чораҳои танзими давлатӣ, бо назардошти 
андозбандӣ, танзими тарифӣ (нарх) имконияти тағйирёбии 
нархи молро бо тамоюли коҳишёбии он таъмин намоянд. 
Нархи моле (кор, хизматрасонӣ), ки субъекти монополияи 
табиӣ дар ҳудудҳои тарифӣ ба чунин мол муайяннамудаи 
мақомоти танзимкунандаи монополияи табиӣ муқаррар 
кардааст, ҳамчун нархи баланди инҳисорӣ эътироф 
намегардад(10 Қонун).  

Нархи пасти инҳисории мол – нархи моли муқарраркардаи 
субъекти хоҷагидори дорои мавқеи ҳукмфармо дар бозори 
мол, ки агар аз маблағи хароҷоти аз нигоҳи иқтисодӣ 
асоснокгардида ва даромади он ҳангоми истеҳсол ва фурӯши 
чунин мол камтар аст ё нархи моли дар бозори мол 
муқаррарнамудаи субъекти хоҷагидори мавқеи 
ҳукмфармоидошта, ки аз нархи дар шароити рақобат дар 
чунин бозори моли муқоисашаванда муайяннамудаи 
субъектҳои хоҷагидоре, ки бо харидорони (фурӯшандаҳои) 
мол ба як гурӯҳи шахсон шомил намебошанд ва дар чунин 
бозори моли муқоисашаванда мавқеи ҳукмфармо надоранд, 
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пасттар мебошад. Нархи пасти инҳисории мол нархе 
ҳисобида мешавад, ки дар шароити рақобат дар бозори мол 
ва муомилоти мол, бо чунин нишонаҳо ташаккул ёфтааст: 

- муқаррар намудани нархи паст аз нархи қаблан 
муқарраргардидаи мол (кор, хизматрасонӣ); 

- агар хароҷоти зарурӣ барои истеҳсол ва фурӯши мол 
зиёд гардида бошад; 

- шартҳои муомилоти мол дар бозори мол, аз ҷумла 
чораҳои танзими давлатӣ, бо назардошти андозбандӣ, 
танзими тарифӣ (нарх) боиси тағйирёбии номутаносиби нарх 
гардида бошанд. 

2. Нархи мол дар ҳолатҳои зерин нархи пасти инҳисорӣ 
эътироф карда намешавад, агар: 

- он аз ҷониби субъекти монополияи табиӣ дар доираи 
тарифи ба чунин мол муайяннамуда тибқи қонунгузорӣ 
муқаррар шуда бошад; 

- он аз нархе, ки дар шароити рақобат дар бозори 
муқоисашавандаи мол ташаккул ёфтааст, паст набошад; 

- нархе, ки муқаррар намудани он боиси маҳдудкунии 
рақобат ва кам гардидани шумораи фурӯшандаҳо ва ё 
харидорони моли ба як гурӯҳи шахсони субъектҳои 
хоҷагидор дар бозори моли муайян дохил набуда, гардидааст 
ва ё гардида метавонад(м. 11 Қонун).  

Ҳамин тавр нархи мол наметавонад нархи баланд ё пасти 
инҳисорӣ эътироф карда шавад, агар он ҳатто ба яке аз ду 
критерияҳои номбаршуда мутобиқат нанамояд. 

 Ба ҳайси шартҳои табъизӣ (дискриминатсионӣ) – 
шартҳои ворид шудан ба бозори мол, иваз кардан, истеъмол 
намудан, ба даст овардан, истеҳсол, фурӯш ва интиқоли моле, 
ки як ё якчанд субъектҳои хоҷагидорро дар муқоиса бо як ё 
якчанд субъектҳои хоҷагидори дигар дар мавқеи нобаробар 
мегузоранд дохил мешаванд(м.2 Қонун).  
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§4. Шаклҳои фаъолияти инҳисорӣ. 

Ба шаклҳои фаъолияти инҳисорӣ ба ғайр аз рақобати 
бевиҷдонона ва мавқеи ҳукмфармоии субъектҳои хоҷагӣ, 
инчунин шаклҳои коллективии фаъолияти инҳисорӣ дар 
намудҳои созишнома ё амалҳои мувофиқашудаи субъектҳои 
хоҷагӣ, ки рақобатро маҳдуд менамоянд дохил мешаванд. Ба 
намудҳои фаъолияти инҳисории маҳдудкардашуда дохил 
мешаванд: 

1) созишномаҳои зиддирақобатии субъектҳои хоҷагидор 
дар бозори мол; 

2) амалҳои мувофиқашудаи зиддирақобатии  субъектҳои 
хоҷагї дар бозори мол; 

3) сўиистифодаи субъектҳои хоҷагї  аз мавқеи 
ҳукмфармоӣ дар бозори мол (м.5). 

 Ба ҳайси созишнома – созиши миёни субъектҳои 
хоҷагидор, ки дар шакли хаттӣ дар як ё якчанд ҳуҷҷатҳо 
инъикос ёфтааст, инчунин созише, ки дар шакли шифоҳӣ ба 
маҳдудкунии рақобат равона гардидаанд дохил мешавад. 
Амали мувофиқашудаи (созишномаи) субъектҳои хоҷагидор, 

ки рақобатро маҳдуд менамояд – амали субъектҳои 
хоҷагидоре дар бозори мол мебошад, ки натиҷаи иқтисодии 
онҳо танҳо дар он сурат барои ҳар яке аз чунин субъектҳои 
хоҷагидор фоидаовар мегардад, агар дигар субъектҳои 
хоҷагидор ба таври мушобеҳ ё бо усули барои ҳар яке аз 
чунин субъектҳои хоҷагидор пешакӣ маълум амал кунанд ва 
агар чунин амал боиси иҷозат надодан, маҳдуд сохтан ё 
барҳам додани рақобат дар бозори мол гардидааст ё 
метавонад гардад. Амали субъектҳои хоҷагидор дар он сурат 
мувофиқашуда эътироф мегардад, ки он бо амали дигар 
субъектҳои хоҷагидор алоқаманд бошад ва ба тағйирёбии 
шароити умумии муомилоти мол, ки ба андозаи баробар ба 
субъектҳои хоҷагидор дар бозори моли дахлдор таъсир 
мерасонад, вобаста набошад. 
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Ҳамзамон созишномаҳои зиддирақобатӣ ва амалҳои 
мувофиқашудаи субъектҳои хоҷагидор ба ду намуд ҷудо  
мешаванд: 

1) созишномаҳои зиддирақобатӣ ва амалҳои 
мувофиқашудаи субъектҳои хоҷагидори бо ҳам 
рақобаткунанда ва ё рақобаткунандагони эҳтимолӣ дар як 
бозори мол (созишномаҳои уфуқӣ – картел); 

1) созишномаҳои зиддирақобатӣ ва амалҳои 
мувофиқашудаи субъектҳои хоҷагидори бо ҳам рақобат 
надоштае, ки яке аз онҳо харидори мол ё харидори эҳтимолии 
мол ва дигар бошад, молро пешниҳод мекунад ё таҳвилгари 
эҳтимолӣ ва ё фурӯшандаи эҳтимолии мол маҳсуб меёбад 
(созишномаҳои амудӣ)( Моддаи 6).   

Ба субъектҳои хоҷагидоре, ки дар бозори як мол амал 
мекунанд, бастани созишномаҳо ё анҷом додани амалҳои 
мувофиқашуда, ки дар натиҷаи он ҳолатҳои роҳ надодан, 
маҳдуд сохтан, бартараф намудани рақобат ё халалдор 
кардани манфиатҳои дигар субъектҳои хоҷагидор ҷой доранд 
ё ҷой дошта метавонанд, манъ аст.  

 Чи тавре ки қайд кардем, созишномаҳо уфуқӣ(картел) ва 

амудӣ мешаванд.  Ба созишномаҳои уфуқӣ (картел) тибқи 

қонун роҳ дода намешаванд. Созишномаҳои уфуқӣ–амалҳои 
мувофиқашудаи субъектҳои ҳоҷагидори бо ҳам 
рақобаткунанда (рақобаткунандагони эҳтимолӣ) ва дигар 
субъектҳои хоҷагидоре мебошанд, ки ба фаъолияти 
мунтазами бозор таъсири манфӣ расонида ва ба маҳдудияти 
бозори мол равона карда мешаванд.  

 Созишномаҳои (амалҳои мувофиқашудаи) субъектҳои 
хоҷагидоре, ки рақобатро маҳдуд мекунанд, манъ мебошад. 
Аз ҷумла, бастани шартномаҳо, дигар аҳдҳо, созишномаҳо ё 
анҷом додани амалҳои мувофиқашудаи субъектҳои 
хоҷагидоре, ки дар бозори як мол (молҳои 
боҳамивазшаванда) амал менамоянд, ҳамчун картел эътироф 
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гардида, манъ карда мешаванд, агар онҳо боиси натиҷаҳои 
зерин гарданд ё гардида тавонанд: 

- муқаррар намудани (дастгирии) нархҳо (тарифҳо), 
тахфиф, изофапулӣ (иловапулӣ), нархҳои иловашуда, 
хароҷот, фоида ё амалҳои дигар; 

- баланд бардоштан, паст кардан ё дастгирии нарх дар 
музоядаҳо ва савдо; 

- муштаракона ворид гардидан ба бозор, баромадан аз 
бозор, тақсими бозор тибқи аломатҳои ҳудудӣ, аз рӯи ҳаҷми 
фурӯш ё харид, аз рӯи навъҳои молҳои фурӯхташаванда ё 
вобаста ба доираи фурӯшандаҳо ё харидорон 
(фармоишгарон); 

- маҳдуд сохтани ҳуқуқи ворид шудан ба бозор ё аз он 
бартараф намудани дигар субъектҳои хоҷагидор ба сифати 
фурӯшандагони моли муайян ё харидорони (фармоишгарони) 
он; 

- маҳдуд сохтани истифодаи иттилоот ё аз иттилоот дар 
бораи вазъи бозор маҳрум намудани субъектҳои хоҷагидор; 

- рад намудани бастани шартнома бо фурӯшандагон ё 
харидорони (фармоишгарони) муайян; 

- ба зиммаи тарафҳои шартнома вогузоштани шарте, ки 
барояшон судманд нест ва ба мавзӯи шартнома алоқаманд 
намебошад (талаби беасос супурдани воситаҳои молиявӣ, 
молу мулки дигар, ҳуқуқҳои молу мулкӣ, ризоияти бастани 
шартнома танҳо бо шарти ба он ворид кардани муқаррарот 
оид ба молҳое, ки тарафҳои шартнома ба онҳо ҳавасманд 
нестанд ва амалҳои дигар); 

- барои харидорони ҳамон як мол муқаррар намудани 
нархҳои (тарифҳои) гуногуне, ки аз нигоҳи иқтисодӣ, техникӣ 
ва тарзи дигар беасос мебошанд; 

- коҳиш ё қатъ кардани истеҳсоли молҳое, ки ба онҳо 
эҳтиёҷот ё фармоишот, ҳангоми мавҷудияти имконияти 
истеҳсоли безарари онҳо вуҷуд дорад; 
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- муҳайё сохтани шароит барои узвият (иштирок) дар 
иттиҳодияҳои касбӣ ва дигар иттиҳодияҳо, ки ба роҳ 
надодан, маҳдуд сохтан ё бартараф намудани рақобат оварда 
мерасонад ё метавонад оварда расонад. 

Ҳамаи созишномаҳои зиддирақобатӣ ва амалҳои 
мувофиқашудаи субъектҳои хоҷагидорӣ дар боло зикршуда 
созишномаҳои зиддирақобатӣ ва амалҳои мувофиқашудаи 
субъектҳои хоҷагидорӣ бо ҳам рақобаткунанда ва ё 
рақобаткунандагони эҳтимолӣ дар як бозори мол ҳисобида 
мешаванд. Барои он ки устувории алоқаҳои байни субъектҳои 
хоҷагӣ  қайд карда шавад, чунин созишномаҳоро (амалҳои 
мувофиқашударо) картелӣ ном мебаранд.  

Ба субъектҳои хоҷагӣ, инчунин бастани созишномаҳои 

амудӣ, яъне  созиши байни субъектҳои хоҷагидоре, ки яке аз 
онҳо харидори мол ё харидори эҳтимолии мол ва дигаре 
таҳвилгар ё фурӯшандаи эҳтимолии мол мебошанд манъ 

мебошад.  Тибқи қ. 4. моддаи 7 ба субъектҳои хоҷагидори дар 
бозори моли дахлдор байни худ рақобат надошта, ки мол 
(молҳои ҳамдигарро ивазкунанда) мегиранд (харидорони  
имконпазир) ва мол фароҳам меоваранд (фурӯшандагони 
имконпазир), бастани созишномаҳои амудӣ ё анҷом додани 
амали мувофиқашуда манъ аст, агар: 

- чунин созишномаҳо ё амалҳои мувофиқашуда ба роҳ 
надодан,  маҳдуд сохтан ё бартараф намудани рақобат оварда 
расонанд; 

- чунин созишномаҳо ба муқаррар кардани нархи фурӯши 
такрории мол таъсир расонанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки 
фурӯшанда ба харидор нархи ниҳоии фурӯши такрории 
молро муайян мекунад; 

- созишномаҳое, ки харидорро барои нафурӯхтани моли 
субъекти хоҷагидоре, ки рақиби фурӯшанда мебошад, 
уҳдадор менамоянд.  

Бояд қайд намоем, ки маҳдудияти мазкур ба шартномаҳо 
оид ба фурӯши моли дорои тамғаи молӣ ё дигар воситаҳои 



202  

фардикунонии фурӯшанда ва истеҳсолкунанда паҳн 
намегардад. Ҳамзамон,тибқи моддаи 8 Қонун   созишномаҳои 
амудӣ дар ҳолатҳои зерин ҷоиз эътироф мешаванд, агар: 

- созишномаҳои амудӣ дар шакли хаттӣ (ба истиснои 
шартномаҳои амудии байни ташкилотҳои молиявӣ), ҳамчун 
шартномаҳои консессияи тиҷоратӣ баста шуда бошанд; 

- созишномаҳои амудии байни субъектҳои хоҷагидор (ба 
истиснои шартномаҳои амудии байни ташкилотҳои молиявӣ), 
ки ҳиссаи ҳар яке аз онҳо дар дилхоҳ бозори мол, нисбати 
онҳое, ки шартнома баста мешавад, на зиёда аз панҷ фоиз 
бошад.  

 
§5. Фаъолияти нодурусти маќомоти њокимияти давлатї ва 

худидоракунї, ки боиси мањдудкунии раќобат мегарданд. 

Бояд қайд намоем, Қонун дар бораи рақобат шаклҳои  
нодурусти фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии 
шаҳрак ва деҳотро муайян менамояд, ки ба маҳдудкунии 
рақобат равона гардидаанд. Дар қонуни пешина санадҳои 
нодуруст, амал ва созишҳои чунин мақомотҳоро ба шаклҳои 
фаъолияти инњисорї дохил менамуд. Ҳоло бошад ба шаклҳои 
фаъолияти инҳисорӣ танҳо амал (беамалӣ), созиш ва амалҳои 
мувофиқашудаи субъектҳои хоҷагӣ дохил карда шудаанд. 

Тибқи қ. 1 моддаи 14 Қонун дар бораи ҳимояи рақобат ба 
мақомоти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот қабул 
намудани санад ё ба анҷом расонидани амалҳое, ки 
мустақилияти субъектҳои хоҷагиро маҳдуд месозанд, 
шароити табъизӣ ё баръакс, имконияти мусоидро барои 
фаъолияти субъектҳои хоҷагии алоҳида фароҳам меоранд, 
манъ аст, агар натиҷаи ин санад ва амалиёт боиси роҳ 
надодан, бартараф намудан ва маҳдудшавии рақобат, 
халалдор намудани манфиатҳои субъектҳои хоҷагидор ё 
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шаҳрвандон гардидааст ё метавонад гардад. Аз ҷумла, 
амалҳои зерин манъ карда мешаванд: 

- беасос ҷорӣ намудани маҳдудкунӣ ба таъсиси 
субъектҳои хоҷагидори нав дар ягон соҳаи фаъолият, 
инчунин манъ кардан ё маҳдудкунӣ ба иҷро гардидани 
намудҳои алоҳидаи фаъолият ё истеҳсоли намудҳои муайяни 
молҳо, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузорї  пешбинӣ 
намудааст; 

- манъ ё маҳдудкунии интиқоли озоди мол аз як минтақа 
ба минтақаи дигар ё маҳдуд намудани ҳуқуқи субъектҳои 
хоҷагидор барои хариду фурӯши молҳо; 

-  ба субъектҳои хоҷагї додани дастур дар бораи дар 
навбати аввал ба доираи муайяни харидорон 
(фармоишдиҳандагон) таҳвил намудани молҳо (кор, 
хизматрасонӣ) ё бастани шартномаҳо бе назардошти 
афзалиятҳое, ки бо қонунгузорӣ ё дигар санади меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст; 

- беасос ба як ё якчанд субъектҳои хоҷагї додани 
имтиёзҳое, ки онҳоро дар бозори мол нисбат ба дигар 
субъектҳои хоҷагидор дар ҳолати афзалиятнок мегузорад; 

- муқаррар кардани маҳдудият барои харидорони молҳо 
(кор, хизматрасонӣ) вобаста ба интихоби субъектҳои хоҷагї, 
ки молро истеҳсол (иҷро, пешниҳод) мекунанд, ба истиснои 
ҳолатҳои ҷойгиркунии молҳо, ки қонунгузорї муайян 
кардааст. 

Ҳамзамон муттаҳидшавии шахсони ҳуқуқӣ ва мақомоти 
давлатӣ бо мақсади инҳисор намудани истеҳсолот ё фурӯши 
молҳо, ба зиммаи мақомоти давлатии дахлдор гузоштани 
ваколатҳое, ки амалисозии онҳо боиси маҳдудкунии рақобат 
мегардад ва якҷоя кардани вазифаҳои мақомоти идоракунӣ 
бо вазифаҳои субъектҳои хоҷагидор, инчунин ба зиммаи 
субъектҳои хоҷагидор вогузоштани вазифа ва ҳуқуқҳои 
мақомоти назорати давлатӣ манъ аст, ба истиснои ҳолатҳое, 
ки қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд. (қ. 3). Дар ҳама гуна 
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шакл бастани созишнома ё анҷом додани амали 
мувофиқашудаи мақомоти давлатӣ, мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии 
шаҳрак ва деҳот, инчунин ташкилотҳои ваколатдори 
мақомоти зикршуда байни худ ё байни онҳо ва субъектҳои 
хоҷагидор, ки дар натиҷаи он роҳ надодан, маҳдуд сохтан ё 
бартараф намудани рақобат ё халалдор кардани манфиатҳои 
субъектҳои хоҷагидор ҷой дорад, ё ҷой дошта метавонад, 
манъ аст. Аз ҷумла, бастани созишнома ё анҷом додани 
амали мувофиқашуда, ки боиси натиҷаҳои зерин гардидааст ё 
мегардад, манъ аст: 

- баланд бардоштан, паст кардан ё тағйир надодани 
нархҳо (тарифҳо); 

- беасос муайян намудани сатҳи тағйирёбандаи гуногуни 
нархҳо барои харидорони мухталифе, ки ҳамон як молро ба 
даст меоранд; 

- тақсим кардани бозор аз рӯи принсипи ҳудудӣ, ҳаҷми 
фурӯш ё харид, номгӯи молҳои фурӯш ва ё аз рӯи доираи 
фурӯшандагон ё харидорон (фармоишгарон); 

- маҳдуд сохтани дастрасӣ ба бозор ё аз он дур сохтани 
субъектҳои хоҷагидор(қ.4 моддаи 14). 

Қобили қайд аст, ки  тибқи моддаи 17 Қонун ҳангоми 
гузаронидани озмун барои ҷойгиркунии фармоишҳо ҷиҳати 
таҳвили мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ барои эҳтиёҷоти 
давлатӣ ба амалҳои зерин   иҷозат дода намешаванд: 

- фароҳам овардани шароити афзалиятноки иштирок дар 
озмун, аз ҷумла дастрас намудани иттилооти махфӣ, кам 
кардани маблағи пардохт барои иштирокчиёни алоҳидаи 
озмун; 

- дар озмун иштироки созмондиҳандагон (фармоишгарон) 
ва кормандони созмондиҳандагони озмунҳо ё шахсоне, ки бо 
корманди созмондиҳандаи озмун шомили як гурӯҳи шахсон 
мебошанд, инчунин шахсони ҳуқуқие, ки дар онҳо корманд - 
созмондиҳандаи озмун ҳуқуқ дорад беш аз бист фоизи 
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шумораи умумии овозҳои дар саҳмияҳои овоздиҳӣ ба даст 
овардаро, ё ин ки сармояи оинномавии (шариконаи) шахси 
ҳуқуқиро ихтиёрдорӣ намояд; 

- аз ҷониби созмондиҳандаи озмун амалӣ кардани 
ҳамоҳангсозии фаъолияти иштирокдорони он, ки дар натиҷа 
маҳдудияти рақобат байни иштироккунандагони озмун ё 
маҳдуд сохтани манфиати иштироккунандагони он ҷой 
доранд, ё ҷой дошта метавонанд; 

- баланд бардоштан, паст кардан ё тағйир надодани нарх 
дар музоядаҳо ва савдо; 

- вайрон намудани тартиби муайян кардани ғолиб 
(ғолибон); 

- беасос маҳдуд сохтани дастрасии имконияти иштирок 
дар озмун 

 Гузаронидани озмун ва музоядаҳо ҷиҳати таҳвили мол, 
иҷрои кор, хизматрасониҳо барои эҳтиёҷоти давлатӣ, бо 
мақсади пешгирии амалҳои дар боло пешбинигардида, дар 
мувофиқа бо мақомоти давлатии зиддиинҳисорӣ амалӣ карда 
мешаванд. Вайронкунии талаботи муқаррарнамуда барои аз 
ҷониби суд беэътибор донистани озмун ва музояда, аз ҷумла 
бо даъвои мақомоти давлатии зиддиинҳисорӣ асос шуда 
метавонад.  

Тибқи моддаи 18 Қонун дар бораи ҳимоя ёрии давлатӣ ва 
маҳаллӣ, ба истиснои ёрии пешбининамудаи қонунгузорӣ бо 
мақсади огоҳкунӣ, пешгирӣ, маҳдудкунӣ ва қатъи фаъолияти 
инҳисорӣ ва рақобати бевиҷдонона танҳо бо иҷозати 
пешакии мақомоти давлатии зиддиинҳисорӣ  дар қ. 3 моддаи 
мазкур  дода мешавад.  

Бояд қайд намоем, ки санадҳои (қарор, амрнома, 
фармоиш, дастури хаттӣ) мақомоти давлатӣ, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва дигар ташкилотҳои 
давлатие, ки ваколатҳои онҳоро амалӣ менамоянд, инчунин 
ташкилотҳои давлатии ғайрибуҷетӣ, Бонки миллии 
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Тоҷикистон, ки ба субъектҳои алоҳидаи хоҷагидор афзалият ва 
(ё) имтиёз медиҳанд, бо тартиби судӣ аз рӯи даъвои мақомоти 
давлатии зиддиинҳисорӣ беэътибор дониста мешаванд.  

 
§6. Рақобати  бевиҷдонона ва шаклњои зоњиршавии он. 

Ба инкишофи рақобати озод рақобати бевиҷдонона мамониат 
менамояд. Рақобати бевиҷдонона, ҳама гуна амали субъектҳои  
хоҷагие мебошад, ки барои ба даст овардани афзалият дар 
фаъолияти соҳибкорӣ равона шудааст ва хилофи қонунгузорӣ 
мебошад, ба дигар субъектҳои хоҷагӣ (рақибон) зарар 
расонидааст ё метавонад расонад ва ё ба обрӯи кории онҳо зиён 
расонидааст ё метавонад расонад (м. 2 Қонун дар бораи ҳимояи 
рақобат) эътироф карда мешавад. Аз гузориши боло маълум 
мешавад, ки барои ин ё он амалро раќобати бевиљдонона 
эътироф намудан аломатњои зерин зарур аст: 

Аввалан, раќобати бевиљдонона танњо њамон амали фаъолона 
шуда метавонад, ки барои ба даст овардани афзалият дар 
фаъолияти соњибкорї равона карда шудааст. 

Сониян, амали мазкур њамон ваќт њамчун њуќуќвайронкунї 
эътироф карда мешавад, ки бар хилофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон бошад; 

Ниҳоят, дар натиљаи чунин амал ба дигар субъекти хољагї 
зарар мерасонад ё метавонад расонад, обрўи кории  ў паст зада 
мешавад. 

Нишонаҳои рақобати бевиҷдонона чунинанд: 
1) кам гардидани шумораи субъектҳои хоҷагие, ки дар бозори 

мол ба як гурӯҳи шахсон шомил нестанд;  
2)баланд ва (ё) паст гардидани нархи моле, ки бо тағйироти 

дахлдори дигар шароити умумии муомилоти мол дар бозори мол 
алоқаманд нест:  

3) даст кашидани субъектҳои хоҷагидори ба як гурӯҳи шахсон 
шомил набуда аз фаъолияти мустақилона дар бозори мол;  

4) муайян намудани шартҳои умумии муомилоти мол дар 
бозорҳои мол бо роҳи ноилшавӣ ба созиши байни субъектҳои 
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хоҷагӣ ё тибқи дастури барои иҷро ҳатмии дигар шахсон ва ё дар 
натиҷаи мувофиқаи (аҳди) амалҳои худ дар бозори мол аз ҷониби 
субъектҳои хоҷагӣ ба як гурӯҳи шахсон шомилнабуда;  

5) дигар ҳолатҳое, ки ба субъекти хоҷагӣ ва ё якчанд субъекти 
хоҷагӣ имконияти таъсиррасонии яктарафаро ба шароитҳои 
умумии муомилоти мол дар бозори мол муҳайё месозанд. 

     Шаклҳои рақобати бевиҷдонона дар моддаи 16 Қонуни ҶТ 
«Дар бораи ҳимояи рақобат” номбар карда шудаанд.  Тибқи он 
ҳашт шакли рақобати бевиҷдонона  мавҷуд мебошад. Њамаи 
шаклњоро он чиз муттањид месозад, ки онњо принсипи фаъолияти 
соњибкории бовиљдононаро барбод медињанд. 

 Шакли аввали соњибкории бевиљдонона – паҳн намудани 
маълумоти бардурӯғ, носаҳеҳ ё таҳрифшуда, ки боиси расонидани 
зарар ба дигар субъектҳои хоҷагӣ мегардад ё обрӯи кориашонро 
паст мегардонад. Хатари чунин шакли раќобати бевиљдонона 
мутаассифона дар фаъолияти соњибкорї аз њама зиёд мебошад. 
Он аз вайрон кардани муњити раќобат ва муносибатњои бозорї 
иборат буда, дар беасос резонидани обрўи як ё якчанд 
соњибкорон аз тарафи ягон субъекти хољагии дигар ифода меёбад. 
Маќсади он аз дигар соњибкорон дур кардани харидорони 
ибтидої ва диќќати онњоро ба моли худ љалб кардан аст. Бо 
чунин амалњо на танњо беасос субъектњои хољагии дигар бадном 
карда ва ба онњо зарар расонида мешавад, инчунин ба харидорон 
ва истеъмолкунандагони мол ба воситаи пањн намудани 
маълумоти бардурўѓ, носањењ ва тањрифшуда зарар расонида 
мешавад.  

Шакли дуюми раќобати бевиљдонона – ба иштибоҳ 
гузоштани истеъмолкунандагон оид ба хусусият, тарз, ҷои 
истеҳсол ва хосиятҳои истеъмолӣ, сифатӣ ва миқдори мол ё 
истеҳсолкунандагони он, аз ҷумла рекламаи мол (кор, 
хизматрасонӣ), ки ба талаботи сифат ҷавобгӯ намебошад. Чунин 
амал шахсони сеюмро маќсаднок ба иштибоњ меандозад. Ба 
иштибоњ андохтани истеъмолкунандагон бошуурона ва бо роњи 
ба вуљуд овардани аќидаи хато нисбати мол, кор ва хизмат амалї 
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гардонида мешавад. Њамзамон аз нуќтаи назари амал муњим аст 
исбот намуд, ки чунин аќидаи хато ба рафтори оммаи 
истеъмолкунандагон њангоми интихоб ва хариди мол бояд таъсир 
расонад ё ин ки таъсир мерасонад.  

Шакли сеюми раќобати бевиљдонона – муқоисаи номуносиби 
молҳои истеҳсолшаванда ва фурӯхташавандаи субъекти 
хоҷагидор аз ҷониби худи ӯ бо молҳои субъектҳои дигари хоҷагӣ 
(аз ҷумла дар ҷараёни фаъолияти рекламавӣ).  

Шакли мазкур дар амалияи соњибкорї бисёр вомехўрад. Вай 
иштирокчиёни иќтисоди бозориро нисбати арзиши њаќиќии моле, 
ки ба раќиби бевиљдон тааллуќ дорад, гумроњ мекунад. Дар ин 
њолат сухан дар бораи маълумоти беназокатона, беадабонае 
меравад, ки як субъекти хољагидор моли худро ба моли раќибони 
худ муќоиса менамояд. Ба воситаи чунин рафтор субъекти 
хољагидор тасдиќ менамояд, ки моли вай монанди моли 
соњибкоре, ки аллакай дар бозор маълум ва шинохта шудааст, 
хушсифат мебошад, вале ў бартарӣ доштани моли худро нисбат 
ба моли соњибкори дигар нишон намедињад. Чунин  муќоиса ё 
мулоњизае, ки раќиби алоњида ё раќибонро, умуман моли 
истењсолшаванда ё фурўхташавандаро нисбати моли субъекти 
хољагии дигар бадном мекунад,  муќоисаи беназокатона эътироф 
карда мешавад. 

 Шакли чањоруми раќобати бевиљдонона – гирифтан, 
истифода бурдан, ошкор сохтани иттилооти дорои сирри 
тиҷоратӣ ё хизматӣ, ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда.  

Дастрас намудани маълумоти номбаршуда аз тарафи 
субъекти хољагидор амалї карда мешавад. Масалан, мувофиќи 
м.153 КГ маълумоте, ки дорои сирри тиљоратї мебошад, бо 
сабаби ба шахсони сеюм маълум набуданаш барои истифодаи 
озодона дастрас намебошад ва дорандаи он љињати махфї нигоњ 
доштани он тадбирњо меандешад. Ѓайриќонунї ба даст 
даровардани чунин маълумот ва ба муомилоти хољагї љорї 
намудани он метавонад ба фаъолияти соњибкории раќибон зарар 
расонад. Ќонун ба ин роњ намедињад. Ба чунин гурўњи 
њуќуќвайронкунињо љосусии иќтисодї низ дохил мешавад. 
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Маќсади он љамъ овардани маълумоти сирри махфї доштаи 
раќибон, сиёсати маркетингї, гуфтугў ва шартномањо бо 
раќибон, њаёти касбї ва шахсии роњбарони фирмањо мебошад.  

Шакли панљуми раќобати бевиљдонона – истифодаи  
худсаронаи тамғаҳои мол, тамғаи хизматрасонӣ, тамғаҳои моли 
маъруфшуда, ном ё нишонгузории фирмавӣ, инчунин 
нусхабардории борҷома ва намуди зоҳирии моли дигар субъекти 
хоҷагидор, ки метавонанд рақибонро аз фаъолияти 
соҳибкориашон маҳрум созанд ва ё манфиати онҳоро халалдор 
созанд. Мувофиќи талаботи м.152 КГ натиљаи фаъолияти эљодї 
ва ба он баробаркардашуда воситањои фардикунонии шахсони 
њуќуќї ва мањсулоти онњо (номи фирмавї, нишонаи молї, 
нишонаи хизматрасонї) њуќуќи истисноии шањрванд ва шахси 
њуќуќї эътироф карда мешавад. Истифодаи объектњои ин њуќуќ 
аз тарафи шахсони сеюм бо розигии дорандаи ин њуќуќ ва бо 
риояи талаботе, ки ќонунгузории амалкунанда оид ба моликияти 
истисної муќаррар намудааст, мумкин мебошад. Мувофиќи м. 6 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тамғаи молӣ ва 
тамғаи хизматрасонї» аз 5 марти соли 2007, бе иҷозати   
соҳибҳуқуқ дар муомилоти  гражданӣ   истифода бурдани  тамғаи  
молӣ (ё нишонае, ки  он то дараҷаи  иштибоҳангез монанд аст) 
нисбат ба молҳое, ки  барои  фардикунонии  онҳо тамғаи  молӣ ба 
қайд гирифта  шудааст (ё нисбат ба  молҳои  бо ин молҳо якхела), 
ҳамчун  вайронкунии  ҳуқуқи  истисноии  соҳибҳуқуқ (истифодаи  
ғайриқонунии  тамғаи  молӣ) эътироф  карда  мешавад.Чунин 
амал манъ мебошад. 

 Шакли шашуми раќобати бевиљдонона – дахолат кардан ба 
фаъолияти соҳибкорӣ, додани имтиёзҳои гуногуни моддӣ ба 
кормандони субъектҳои хоҷагии рақобаткунанда бо мақсади ба 
тарафи худ ҷалб намудани онҳо барои иҷро накардани 
уҳдадориҳои меҳнатӣ. Чунин шакли раќобати бевиљдонона дар 
канда шудан, вайрон намудан ё бекор кардани алоќањои касбии 
раќиб бо маќсади дар муносибатњои касбї дохил шудан бо 
раќибони он мебошад. Он дар беасос иљро накардани шартнома ё 
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яктарафа бекор кардани алоќањои хољагии мављуда, инчунин 
саркашї кардан аз барќарор намудани онњо ва ба кормандони 
ташкилотњои раќиб пешнињод намудани имтиёзњои моддї ва 
имтиёзњои дигар бо маќсади иљро накардани уњдадорињои 
мењнатї ё ин ки гузаштан ба ташкилоти дигаре, ки чунин 
имтиёзњоро пешнињод менамояд, ифода меёбад.  

 Шакли ҳафтуми рақобати бевиҷдонона – реклама, фурӯш, 
мубодила ва дигар намуди гардиши мол бо роҳи истифодаи 
тамғаҳои мол, тамғаи кор, хизматрасонӣ, ном ё нишонгузории 
фирмавӣ, инчунин нусхабардории борҷома ва намудҳои моли 
субъектҳои хоҷагидор мебошад;  

Шакли ҳаштуми рақобати бевиҷдонона – амале, ки воқеан 
метавонад дастрас будани бозорро хеле маҳдуд созад. Бояд ќайд 
намоем, ки шаклњои раќобати бевиљдононае, ки дар м.7 Ќонун 
зикр гардидаанд, бо њамин ба охир намерасад. Дар њар њолати 
муайян маќомоти зиддиинњисорї њангоми бањо додани субъект 
ба мафњуми  умумии раќобати бевиљдонона назар намуда амал 
менамояд. 

       
  Саволҳо барои худсанҷишӣ 

    1. Рақобат чист? 
             2. Дар бораи функсияҳо  ва намудҳои рақобат маълумот                                           
диҳед! 

3. Фаъолияти инҳисорї чист? 
4. Намудҳои инҳисоро номбар намоед. 
5. Дар бораи инҳисори табиї маълумот диҳед. 
6. Мавқе ҳукмравоии субъектҳои хоҷагиро фаҳмонда диҳед. 
7. Шаклњои фаъолияти инњисориро шарњ дињед. 
8. Фаъолияти нодурусти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллиро, ки боиси халалдор гардидани рақобат 
мегардад, фаҳмонда диҳед.  

9. Рақобати бевиҷдонона чист? 
10. Шаклҳои рақобати бевиҷдонаро номбар намоед. 
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БОБИ 8. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ БОЗОРИ МОЛ 

 

§ 1. Мафҳум, таркиб ва субъектҳои бозори мол 

Заминаи бавуҷудоии муомилот ва бозорро таќсими 
љамъиятии мењнат, алоҳидагии  иқтисодии молистеҳсолкунанда 
ва мустақилияти молистеҳсолкунанда, озодии соҳибкорӣ ташкил 
медиҳад.  Мавҷудияти онҳо дар нињояти кор ногузир ба ивази 
мањсули мењнат оварда мерасонад. Таърихан бозор батадриљ 
инкишоф ёфта, дар марњалаи аввали тараќиёти худ савдои 
озодонаи моли чаканаро ифода менамуд, ки барои он љойи 
махсус људо карда мешуд. Мањз дар њамин маънои мањдуд 
фањмидани бозор имрўз низ љой дорад. Вале ин маънидодкунии 
яктарафаи мафњуми бозор аст. Дар замони њозира иќтисодчиён 
бозорро њамчун механизме њисоб менамоянд, ки ба воситаи он 
харидорон ва фурўшандагон барои муқаррар намудани нарх ва 
миќдори молу хизмат мутаќобилан амал менамоянд. Моњиятан 
сухан дар бораи љараёне меравад, ки дар натиљаи 
бахамтаъсиррасонии таклифот ва талабот нарх муќаррар 
мегардад. Аз нуќтаи назари њуќуќї бошад, бозор дар шакли одї 
аз маљмӯи ањдњое иборат аст, ки бо маќсади мубодилаи тарафайн 
содир карда мешавад. Дар ин маъно мафњуми бозор ва 
категорияи муомилоти иќтисодї бо ҳам наздик бошанд њам, вале 
њаммаъно нестанд. Барои муайян намудани бозор фањмидани 
характери ањдњои басташуда ё ба ќонун мутобиќ будани он кифоя 
намебошад. Зеро дар доираи ин ё он бозор шумораи зиёди 
субъектњое амал менамоянд, ки  дар байни худ ањдњои зиёде 
мебанданд ва  шартњои баста шудани онњо вобаста ба намуд ва 
таркиби бозор аз њам фарќ мекунанд. Бо ин сабаб бозорро аз 
маљмўи ањдњое, ки бо иштирокчиёни он баста мешаванд, иборат 
донистан қобили қабул намебошад.  

Бояд қайд намоем, ки дар Кодекси гражданӣ ҳавола ба бозор 
амалан вуҷуд надорад. Танҳо дар баъзе моддаҳои Кодекси 
гражданӣ, аз ҷумла моддаҳои 10, 432 ва ғ. истилоҳи бозор 
истифода бурда мешавад.  
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Дар Қонуни ҶТ аз 19 марти  соли 2013 “ Дар бораи савдо ва 
хизмати маишӣ”71, ки  доираи амали он нисбат ба ташкил ва 
амалӣ намудани муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 
савдои хориҷӣ, савдо дар биржаҳои молӣ, инчунин хариду 
фурӯши коғазҳои қиматнок, объектҳои молу мулки ғайриманқул, 
маҳсулоти таъиноти истеҳсолию техникӣ, аз ҷумла қувваи барқ ва 
энергияи гармӣ татбиқ намегардад дар бораи бозори фурӯши 
чакана, бозори махсус гардонидашуда ва бозори унверсалӣ сухан 
меравад. Тибқи он бозори фурӯши чакана – маҷмӯи молу мулке, ки 
аз қитъаи замини аз ҳудуди ҳамшафат ҷудо ва бо объектҳои дар 
он қарордошта, аксаран аз объектҳои шабакаи савдои хурди 
чаканаи дорои вазифаи мутамаркази хизматрасонӣ, идоракунӣ ва 
муҳофизатӣ иборат буда, барои фурӯши молҳо (иҷрои корҳо, 
хизматрасонии маишӣ) дар асоси нархҳои озоди бевосита 
ҳангоми бастани шартномаҳои хариду фурӯши чакана ва 
шартномаҳои пудратии маишӣ муайяншуда пешбинӣ гардидаанд. 
Бозори махсусгардонидашуда бошад  бозори фурӯши чаканае 
мебошад, ки дар он бештар аз ҳаштод фоизи миқдори умумии 
ҷойҳои савдо барои фурӯши як навъи мол таъин гардидааст. 
Бозори универсалӣ бошад бозори фурӯши чаканае мебошад, ки дар 
он камтар аз ҳаштод фоизи миқдори умумии ҷойҳои савдо барои 
фурӯши як навъи мол таъин гардидааст (м. 2 Қонун).  

     Дар дигар қонунҳое, ки фаъолияти соҳибкориро ба танзим 
медароранд ба  категорияҳои бозорӣ дучор шудан мумкин аст. Аз 
ҷумла, дар меъёрҳои Қонун дар бораи қоғазҳои қиматнок, 
Кодекси андоз, Қонун дар бораи танзими асъор, дар бораи 
сармоягузорӣ ва ғайра. 

  Дар ҳуқуқи соҳибкорӣ бошад бозор предмети танзими 
ҳуқуқӣ фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, ки танҳо дар иқтисоди 
бозорӣ амалӣ карда мешавад. Барои ҳамин ҳам бозор қисми 
таркиби иқтисоди бозорӣ мебошад.  Бояд қайд намоем, ки 
                                                           
71  Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013, №3, мод.186;с.2014, №3, мод.150; Ќонуни ЉТ аз 
8.08.2015 с., № 1216. 
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мафҳуми бозори мол дар шароити ҳозира аҳамияти ҳуқуқї пайдо 
карда бо таври васеъ дар санадҳои меъёрї истифода бурда 
мешавад. Он аввалин маротиба дар Қонуни ҶТ аз 28 июли соли 
2006 “Дар бораи рақобат ва фаъолияти инҳисорӣ дар бозори 
мол” 72 дарҷ гардида буд. Ҳоло қонун дар бораи рақобат  бозори 

молро ҳамчун соҳаи муомилоти мол ё молҳои боҳамивазшаванда, 
ки ба имконияти иқтисодӣ, ҳудудӣ ва технологии харидор барои 
ба даст даровардани мол вобаста медонад (м.1). Молҳои 

боҳамивазшаванда гурӯҳи  молҳое мебошанд, ки аз рӯи таъйинот, 
тарзи истифодабарӣ, тавсифоти сифатӣ ва техникӣ, нарх ва дигар 
хусусиятҳояшон тавре қиёспазиранд, ки харидор воқеан 
метавонад як молро дар ҷараёни истеъмол (аз ҷумла ҳангоми 
истеҳсол) ба моли дигар иваз кунад.  

  Таркиби бозори молро субъектҳо ва характери алоқамандии 
байни онҳо ташкил медиҳад. Субъектҳои бозори мол 
истеҳсолкунанда, истеъмолкунанда, миёнравон ва ташкилотҳое, 
ки барои барқарорнамоӣ ва амал намудани ҷараёни ҳаракати 
молҳо аз тайёркунандагон ба истеъмолкунандагон мусоидат 
менамоянд, мебошанд. Ҳамаи субъектҳои бозорро, ки таркиби 
онро ташкил медиҳанд ба яке аз се гурўҳи зикршуда дохил 
намудан мумкин аст: 

1)молистеҳсокунанда;  
2) ташкилотҳои савдои яклухт ва дигар миёнравон; 
 3)ташкилотҳои савдои чакана ва ташкилотҳои харидор. 
Самаранокона амал намудани муносибатҳои бозорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккули ҳам таркиби бозори молҳо ва 
ҳам инфраструктураи   мувофиқи  хизматрасонии онро талаб 
менамояд. Нақш ва аҳаммияти инфраструктура дар соҳаи 
соҳибкорӣ хеле бузург аст. Зеро аз фаъолияти  анборҳои хоҷагӣ, 
хизматрасонии нақлиётию экспедитсионии субъектҳои бозор, чӣ 
гуна будани қуттию борпечонӣ  ва диққатҷалбкунанда будани он, 
                                                           
72 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2006, №7, мод. 346; с. 2008, №10, мод. 811; с. 2012, 
№12, қ. 1, мод. 1007; с. 2015, №3, мод. 217. 
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инчунин сифати он, таъмини иттилоотӣ ва ташкилӣ ва ғайра аз 
бисёр ҷиҳат қобилияти рақобатпазирии ҳам маҳсулот ва мол ва 
ҳам соҳибкории тиҷоратӣ вобастагӣ дорад.Таснифи бозорҳоро 
вобаста ба мақсаде, ки гузошта мешавад бо асосҳои гуногун 
муайян кардан мумкин аст. Бозорҳоро вобаста ба ҷабҳаҳои 
ташкилию амалнамоӣ ва ҳуқуқӣ ба намудҳои бозори мол, хизмат, 
қувваи корӣ, коғази қиматнок, сармоя, технологӣ, молиявӣ, 
энергетикӣ, моликияти зеҳнӣ ва ғайра чудо кардан мумкин аст. 
Вобаста ба амали сарҳади ҳудудияшон ба бозори ҷаҳонӣ, 
байнидавлатӣ (масалан ИДМ, Иттиҳоди Аврупо) ва миллӣ 
(дохилӣ) ҷудо кардан мумкин аст. Дар доираи бозори миллӣ  
онҳоро ба ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ ҷудо намуд мумкин 
аст. Барои бозорҳо алоқамандї бо истифодаи технологияи 
иттилоотии ҳозиразамон хос мебошад: Тиҷорати электронӣ, 
интернетбозор ва ғайра. Вобаста ба давраҳои ҳаракати молҳо дар 
соҳаи муомилот ва доираи содир намудани санади хариду фурӯш 
бозорҳо ба бозори савдои яклухт ва чакана ҷудо мешаванд. Аз 
нуқтаи назари мутобиқат ба санадҳои ҳуқуқӣ бозори расмӣ ва 
ғайрирасмӣ (сиёҳ) шуда метавонанд. Вобаста ба таъиноти 
функсионалии маҳсулотӣ фурӯхташаванда бозори мол ва 
хизматро мумкин аст ба бозори воситаҳои истеҳсолот ва 
предметҳои истеъмолӣ ҷудо намуд. Бозорро аз нуқтаи назари 
дараҷаи инҳисоротии он ба намудҳои зерин ҷудо кардан мумкин 
аст: 

1) Бозори инҳисорикунонидашудаи мутлақ, ки дар он як 
молистеҳсолкунанда (фурӯшанда) ҳамаи маҳсулоти 
истеҳсолкардашуда ва фурӯхташавандаро дар дасти худ нигоҳ 
медорад. 

2)Бозори инҳисорикунонинашуда, ки дар он шумораи зиёди 
молистеҳсолкунандагон фаъолият менамоянд. 

3)Бозор бо таркиби олигополистї, ки дар он якчанд 
корхонаҳои калони монополистии соҳа амал менамоянд. 

Бозор ҳамзамон дорои функсияҳои гуногун мебошад, аз 
ҷумла:  
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1)эътирофи характери ҷамъиятї доштани меҳнат ва маҳсулот, 
ки дар муайян кардани нархи бозорї ифода меёбад; 

 2) таъмини рақобат;  
3) мувозина кардани иқтисоди мамлакат ва танзими 

истеҳсолот, инчунин таносуби иқтисодӣ байни соҳаҳо, ки дар 
асоси иттилооти аз бозор воридшаванда ноил  мегардад; 

4) таъмини амалнамои устувори иқтисодиёт; 
5) даст кашидан аз банақшагирии директивӣ ва ивази он ба 

таҳлили динамикаи рушди талабот ва таклифот бо 
дарназардошти тамоили бартарии харидор; 

6) санатсияи муҳити соҳибкорӣ; 
7) қонеъгардонии талаботи харидор. 
Дар шароити иќтисоди бозорї натиљаи  фаъолияти хољагию 

истењсолии соњибкор истењсоли мол, иљрои кор ва расонидани 
хизмат мебошад.  

Мол – объекти ҳуқуқҳои гражданӣ (кор, хизматрасонӣ, аз 
ҷумла хизматрасонии молиявӣ), ки барои фурӯш, мубодила ё 
навъи дигари ба муомилоти гражданӣ баровардани он пешбинӣ 
шудааст (м. 1. Ќонуни ЉТ «Дар бораи ҳимояи раќобат»).  Аз ин 
ҷо мол  бояд дорои хусусиятњои зерин бошад: 

-талаботи одамонро қонеъ гардонидан (ин арзиши истеъмоли 
мебошад); 

-барои фурӯш, мубодила ё навъи дигари муомилот бароварда 
мешавад. 

 Бо дарназардошти талаботи зикршудаи мол  соњибкор ба 
фаъолияти истењсолию тиљоратӣ пардохта, вазъи бозорро таҳќиќ 
ва муомилоти молро дар он тањлил менамояд. Дар шароити 
иќтисоди бозорї соњибкор њамон молеро бояд истењсол намояд, 
ки ба талаботи бозор, љавобгў бошад ва дар асоси талаботи 
истеъмолкунанда муайян карда мешавад. Ў танњо дар чунин сурат 
ба маќсади худ, яъне ба гирифтани  фоида ноил мегардад. 
Њамзамон гирифтани фоида њамон ваќт имкон дорад, ки 
талаботи љамъиятї ќонеъ гардонида шавад.  
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Мол дар бозор фурӯхта мешавад. Аз ин рў, набояд бозор  ва 
тиҷорат (савдо)-ро ба ҳам омехта кард. Бозор категорияи махсуси 
иқтисодиёт буда, тиҷорат бошад соҳаи иқтисодиёт мебошад.  
Бозор ҷое мебошад, ки дар он савдо амалӣ карда мешавад. Вай  
на танҳо ҷои савдо, балки соҳаи муомилоти мол ва 
баҳамтаъсиррасонии талабот ва таклифот мебошад. Тибқи 
зербанди 4 м. 2 Қонун дар бораи савдо хизамти маишӣ савдо 
фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ оид ба 
муносибатҳои хариду фурӯши молҳои истеҳсолгардида, коркард ё 
харидшуда, инчунин иҷрои кору хизматрасонии маишӣ вобаста 
ба фурӯши маҳсулот мебошад. Ҳамин тавр, субъекти он шахси 
ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ, ки мол ё хизматрасониро ба  
истеъмолкунанда бо роҳи савдои чакана ё савдои хурди чакана 
пешниҳод мекунад ва (ё) мефурӯшад шуда метавонад. Савдои 

чакана –  намуди  савдо вобаста ба хариду фурӯши молҳои ниёзи 
истеъмолкунанда дар раванди қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти 
шахсӣ мебошад.  Савдои яклухт бошад намуди савдои мол барои 
истифода дар фаъолияти соҳибкорӣ (аз ҷумла, хариду фурӯш) ё 
барои дигар мақсадҳо таъин гардида, ба истифодаи шахсӣ, 
оилавӣ, рӯзгор ва дигар намуди истифодаи инфиродӣ вобаста 
намебошад ва дар объектҳои савдои махсусгардонидашуда ё 
омехта ҳангоми мавҷудияти нуқтаҳои махсус анҷом дода 
мешавад.  

   Бозор соҳаи мубодилаи  ибтидоӣ мебошад. Вақте ки 
мубодила воқеан  ба анҷом расонида мешавад, он гоҳ дар бораи 
баохиррасии давраи марҳилаи такрористеҳсолкунӣ сухан рондан  
мумкин аст.   

Маҳз дар бозор молистеҳсолкунанда  ба сифати соҳибкор 
эътироф карда мешавад. Ҳамчун симои марказии муносибатҳои 
бозорӣ соҳибкор ҳамчун молистеҳсолкунанда маҳз дар бозор 
кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ба натиҷаи ниҳоӣ  ноил гардад, яъне 
ба воситаи ивазнамоии мол бо шарикони худ фоида ба даст 
оварад. Дар ин муносибатҳо муваффақияти ҳар як соҳибкор 
(молистеҳсолкунанда) яъне, иштирокчии ҷараёни бозорӣ на танҳо 
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аз натиҷаи меҳнати ӯ, балки аз натиҷаи меҳнати дигар 
соҳибкороне, ки дар муомилоти корӣ иштирок менамоянд, 
вобаста мебошанд. Шакли ҳуқуқии муомилоти мол дар иқтисоди 
бозорӣ шартнома мебошад. Дар байни шартномањои соњибкорї 
маҳз ҳамон шартномањое ањаммияти махсусро доро мебошанд, ки 
ба фурўши мол вобаста  мебошанд. Соњибкор танњо баъди 
фурўхтани моли худ ба маќсади нињоии худ – ба даст 
даровардани фоида ноил мегардад. Азбаски мол дар бозор ба 
фурўш меравад, барои њамин њам соњибкор бояд молеро истењсол 
намояд, ки ба талаботи бозор љавобгў бошад, вагарна он ба 
фурўш намеравад ва соњибкор фоида ба даст намеорад. Дар 
иқтисоди бозорӣ тарзҳои гуногуни фурӯши маҳсулот мавҷуд 
мебошад. Бо воситаи алоқаҳои бевоситаи молистеҳсолкунанда ва 
молистеъмолкунанда, ба воситаи миёнаравон (фирмаҳои 
миёнравии савдо, хонаҳои савдо, фирма ва марказҳои тиҷоратӣ, 
ширкатҳои лизенгӣ ва ғайра); дар музояда, савдои умумӣ, 
намоишгоҳҳо, озмунҳо ба воситаи биржаҳои молӣ, ба воситаи 
почта ва ғайра. Хислати характерноки шартномаҳое, ки бевосита 
ба фурӯш алоқаманд мебошанд аз он иборат аст, ки онҳо 
мустақиман дар байни молистеҳсолкунанда ва 
молистеъмолкунанда  бе ягон хел миёнрав, яъне шахсони сеюм 
анҷом дода мешаванд.Чунин шакли алоқаҳо дар байни 
соҳибкорон имконият медиҳад, ки талабот ва хоҳиши 
истеъмолкунанда то дараҷае пурра қонеъ гардонидашуда, хусусан 
шартномаҳои дарозмуддат баста шаванд, имконияти муайяни 
таъсиррасонии истеъмолкунанда ба молистеҳсолкунанда ба вуҷуд  
меояд.Тарзи махсуси фурӯши мол, фурӯш ба воситаи миёнравон 
мебошад. Иштироки онҳо дар фурӯши мол, ҷустуҷӯи 
соҳибкорони ба ҳамдигар лозим ва дорои манфиатҳои ба ҳам 
мухолифи якдигарро қонеъкунанда, маҳаки  ҷудонашавандаи 
иқтисоди бозорӣ мебошад.Ташкилотҳои миёнрав на танҳо 
функсияи миёнравиро иҷро менамоянд, балки баъзе вазифаҳои 
истеҳсолиро низ анҷом медиҳанд. Аз ҷумла, дастрасии 
маҳсулотро то дараҷаи ба истеъмолкунанда мувофиқ гардонидан, 
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ба навъҳо ҷудо намудан, борро печонидан ва ғайра. Шакли то 
дараҷаи нави ташкилотҳои миёнрави тиҷоратӣ хонаҳои савдо 
мебошанд.Чунин корхонаҳои калони савдои яклухт дар шаклҳои 
гуногуни ташкилї – ҳуқуқӣ таъсис дода мешаванд.Онҳо на танҳо 
савдоро ба анҷом мерасонанд балки дигар намудҳои фаъолияти 
ба савдо алоқамандро амалӣ менамоянд. Яке аз тарзҳои то 
дараҷае диққатҷалбкунанади фурӯши молҳо музояда ба ҳисоб 
меравад. Музояда ин фурӯши молҳо аз савдои оммавӣ ба 
харидоре мебошад, ки аз ҳама нархи  баландтаринро пешниҳод 
менамояд. Музояда ҳамчун қоида аз ҷониби ташкилоте анҷом 
дода мешавад, ки ба он ваколатдор карда шудааст ё ин ки худи 
фурӯшанда анҷом медиҳад. Агар музояда аз ҷониби ташкилот 
гузаронида шавад он гоҳ вай ташкилот ба сифати комиссионер 
баромад менамояд.Нақши бузургро дар иқтисоди бозорӣ 
намоишгоҳҳо (ярмаркаҳо) мебозанд. Онҳо бозоре мебошанд, ки 
ҳамчун қоида давра ба давра дар ҷойи барои савдои умумӣ 
муқарраркардашуда ташкил карда мешаванд. Дар намоишгоҳҳо 
молҳо ҳам бо тариқи нақд ва ҳам аз рӯи намуна савдо карда 
мешаванд. Намоишгоҳҳо гуногун мешаванд: умумиҷаҳонӣ, 
байналмилалӣ, минтақавӣ, миллӣ, маҳалӣ. Ҳолати ҳуқуқии 
намоишгоҳо аз рӯи Низомномаи онҳо муайян карда мешаванд. Дар 
низомнома тартиби ташкили идоракунии намоишгоҳ, мақомоти 
асосии он (кумитаи намоишгоҳ ва дигар мақомотҳо), инчунин тарзи 
фаъолияти намоишгоҳ муқаррар карда мешаванд. Барои ҳалли 
баҳсҳои байни иштирокчиёни намоишгоҳ Арбитражи намоишгоҳ 
таъсис дода мешавад.  

         
§2. Бозори моли биржавӣ 

 Биржа унсури ҷудонашавандаи иқтисоди бозорӣ мебошад. 
Биржаҳои молӣ савдои захираҳои моддии гурӯҳи муайянеро (фулузот, 
чӯбу тахта, гандум ва ғайра) ташкил менамоянд. Онҳо универсалӣ 
(молҳои гуногунро савдо менамоянд), махсусгардонидашуда ва оид ба 
намудҳои алоҳидаи мол мешаванд. 



219  

  Аз нуқтаи назари ҳуқуқ биржа шахси ҳуқуқиест, ки мақсади 
фаъолияти он бо моли муайяни биржавӣ дар шакди савдои оммавии 
ошкоро, дар ҷою вақти пешакӣ муайяншуда аз рӯи қоидаҳои 
муқарраркардаи биржа ташкил намудани савдои биржавӣ мебошад.        
Биржаҳои молӣ савдои захираҳои моддии гурӯҳи муайянеро (фулузот, 
чӯбу тахта, гандум ва ғайра) ташкил менамоянд. Онҳо универсалӣ 
(молҳои гуногунро савдо менамоянд), махсусгардонидашуда ва оид ба 
намудҳои алоҳидаи мол мешаванд. 

         Қайд кардан бамаврид аст, ки  биржаи молӣ дар асоси 
Қонуни ҶТ аз 23 декабри соли 1991 «Дар бораи биржаи молӣ ва 
савдои биржавӣ»73 бо тағйиру иловаҳои минбаъда фаъолият 
менамоянд. Ҳамзамон, ба сифати сарчашмаи ба танзимдарорӣ 
оиннома, қоидаҳои савдои биржавӣ, шартномаҳои намунавӣ, 
низомнома оид ба қисмҳои таркибии биржаи молӣ ва дигар 
ҳуҷҷатҳои биржавӣ баромад менамоянд.  

Мувофиқи Қонуни зикршуда, биржаи молӣ бозори 
доимоамалкунандаи молҳои оммавиест, ки мувофиқи стандарту 
намунаҳо фурӯхта мешаванд ва ташкилоти тиҷоратиест, ки дар асоси 
мустақилияти хоҷагӣ амал мекунад (м.1 Қонун). Биржаи молӣ шахси 
ҳуқуқӣ буда, ҳамчун ҷамъияти саҳомии пӯшида таъсис дода мешавад 
ва гирифтани фоида мақсади асосии фаъолияти он намебошад. Чи 
тавре ки аз моддаи 1 маълум мегардад, биржаи молӣ ташкилоти 
тиҷоратӣ мебошад. Моддаи 4 бошад, мақсади биржаро гирифтани 
фоида намеҳисобад. Чунин мухолифати моддаҳо қобили қабул 
намебошад, зеро биржа агар ташкилоти тиҷоратӣ бошад, мақсади 
асосии вай бояд ҳатман гирифтани фоида бошад. Вагарна он бояд 
ҳамчун ташкилоти ғайритиҷоратӣ амал намояд, ки мақсади асосии он 
гирифтани фоида намебошад. Биржа дар асоси қарори маљлиси  
муассисон ташкил карда мешавад. Биржаи молӣ ташкилоти пӯшида 
буда,  бо роҳи ихтиёран муттаҳидшавии шахсони ҳуқуқӣ таъсис дода 
мешавад. Муттаҳидшавӣ дар асоси додани ҳаққи саҳм ё иштирок дар 
фаъолияти биржа сурат мегирад. Биржа тибқи талаботи Қонун дар 
                                                           
73 Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1992, №3, мод.30; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон соли 1997, №9, мод.117; №23-24, мод.333; соли 2005, №12, мод. 660; с.2011, №3, мод. 165. 
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бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар 
мақомоти андоз ба қайд гирифта мешавад. Идоракунии биржа аз 
тарафи мақомоти идоракунии биржа ба роҳ монда мешавад, ки 
онҳоро маҷлиси умумии аъзоёни биржа интихоб менамояд. Ба 
мақомоти идоракунии биржа инҳо дохил мешаванд: 

а) маҷлиси умумии аъзоёни биржа; 
б) мақомоти иҷроияи биржа кумитаи биржа (Шӯрои 

директорон); 
г) комиссияи назорат.  
Мақомоти олии биржа маҷлиси умумии аъзоёни биржа мебошад. 

Мақомотии иҷроияи биржа (Шӯрои директорон) ва комиссияи 
тафтишотиро маҷлиси умумии аъзоёни биржа интихоб менамояд. 

Барои идоракунии биржа ва таъмини амали он дар биржа ва 
назди он Шӯрои директорони биржа метавонад палатаи ҳисоб, 
ҳакамият, кумитаи бақайдгирӣ, кумитаи қонунгузорӣ, кумитаи 
стандарту сифат, кумита оид ба қоидаҳои савдои биржавӣ ва гурӯҳи 
брокерҳои расмӣ – ходимони биржа барин қисмҳои махсусро таъсис 
намояд. Қисмҳои таркибии биржа дар асоси Низомномае, ки маҷлиси 
умумии аъзоёни биржа тасдиқ кардааст, амал мекунад. 

Амалиёти биржавиро дар биржа танҳо аъзоёни биржа шахсан ё ба 
воситаи намояндагони ваколатдори худ ва брокерҳои биржавӣ 
мувофиқи супориши аъзоёни биржа иҷро карда метавонанд. Ҳама 
гуна шахсони дигар амалиётро дар биржа танҳо бо миёнравии 
аъзоёни биржа иљро менамоянд. Молу мулки биржа аз ҳисоби ҳаққи 
аъзогии саҳмдорон;  ҳаққи аъзогии замонатӣ ва пардохти ҳисобӣ; 
боҷе, ки аз ҳисоби амалиёти биржа ба даст меояд; боҷе, ки аз ҳисоби 
хизматрасонии қисмҳои таркибии биржа ва истифодаи дастгоҳи 
биржа ба даст меояд; ҷарима  барои вайрон кардани қоидаҳои савдои 
биржавӣ ва боҷу воридоти дигари пулӣ  ташкил меёбад. 

    Аъзоёни биржа ҳангоми дохилшавӣ, ҳаққи аъзогии 
дохилшавиро месупоранд. Ҳаққи аъзогии супоридашуда арзиши 
«ҷой»-ро дар биржа ифода мекунад. «Ҷой» моликияти аъзои биржа 
буда, тамоми ҳуқуқу уҳдадориҳои аъзои биржаро муайян мекунад. 
Аъзои биржа «ҷойи» худро дар ҳолати баромаданаш аз ҳайати биржа 
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метавонад фурӯшад. «Љой» фақат ба кумитаи биржа фурӯхта 
мешавад. Арзиши «ҷой»-ро кумитаи биржавӣ бо дарназардошти 
талабу таклиф ба он муайян мекунад. Шумораи умумии аъзоёни 
биржа бо оинномаи он муайян карда мешавад. Аъзоёни биржа ҳар сол 
ҳаққи аъзогӣ месупоранд, ки ҳаҷми онро кумитаи биржа (Шўрои 
директорон) муайян мекунад. Ҳаққи аъзогии солона моликияти биржа 
буда, он ҳангоми аз биржа баромадани аъзо ва ҳайати биржа 
баргардонида намешавад. 

Аъзоёни биржа дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муайян мебошанд. 
Онҳо ҳуқуқ доранд: дар рӯзу соати гузаштани маҷлисҳои биржа 
амалиёти биржавӣ гузаронанд, дар ҳалли масъалаҳои фаъолияти 
биржа иштирок кунанд, ба мақомоти роҳбарикунандаи он интихоб 
шаванд, дар биржа амалиёти миёнаравиро анҷом диҳанд ва аз  он 
боҷи комиссионӣ гиранд, аз тамоми хизматҳои биржа истифода 
баранд ва ғайра. 

Аъзоёни биржа уҳдадоранд талаботи Қонун, қоидаи 
гузаронидани амалиёти биржа ва қарори кумитаи биржа (Шӯрои 
директорон)-ро риоя кунанд, аз рӯи хариду фурӯши худ мувофиқи 
қоидаҳои биржа ҳисобу китоб кунанд ва кумитаи биржавї (Шӯрои 
директорон)-ро дар вақташ дар бораи тағйири вазъи молиявии худ, ки 
метавонад ба иҷрои уҳдадориҳои ӯ таъсири манфӣ расонад, воқиф 
созад, ҳаққи аъзогии зарурии дохилшавӣ ва боҷи солонаи аъзогиро 
диҳад ва ғайра. Дар сурати иҷро накардани уҳдадориҳои ба 
зиммаашон гузошташуда, кумитаи биржа (Шӯрои директорон) 
метавонад аз онҳо ҷарима ситонад.  

Тартиби савдои биржавиро қоидаҳои савдои биржавӣ ба танзим 
медарорад. Онҳо ҳолатҳои асосии тартиби ташкил ва гузаронидани 
савдои биржавиро муайян менамоянд. 

Амалиёти савдои биржаи молӣ дар шакли савдои биржавӣ 
гузаронида мешавад. Вале худи биржа иштирокчии савдо буда 
наметавонад ва аҳдҳо аз ному ҳисоби биржа содир карда намешаванд. 
Амалиёти биржавиро дар биржа шахсан аъзоёни биржа ё ба воситаи 
намояндагони ваколатдори худ ва брокерҳои биржавӣ мувофиқи 
супориши аъзоёни биржа иҷро карда метавонанд. Ҳама гуна шахсони 
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ҳавасманди дигар амалиётро дар биржа танҳо ба воситаи миёнравони 
аъзоёни биржа иҷро менамоянд. (м. 7 Қонун «Дар бораи биржаи молӣ 
ва савдои биржавӣ»). 

Дар савдо фирмаи (идораи) брокерӣ ё ин ки брокерҳои мустақил, 
ки миёнравии биржавиро иҷро мекунанд, симои асосӣ ҳисоб мёбанд. 
Фирмаи брокерӣ ташкилотест, ки мувофиқи қонунгузорӣ ташкил 
карда шуда, филиал ё дигар қисми таркибии ташкилоти брокерӣ буда, 
тавозуни мустақил ва суратҳисоб дорад. 

Брокери мустақил ҳамчун шахси воқеӣ бо тартиби муқарраршуда  
ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта шуда, бе ташкили шахси ҳуқуқӣ  
фаъолият менамояд. 

Миёнравони биржа аҳдҳои биржавиро содир намуда, фаъолияти 
брокерӣ ва дилериро анҷом медиҳанд. Фаъолияти  брокерӣ 
фаъолиятест, ки мувофиқи он аҳдҳои биржавӣ аз ном ва аз ҳисоби 
муштарӣ, аз номи муштарӣ ва аз ҳисоби худ ё аз номи худ ва аз ҳисоби 
муштарӣ анҷом дода мешавад. 

Фаъолияти дилерӣ фаъолиятест, ки мувофиқи он миёнравони 
биржа аҳдҳои биржавиро аз ном ва ҳисоби худ бо мақсади аз нав дар 
биржа фурӯхтани он барои ба даст даровардани фоида иҷро 
менамоянд. 

Брокери биржавӣ, ҳамчун шахси воқеӣ хизматчӣ ё намояндаи 
фирмаи брокерӣ ва идораи брокерӣ ё ин ки брокери мустақил 
мебошад. Мақсади ҳама гуна биржа ташкил намудани бозори яклухти 
моли дахлдори биржавӣ мебошад.  

 
§ 3.   Аҳдҳои биржавӣ 

   Дар рафти савдои биржавӣ аҳдҳо баста мешаванд, ки дар 
қонунгузорӣ, таҷриба ва адабиёт онҳоро аҳдҳои бирживӣ меноманд. 

Аҳдҳо ба шарте биржавӣ ҳисоб мешаванд, ки агар доир ба моли 
дар биржа ба муомилот роҳ додашуда, байни аъзоёни биржа ё 
намояндагони онҳо, дар маҷлиси биржа ва дар муҳлату тартиби 
муқарраркардаи қонун, оинномаи биржа ва қоидаҳои он баста шуда 
бошанд (м. 37 Қонун). 

Аз ин ҷо аҳдҳои биржавӣ дорои хусусиятҳои зерин мебошанд: 
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1) Аҳдҳои биржавӣ танҳо дар байни иштирокчиёни савдои 
биржавӣ баста мешаванд. Чунончӣ, дар биржаи молӣ аҳдҳоро 
аъзоёни биржа ва муштариён баста метавонанд.  

2) Аҳдҳои биржавӣ танҳо дар рафти савдои биржавӣ содир 
карда шуда, дар ҷои муайян ва дар вақти тайингардида ва аз рӯи 
қоидаҳои дар биржаи мазкур маъмул гузаронида мешаванд. Ҳама гуна 
аҳдҳое, ки баъди гузаштани савдои биржавӣ баста мешаванд, аҳди 
биржавӣ эътироф карда намешаванд. 

3) Аҳдҳои биржавӣ танҳо оид ба моли биржавӣ баста 
мешаванд. Ба сифати чунин мол, моли дорои навъ ва сифате баромад 
менамояд, ки аз муомилот гирифта нашудааст ва бо тартиби муайян 
ба савдои биржавӣ роҳ дода шудааст. 

4) Аҳди биржавӣ ҳатман бояд дар биржа ба қайд гирифта, 
маълумот оид ба он ба ҳамаи иштирокчиёни савдо ва шахсони 
ҳавасманд пешниҳод карда мешавад. Зарурати бақайдгирӣ аз он 
иборат аст, ки натиҷаи аҳдҳои содиршуда ҷамъбаст карда шуда, 
маълумоти ибтидоӣ оид ба нархмонӣ гирифта мешаванд. Аҳдҳои 
биржавӣ ба намудҳои гуногун ҷудо мешаванд. Дар рафти савдои 
биржавӣ иштирокчиёни он метавонанд аҳдҳои зеринро содир 
намоянд: 

1). тарафайн додани ҳуқуқу уҳдадориҳо оид ба моли нақд 
(реалӣ) 

2). тарафайн додани ҳуқуқу уҳдадориҳо оид ба моли нақд бо 
муҳлати минбаъд фиристодани он (аҳди форвардӣ); 

3). тарафайн додани ҳуқуқу уҳдадориҳо оид ба аҳдҳои 
стандартӣ барои фиристодани моли биржавӣ (аҳди фючерсӣ) 

4). гузашт кардани талаб барои дар оянда додани ҳуқуқу 
уҳдадориҳо нисбат ба шартномаҳои стандартӣ дар бораи моли 
биржавӣ (аҳди опсионӣ) ва ғ. 

Аҳди оид ба моли нақд чунин аҳдест, ки мувофиқи он молро як 
тараф ба тарафи дигар бо шартҳои байни худ, ки дар шартнома дарҷ 
гардидааст, дода, онро аз лаҳзаи соҳибмулк гаштани харидор пардохт 
менамоянд. 
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Аҳди форвардӣ бошад, чунин аҳдест, ки мувофиқи он ташкилоти 
фурӯшанда молро ба ташкилоти харидор дар муҳлати байни тарафҳо 
оид ба фиристодан ва ҳисоббаробаркунӣ муқарраркардаи шартнома 
медиҳад. Аҳди фючерсӣ (муҳлатнок) чунин аҳдест, ки одатан на ба 
мақсади хариду фурӯши мол, балки баҳри суғуртаи аҳдномаи моли 
нақд ё дар рафти аз нав фурӯхтан ё баъди бекор шудани аҳднома 
гирифтани фарқияте, ки дар рафти тағйири нарх ба вуҷуд меояд, баста 
мешаванд (м.46 Қонун). 

Умуман аҳди фючерсӣ шартномаест, ки дар доираи он тарафҳо 
дорандаи аҳдҳои стандартӣ мегарданд. Аҳдҳои  стандартї, ки 
уҳдадории иштирокчиёни савдои биржавиро оид ба додан ё қабул 
кардани моли биржавии муайян ва дар оянда додани маблағи он 
муқаррар менамояд. Ҳамзамон миқдор, сифати мол, муҳлати супурдан 
аз тарафи биржа стандартӣ кунонида шуда ва барои ҳамаи 
иштирокчиёни савдои биржавӣ ба истиснои нархе, ки дар рафти 
савдои биржавӣ муқаррар карда мешавад, якхела мебошад. Ҳамин 
тавр, дар аҳди фючерсӣ нарх тағйирёбанда буда, дар асоси созиши 
тарафҳо муайян карда мешавад. Аз ин ҷо аҳди фючерсӣ аҳди 
ҳаннотона мебошад. Предмети он моли нақд набуда, балки аҳди 
стандартии биржавие мебошад, ки дар давоми муҳлати амали худ 
якчанд маротиба аз нав фурӯхта мешавад.  

Бояд қайд намоем, ки аҳдҳои форвардӣ аз аҳдҳои фючерсӣ бо он 
фарқ менамояд, ки аз рӯи аҳдҳои форвардӣ муҳлат ва ҷои 
маҳсулотфиристонӣ дар ҷараёни бастани аҳдҳо муайян карда шуда, 
қоидаҳои бастани аҳдҳои фючерсӣ бошад, аз тарафи биржа пешакӣ 
муайян карда мешавад. Барои аҳдҳои фючерсӣ он чиз хос аст, ки 
санаи иҷрои уҳдадориҳо аз тарафи харидор ва фурӯшанда бо санаи 
бастани аҳдҳо мувофиқат намекунад.  

Аҳди опсионӣ аҳди муҳлатнок буда, мувофиқи он 
мукофотдиҳанда аз мукофотгиранда ҳуқуқи интихобро харидорӣ 
менамояд, яъне аз аҳд даст кашида, мукофот медиҳад ё ин ки 
уҳдадориро аз рӯи аҳд иҷро менамояд. 
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Аз ин ваҷҳ ҳуқуқи опсионӣ ҳуқуқи аз ду рафтори имконпазир 
якеро содир намудани харидор, яъне ё бастани шартномаи фурӯш ё 
даст кашидан аз он мебошад. Аҳди опсионӣ вобаста ба кӣ будани 
мукофотдиҳанда ба опсиони харидор ва ба опсиони фурӯшанда ҷудо 
мешавад. Ҳангоми аҳди опсионӣ харидор ба фурӯшанда мукофоти 
муайянро пешакӣ ба хотире медиҳанд, ки ҳар маврид хоҳад, дар 
муддати муқарраршуда аз ӯ шумораи моли муайянро бо нархи 
пешакӣ муайянкардашуда бихарад. Харидор аз ин ҳуқуқ  ҳамон вақт 
истифода мебарад, ки нархи моли мазкур аз нархи аз рӯи аҳди 
опсионии созиш ба миёномада зиёд бошад. Ҳангоми аҳдҳои опсионї 
ҳуқуқи интихобро фурӯшанда ба даст медарорад. Фурӯшанда аз ин 
ҳуқуқ  ҳамон вақт истифода мебарад, ки худаш моли мазкурро арзон 
харида бошад. Зеро он аз паст рафтани нархи мол фоида ба даст 
медарорад. 

 Саволҳо барои худсанҷӣ 

1.Дар бораи танзими ҳуқуқи бозор маълумот диҳед? 
2.Мафҳуми бозор ва таснифи онро баён намоед? 
3.Биржа чист?  
4. Дар бораи намудҳои биржа маълумот диҳед? 
5.Мафҳум ва мазмуни бозори моли биржавиро фаҳмонед? 
6.Савдои биржавӣ чї гуна анҷом дода мешавад? 
7.Аҳдҳои биржавӣ ва хусусиятҳои онро фаҳмонда диҳед? 
8.Дар бораи намудҳои аҳдҳои биржавӣ маълумот диҳед? 
9.Аҳдҳои фючерсӣ чист? 
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БОБИ 9. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ  БОЗОРИ АСЪОР ВА 

КОҒАЗҲОИ ҚИММАТНОК 

 

1. Мафҳум ва танзими ҳуқуқии  бозори асъор (пул) 

Дар ЉТ муносибатҳои ҷамъиятї дар соҳаи танзими асъор ва 
назорати асъор, ҳуқуқу уҳдадориҳои резидентҳо ва 
ғайрирезидентҳои Тоҷикистонро оид ба соҳибӣ, истифода ва 
ихтиёрдории сарватҳои асъорӣ Ќонуни ЉТ “Дар бораи танзими 
асъор ва назорати асъор” аз 13 июни соли 201374 муайян 
менамояд. 

Асъор – пули миллии мамлакатҳои хориҷӣ буда, пули миллї 
дар Тољикистон сомонӣ мебошад ва як воҳиди он ба 100 дирам 
баробар аст. Бозори асъор ҳамчун соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ 
бо амалисозии амалиётҳо оид ба хариду фурӯш, мубодилаи 
асъори хориҷӣ ва коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ, инчунин 
амалиётҳо оид ба сармоягузории асъорӣ фаҳмида мешавад. 
Бозори асъор шабоњат бо маркази расмӣ дорад, ки дар асоси 
талабот ва пешниҳод нархи махсуси асъор – қурби асъор 
ташаккул меёбад. Дар ҳолати дигар, онҳо ба маркази расмӣ занг 
мезананд, ки дар он шумораи зиёди иштирокчиёни бозори асъор 
муттаҳид шудаанд ва асъорҳо дар асоси қонуни арзиш хариду 
фурӯш карда мешаванд. Бозори асъор инчунин ҳамчун маҷмӯи 
ҳамаи ташкилотҳои молиявӣ (бонкҳо, ширкатҳои брокерӣ) 
муайян карда мешавад. 

Бозори асъорро ба маънои ташкилӣ ва техникӣ маҷмӯи 
телекоммуникатсияи муосир меноманд. Дар он телеграф, телекс, 
телефон, шабакаҳои компютерӣ ва системаҳое, ки бонкҳо ва 
саррофиҳои кишварҳои гуногунро ба ҳам пайваст намуда 
амалиётҳои асъорӣ анҷом дода шуда, ҳисоббаробаркунии 
байналмилалиро ба ҷо оварда мешаванд. 

Дар таҳқиқоти назариявӣ оид ба молияи ҷаҳонӣ, бозори 
асъор яке аз ҷузъҳои низоми асъори ҷаҳонӣ мебошад. Ба ин 
маъно, бозори асъор ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалиро, ки 
                                                           
74 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013, №6, мод. 402. 
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бо асъори кишварҳои мухталиф амалӣ карда мешаванд, таъмин 
менамояд ва он амалисозии амалиёти байналмилалӣ ва иҷрои 
шартномаҳои байналмилалиро осон мекунад. 

Фарқ кардани бозорҳои хориҷӣ (ҷаҳонӣ) ва дохилӣ (миллӣ) 
зарур аст. Бозори ҷаҳонии асъор бузургтарин ва фарогиртарин 
бозори он мебошад. Он тавассути як қатор муассисаҳои молиявӣ, 
тавассути муносибатҳои муросилотӣ байни бонкҳои кишварҳои 
гуногун амал мекунад ва дилерҳо ва брокерҳои дар кори он 
иштирокдошта тавассути васоити махсуси техникӣ (масалан, 
тавассути системаҳои "raterdealing", "bloomberg", "telerate 
муошират мекунанд) тавассути истифодаи системаҳои электронӣ, 
ба монанди SWIFT интиқол дода мешаванд. Асоси бозори 
ҷаҳонро давлатҳое ташкил медиҳанд, ки маҳдудияти асъор дар 
онҳо ночиз аст (ИМА, Олмон, Ҷопон, Бритониёи Кабир, 
Швейтсария, Шветсия, Канада, Норвегия, Нидерланд, 
Люксембург, Гонконг). 

Калонтарин марказҳои чунин амалиёт Лондон, Ню-Йорк, 
Франкфурти лаби Майн ва Токио мебошанд. 

Сохтори бозори ҷаҳонии асъор гуногунҷабҳа мебошад. Он аз 
ҷониби ташкили амалиёт, объект ва таркиби мавзӯъ муайян карда 
мешавад. Вобаста аз он чизе, ки ҳамчун сохтори мазкур қабул 
карда мешавад, онҳо бозорҳои байнибонкӣ, муштарӣ, биржавӣ, 
миёнаравӣ ва мустақим, нақд ва ѓайра буда метавонанд. 

Савдо дар бозори байнибонкӣ аҳаммияти аз ҳама калон 
дорад. Иштирокчиёни асосӣ бонкҳои бузурги тиҷоратии ҷаҳон 
мебошанд. Бонкҳо метавонанд дар раванди бозор ҳамчун дилер ё 
брокер амал кунанд. Ҳамчун дилерҳо, онҳо мавқеъро бо ду ва ё 
зиёда асъор нигоҳ медоранд, яъне. маблағҳои худро дар амонатҳо 
бо ин асъорҳо нигоҳ доранд. 

Масалан, Chase Manhattan Bank дар Лондон ва Ню-Йорк 
филиалҳо дорад. Филиали Ню-Йорк дар филиали Лондон ва 
филиали Лондон дар Ню-Йорк пасандозҳои стерлингӣ доранд. 
Ҳар яке аз ин филиалҳо метавонад амонатгузорро дар ивази 
пасандози маҳаллӣ бо асъори хориҷӣ таъмин кунад. Барои ин 
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амалиёт, бонк ҳамчун дилер фоида ба даст меорад, асъори 
хориҷиро бо "нархи фурӯшанда" мефурӯшад, ки ин аз "нархи 
харидор" каме баландтар аст, аз оне ки бонк асъор мехарад. 
Ҳамчун брокер, бонкҳои тиҷоратӣ мавқеъро бо асъори муайян 
нигоҳ намедоранд, балки танҳо харидорон ва фурӯшандагонро ба 
ҳам меоранд.  

Савдои асъорӣ аксар вақт дар биржаи фондӣ, дар биржаҳои 
фаврии молӣ ва молиявӣ сурат мегирад, ки дар он ҷо амалиёт бо 
шартҳои махсус баста мешавад. Аз ин ҷиҳат, биржаи молии 
Чикаго, биржаи байналмилалии фючерсии Лондон (LIFE), 
инчунин мубодилаҳо дар Ню-Йорк, Сингапур, Сянганг ва ғайра 
дар ин робита ба таври васеъ шинохта шудаанд. 

Ғайр аз бонкҳои тиҷоратӣ, дилерҳо ва брокерҳои ғайрибонкӣ, 
ташкилотҳои қарзӣ ва молиявӣ, аз қабили муассисаҳои амонатӣ 
ва кооперативӣ, фондҳои нафақа ва сармоягузорӣ ва ғайра дар 
бозори асъор (ҷаҳонӣ) амал мекунанд. Иштироки институтҳои 
сармоягузорӣ ба фаъолияти онҳо дар бозори сармоя вобаста аст. 
Иштирокчиёни калонтарин дар бозори ҷаҳонии асъор давлатҳо 
мебошанд. Онҳо дар бозори асъор тавассути намояндагони худ, 
ки дар аксари ҳолатҳо бонкҳои марказӣ мебошанд, амал 
мекунанд. 

Бонкҳои марказӣ масъули сиёсати пулию қарзии кишвар 
мебошанд. Бонкҳои марказӣ метавонанд танҳо ба амалиёти 
асъории мақомоти давлатҳои худ хидмат расонанд ё бо хариду 
фурӯши асъори хориҷӣ машғул шаванд, то тавозуни талабот ва 
пешниҳоди пули миллӣ тағйир ёбад, интервенсияҳои расмии 
асъорро анҷом диҳад ва бо ин таъсир расонад. 

Бонкҳои марказӣ тавассути брокерҳо, биржа ё тавассути 
тамоси мустақим бо бонкҳои тиҷоратӣ амал мекунанд. Байни 
Системаи Захираи Федералии ИМА ва як қатор бонкҳои 
марказии калон созишномаҳои махсус мавҷуданд. Дар аксари 
ҳолатҳо, бонкҳои марказӣ афзалият доранд, ки қурби худро 
нисбат ба доллари ИМА ҳамчун асъори пешбари байналмилалӣ 
нигоҳ доранд. 
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Бозори дохилии (миллӣ) асъорӣ дар дохили давлат ташкил 
карда мешавад, ки фаъолияти он бо танзими ҳаракати фондҳои 
асъор дар дохили кишвар, инчунин таъмини робита бо марказҳои 
ҷаҳонии асъор алоқаманд аст. 

Дар бозорҳои асъори миллӣ амалиётҳо бо асъори миллӣ дар 
асоси мубодилаи асъор ва нархномаҳои асъори хориҷӣ нисбат ба 
пули миллӣ ба таври васеъ анҷом дода мешаванд. 

Иқтибос бо асъорҳо маънои муайян кардани қурби онҳоро 
дорад. 

Қурби асъор ин нархи воҳиди пулии ин ё он пули миллӣ 
мебошад, ки бо воҳидҳои пулии асъори кишварҳои дигар, 
инчунин бо евро ифода ёфтааст (барои кишварҳое, ки ба 
Иттиҳоди иқтисодӣ ва асъори Аврупо дохил мешаванд). 

Қурби асъор бо назардошти қобилияти харидории асъорҳо 
муқаррар карда мешавад, он мобилӣ аст ва метавонад тағйир 
ёбад. 

Тавре ки аллакай қайд карда шуд, аксар вақт давлатҳо ба 
манфиати иқтисоди миллӣ қурби пули миллиро танзим мекунанд, 
масалан, тавассути дахолати мустақими асъорӣ аз ҷониби бонки 
марказӣ (миллӣ), инчунин бо истифодаи дигар чораҳо, масалан, 
беқурбшавии асъор ва аз нав баҳо додан. 

Дар натиҷаи равандҳои ҳамгироӣ дар иқтисодиёти кишварҳо, 
системаҳои байналмилалии пулӣ пайдо шуданд (масалан, Париж, 
Ҷенуэ, Бреттон-Вудс, Ямайка, Аврупо). 

Низоми пулии Париж дар натиҷаи созишномаи 
байнидавлатии дар Париж дар Конфронси соли 1867 бадастомада 
ташаккул ёфт. 

Дар Конфронси Париж, кишварҳои ширкаткунанда тиллоро 
ягона шакли пули ҷаҳонӣ эътироф карданд. 

Стандарти тиллоӣ дар шароити он замон ҳамчун танзимгари 
истеҳсолот, робитаҳои иқтисодии хориҷӣ ва ҳисоббаробаркунии 
байналмилалӣ хидмат мекард. 

Дар натиҷаи Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ, буҳрони низоми пулии 
Ҷенуэ ба амал омад ва системаи саввуми ҷаҳонии пул ба вуҷуд 
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омад, ки дар конфронси пулӣ ва молиявии СММ дар Бреттон 
Вудс (ИМА) дар соли 1944 ба расмият дароварда шуд. 

Конфронс Созишнома дар бораи Хазинаи Байналмилалии 
Асъор (ХБА) -ро қабул кард. 

Ин санад, ки аслан Оинномаи ХБА буд ва 27 декабри соли 
1945 эътибор пайдо кард. 

Тибқи системаи Бреттон-Вудс, стандарти доллар қабул карда 
шуд ва системаи асъори ҷаҳонӣ ба бартарияти доллар асос ёфт. 

Бо рушди ҳаракати интегратсионӣ дар Аврупо, ки бо 
ташаббуси шартномаи Римї соли 1957 оғоз ёфта буд, Иттиҳоди 
Аврупоии Пул ба ташаккул шурӯъ кард. 

Дар соли 1979, кишварҳои Аврупо ба эҷоди Системаи Пулии 
Аврупо шурӯъ карданд. 

Он ба ECU ба ҳисоби миёна дар вазни ҳамаи кишварҳои узви 
Системаи Пулии Аврупо асос ёфтааст. 

Аз соли 1989 шурои Аврупо гузариш ба Иттиҳоди Пулро оғоз 
намуд, ки вазифаи асосии он либерализатсияи ҳаракати капитал 
ва ҷорӣ намудани пули ягонаи аврупоӣ бо номи «евро» буд. 

Фаъолияти соҳибкорро дар бозори асъор ҳамчун фаъолияти 
ҳар як субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ бо мақоми ҳуқуқии 
соҳибкор, ки бо фаҳмиши бозори асъор ба маънои васеъ марбут 
аст, инчунин фаъолияти соҳибкор – иштирокчии касбӣ ҳангоми 
сухан дар бораи бозори асъор ба маънои мањдуд. 

 
§2.Ташкил ва гузаронидани амалиётҳо дар бозори асъор (пул) 

Амалиёти асъор объекти танзим ва назорати давлатию бонкї 
мебошад. Дар мамлакатњои нигоњдорандаи асъор ва ташкилот-
њои бо амалиёти сармоявї мањдуд, њаљми вазъи асъори бонкњо 
мутаносибан бо асъори миллї яке аз объектњои назорати асъор 
мебошад. Бонкњо фаъолияти худро дар бозори асъор бо роњи 
гузарондани амалиётњои асъор ба амал мебароранд. Дар кори 
такмилдодаи мазкур дар зери асъор аломатњои пули давлати 
хориљї, инчунин њуљљатњои кредитї ва пардохт, ки дар воњидњои 
пули хориљї ва дар њисоббаробаркунињои байналмилалї татбиќ 
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карда мешавад, фањмида мешавад. Асъори хориљї маблаѓњое 
мебошанд, ки дар њисобњо дар шакли воњидњои пулии давлатњои 
хориљї ва воњидњои пулии байналхалќї ё воњидњои њисобу китоб 
ќарор доранд. Амалиёти асъор метавонад аз љониби бонкњои 
ваколатдор, яъне бонкњои тиљоратї, ки аз Бонки миллии 
Тољикистон барои ба амал баровардани амалиёт бо асъори 
хориљї иљозатнома гирифтаанд, инчунин бонкњо бо иштироки 
сармояи хориљї ва бонкњое, ки пурра ба иштирокчии хориљї 
тааллуќ доранд гузаронида шавад. Њама талаботњои 
фурўшандагон ё кредиторон, ки дар хориља бо асъори хориља 
пардохт карда мешаваду ин сармоя дар бонкњои хориљї нигоњ 
дошта мешавад, бо вомбарг ё чек, ки дар хориља бо асъори 
хориљї пардохт карда мешавад, асъори хориљї номида мешавад. 
Њамаи онњо дар алоќаи бонк бо муштарї наќши асосї мебозанд. 
Дар мавриди бастани ањд бо асъори хориљї миёни бонкњо танњо 
асъори хориљї истифода мешавад, ки дар суратњисобњои бонкњои 
хориљї нигоњ дошта мешавад. Истилоњи «асъори хориљї» ба ин 
маъно танњо ба боќимондањои суратњисоб бо асъори хориљї 
татбиќ мешавад. Инчунин мафњумњои асосии «амалиёти асъор» 
ва «танзими асъор» мављуд аст, ки бе баррасии онњо ин ё он 
лањзањои ањдро дуруст муайян намуда намешавад. Яке аз чунин 
мафњумњо «назорати асъор» мебошад. Бозори асъор ба маънои 
мањдуд механизми махсуси конститутсионї мебошад, ки бо 
муносибат оид ба хариду фурўши асъори хориљї алоќаманд аст, 
ки дар он љо бисёре аз ањдњо миёни бонкњо (инчунин бо иштироки 
брокерњо ва дигар институтњои молиявї) баста мешавад. 
Инчунин ин муносибат на танњо миёни бонкњо ва муштариён, 
балки миёни субъектон (асосан миёни бонкњо) низ ба вуљуд 
меояд. Асъор умуман номи воњиди пули мамлакатњои гуногун 
мебошад, ки бањри истифода барои пардохт ба мол ва 
хизматрасонињо, ки дар њудуди мамлакати мазкур харидорї 
карда мешавад, њатмї мебошад. Њар як мамлакат воњиди пулии 
худро дорад – рубл, доллар ва ѓ., ки мувофиќи ќонун муќаррар 
шудааст. Маблаѓе, ки дар муносибатњои иќтисодии 
байналмилалї истифода мешавад, асъор номида мешавад. 
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Маљудияти асъори миллї муомилоти муътадили молро таъмин 
менамояд, њисоббаробаркунии њукуматро бо шањрвандон осон 
мегардонад, ки дар муассисањои давлатї кор мекунанд, барои 
нигоњдории мудофиа хизмат мекунанд. Давлат бо роњи барориши 
(эмиссия) пул ба муомилоти муътадили пулї мусоидат мекунад. 
Давлат ба корхонањое, ки ба ў молњои гуногунро месупоранд, бо 
пули миллї пардохт мекунад. Билохира, асъори миллї ба 
таъминоти соњибихтиёрии мамлакат, мустаќилияти он аз иродаи 
давлатњои дигар мусоидат мекунад. Агар мамлакат ба истифодаи 
асъори давлатњои дигар умед бандад, пас ин метавонад 
истиќлолияти иќтисодиёти миллї ва сиёсати мамлакатро ба 
давлатњои дигар вобаста кунад. Мувофиќи ќонунгузории 
амалкунанда ба амалиёт бо асъори хориљї инњо дохил мешавад: 
пешбурди суратњисоби асъории муштариён; амалиётњои 
ѓайрисавдої; муќаррар намудани муносибати ахборотї бо 
бонкњои ваколатдори дохилї ва хориљї; њисоббаробаркунињои 
байналмилалї вобаста бо содироту воридоти мол ва хизмат; 
харид ва фурўши асъори хориљї дар бозори асъори дохилї; љалб 
ва таќсим кардани воситањои асъорї дар дохили Љумњурии 
Тољикистон; амалиётњои ќарзї дар бозори асъори байналхалќї; 
амалиёт бо асъори хориљї маљмўи муносибатњои пулию ќарзї, ки 
дар асоси интернатсиализатсияи њаёти хољагї, таќсими 
байналмилалии мењнат ва бозори љањонї ба вуљуд меояд. 
Муносибатњои байналмилалии асъор, њамон ваќт ба вуљуд меояд, 
ки пул дар муомилоти байналмилалї амал мекунад. Шакли 
пулњои љањонї бо гузашти ваќт таѓйир ёфтанд, шарти 
њисоббаробаркунии байналмилалї низ таѓйир ёфт. Дар як ваќт 
ањамиятнокии муомилоти асъор боло рафт ва сатњи мустаќилияти 
он баланд шуд. Аз ќафои он даврае фаро мерасад, ки амалиётњои 
асъор дар њадди муайян ба шартњо ва талаботи иќтисодиёт 
мувофиќат мекунад. Ин ба истифодаи самараноки амалиёти 
асъор оварда мерасонад. Аммо ин мустањкамии нисбї пайдоиши 
буњрони локалии тамоми муомилоти асъорро истисно намекунад. 
Инак, пас аз Чанги Дуюми Љањон буњрони асъорї якчанд бор дар 
Фаронса, Британияи Кабир ва Италия сар зад. Таснифи амалиёти 
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асъории бонкї мумкин аст бо тамоюли ба њама амалиётњои бонкї 
умумї – фаъол ва ѓайрифаъол ба амал бароварда шавад. Бо ёрии 
амалиёти ѓайрифаъол бонкњо захирањои худро таъсис медињанд. 
Моњияти онњо дар љалби намудњои гуногуни сањмњо, гирифтани 
ќарз аз бонкњои дигар, баровардани коѓази ќиматноки худї, 
инчунин дар гузарондани амалиётњои дигар зоњир мегардад, ки 
дар натиља захирањои бонкї зиёд мешаванд. Таќсим намудани 
захирањои љамъшуда ба маќсади ба даст овардани фоида мазмуни 
амалиёти фаъоли онро муайян мекунад. Таснифи амалиёти 
асъорї инчунин бо аломатњои махсуси таснифї, ки танњо ба 
амалиёти асъор хос аст, ба амал бароварда мешавад. Намуди 
асосии таснифи амалиёти асъор аз Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
танзими асъор ва назорати асъор» аз 13 июни соли 2013, №964 
бармеояд. Он чунин аст: амалиёти асъорї:  
а) амалиёте, ки бо гузаштани ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳо 
ба сарватҳои асъорӣ, инчунин бо истифодаи онҳо ҳамчун воситаи 
муомилот ва пардохт алоқаманд мебошанд; 
б) ба ЉТ интиқол, ворид ё ирсол намудани сарватҳои асъорӣ; в) 
аз ЉТ интиқол, содир ё ирсол намудани сарватҳои асъорӣ; г) 
кушодани суратҳисобҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ.  

Дар айни њол бонкњои тиљоратї хизматњои зиёди бо асъор 
алоќамандро пешнињод мекунанд. Амалиёти асъории бонкњои 
тиљоратї ба якчанд намуд (хизмат) људо мешаванд: 1. Амалиёт 
оид ба њисоббаробаркунии байналмилалї. Ин амалиёт бо 
воридот ва содироти мол ва хизмат алоќаманд аст. Дар савдои 
берунї чунин шаклњои њисоббаробаркунї татбиќ карда 
мешаванд, ба монанди аккредитивї, њуљљатї, инкассои њуљљатї, 
интиќоли бонкї. 2. Кушодани суратњисоби асъорї ба муштарї ва 
пешбурди он. Амалиёти мазкур намудњои зайлро дар бар 
мегирад: кушодани суратњисоби асъорї ба шахсони воќеї ва 
њуќуќї; гузарондани фоизњо ба суратњисоби боќимонда; додани 
овердрафтњо (ба муштариёни махсус бо ќарори роњбарияти бонк); 
бо содир намудани амалиёт расондани хабар; дар њама фосилаи 
ваќт таъсис додани бойгонии суратњисобњо; бо супориши 
муштарї иљро намудани амалиёт бо воситаи суратњисоби асъори 
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он; назорат аз болои амалиётњои воридотию содиротї. 3. Ба роњ 
мондани муносибатњои ахборотї бо бонкњои хориљї. Ин амалиёт 
шарти зарурии гузарондани суратњисобњои бонкї мебошад. 
Ќабули ќарор дар хусуси ба роњ мондани муносибати ахборотї 
бо бонкњои дигари хориљї бояд ба амалинамоии танзими 
амалиёти воридотию содиротии муштарї асос ёбад. 4. Амалиёти 
ѓайрисавдоии бонк. Ба амалиёти ѓайрисавдої амалиёт оид ба 
хизматрасонї ба муштариён, ки бо гузарондани 
њисоббаробаркунї ба воридоту содироти мол ва хизмати 
муштариёни бонк, бо муомилоти сармоя алоќаманд намебошад, 
дохил мешавад. Амалиёти ѓайрисавдої, дар байни намудњои 
алоњида барои ба муштариён расондани хизматњои васеътар, ки 
дар муборизаи раќибонаи бонкњои тиљоратї барои љалб 
намудани муштариён, бисёр пањн гаштааст. 5. Амалиётњои 
конверсионї.  

Сарватњои асъорї дар ЉТ њам моликияти резидентњо ва њам 
моликияти ѓайрирезидентњо буда метавонад. Дар ЉТ њуќуќи 
моликият ба сарватњои асъорї дар баробари њуќуќи моликият ба 
дигар объектњои моликият аз тарафи давлат њимоя карда 
мешавад. Тартиби муомилот бо фулузоти ќиматбањо, сангњои 
ќиматбањои табиї, инчунин марворид аз тарафи Њукумати ЉТ 
муќаррар карда мешавад. Амалиёти љории асъор ва њамаи 
пардохтњои вобаста ба онњо аз тарафи резидентњо бе мањдудият 
амалї карда мешаванд. Амалиёти асъорї вобаста ба њаракати 
сармоя аз тарафи резидентњо ба тартиби муќаррарнамудаи Бонки 
миллии Тољикистон амалї карда мешаванд. Соњибкорон дар 
њолати риояи ќоидањои гумрукї њуќуќ доранд, бе мањдудият 
сарватњои асъориро ба ЉТ интиќол, ворид ва ирсол намоянд. 
Тартиби ташкили захирањои давлатии асъориро Њукумати ЉТ 
муќаррар менамояд. Шахсони воќеї – резидентњо дар њолати 
риояи ќоидањои гумрукї њуќуќ доранд, дар њудуде, ки дар 
эъломия ё санади дигари тасдиќкунандаи интиќол, ворид ё 
ирсоли сарватњои асъор ба ЉТ нишон дода шудааст, сарватњои 
асъори ќаблан ба ЉТ интиќол, ворид ё ирсолшударо аз ЉТ 
интиќол, содир ё ирсол намоянд. Тартиби аз тарафи резидентњо 
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аз ЉТ содир ва ирсол намудани сарватњои асъорро ба истиснои 
њолатњое, ки дар ќонун нишон дода шудаанд, Бонки миллии 
Тољикистон якљоя бо Вазорати молияи ЉТ даромадњо ва 
пардохтњои давлатии ЉТ муќаррар менамоянд. Ѓайрирезидентњо 
метавонанд ба асъори хориљї ва асъори ЉТ дар бонкњои 
ваколатдор њисоб дошта бошанд. Тартиби аз тарафи бонкњои 
ваколатдор ба асъори хориљї ва асъори ЉТ кушодан ва нигоњ 
доштани њисобњоро Бонки миллии Тољикистон муќаррар 
мекунад. Амалиёти љории асъор ва њамаи пардохтњои вобаста ба 
онњо аз тарафи ѓайрирезидентњо бе мањдудият амалї карда 
мешаванд. Амалиёти асъорї вобаста ба њаракати сармоя аз 
тарафи ѓайрирезидентњо ба тартибе амалї карда мешавад, ки 
Бонки миллии Тољикистон бо мувофиќати Њукумати ЉТ 
муќаррар намудааст. Ѓайрирезидентњо њуќуќ доранд, ба тартиби 
муќаррарнамудаи Бонки миллии Тољикистон дар бозори дохилии 
асъори ЉТ бе мањдудият асъори хориљї бифурўшанд ва бихаранд. 
Ѓайрирезидентњо дар њолати риоя намудани ќоидањои гумрукї 
њуќуќ доранд, сарватњои асъориро бемамониат аз ЉТ интиќол, 
содир ва ирсол намоянд, агар ин сарватњои асъорї ќаблан ба ЉТ 
интиќол, ворид ё ирсол шуда бошанд ё дар асоси дар ќонун 
нишондодашуда дар ЉТ харидорї шуда бошанд ва дар дигар 
њолатњо мутобиќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон. Тартиби аз 
тарафи ѓайрирезидентњо аз ЉТ интиќол, содир ва ирсол намудани 
сарватњои асъориро, ба истиснои њолатњое, ки дар ќонун нишон 
дода шудааст, Бонки миллии Тољикистон якљоя бо Хадамоти 
гумруки назди Њукумати ЉТ муќаррар менамоянд. 

Соњибкороне, ки дар ЉТ амалиёти асъорї доранд, њуќуќ 
доранд: а) бо санадњои тафтишоте, ки аз тарафи маќомот ва 
намояндањои назорати асъор гузаронида шудаанд, шинос 
шаванд; б) нисбати амали намояндањои назорати асъор ба 
маќомоти дахлдори назорати асъор, инчунин аз амали маќомоти 
назорати асъор ба тартибе, ки Ќонуни ЉТ муќаррар кардааст, 
шикоят кунанд; в) ба дигар њуќуќњое, ки бо Ќонун ва дигар 
санадњои ќонунгузории ЉТ муќаррар карда шудаанд, 
Соњибкороне, ки дар ЉТ амалиёти асъорї мебаранд. 
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вазифадоранд: а) бо маќомот ва намояндањои назорати асъор 
њамаи њуљљатњо ва маълумоти дархостшавандаро оид ба амалиёти 
асъор пешнињод кунанд; б) ба маќомот ва намояндањои назорати 
асъор дар бораи рафти тафтишоте, ки мебаранд, инчунин аз рўйи 
натиљањои онњо баёнот дињанд; в) дар сурати ба фактњои санади 
тафтиши аз тарафи маќомот ва намояндањои назорати асъор 
гузаронидашуда розї набудан, дар бораи сабаби имзо накардани 
чунин санад тавзењоти хаттї пешнињод намоянд; г) оид ба 
амалиёти асъор њисобу китоб баранд ва њифзи онњоро камаш 
панљ сол таъмин намоянд; д) талаботи (дастури) маќомоти 
назорати асъорро барои бартараф намудани камбудињо иљро 
кунанд; е) вазифањои дигареро, ки Ќонуни ЉТ муќаррар кардааст, 
иљро намоянд. 

Бонки миллии Тољикистон маќоми асосии танзимкунандаи 
асъор дар ЉТ мебошад. Бонки миллии Тољикистон: а) дар ЉТ 
соња ва тартиби муомилаи асъори хориљї ва коѓазњои 
ќиматнокро ба асъори хориљї муайян мекунад; б) санадњои 
меъёрие мебарорад, ки иљрояшон аз тарафи резидентњо ва 
ѓайрирезидентњо дар ЉТ њатмї мебошад; в) њама гуна муомилоти 
асъорро анљом медињад; г) ќоидањои аз тарафи резидентњо ва 
ѓайрирезидентњо дар ЉТ анљом додани амалиёти асъори хориљї 
ва коѓазњои ќиматнокро ба асъори хориљї, инчунин ќоидањои аз 
тарафи ѓайрирезидентњо дар ЉТ анљом додани амалиёти асъори 
ЉТ ва коѓазњои ќиматнокро ба асъори ЉТ муќаррар мекунад; д) 
тартиби њатман аз ЉТ интиќол додан, ворид намудан ва 
фиристодани асъори хориљї ва коѓазњои ќиматнокро ба асъори 
хориљї, ки ба резидентњо тааллуќ дорад, инчунин њолатњо ва 
шартњои ба асъори хориљї аз тарафи резидентњо дар бонкњои 
берун аз ЉТ кушодани њисобњоро муќаррар мекунад; е) тартиби 
махсуси иљозатномадињии фаъолият оид ба анљомдињии амалиёт 
бо асъори хориљиро муайян менамояд; ж) шаклњои ягонаи њисобу 
китоб, њуљљатњо ва омори амалиёти асъориро, аз љумла аз тарафи 
бонкњои ваколатдор, инчунин тартиб ва муњлати пешнињод 
кардани онњоро муќаррар мекунад; з) омори амалиёти асъорї ва 
баланси-тавозуни пардохти Љумњурии Тољикистонро аз рўйи 
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стандартњои ќабулгардидаи байнибонкї тањия ва нашр мекунад; 
и) ќурби расмии асъори хориљиро нисбати асъори миллї ба 
маќсадњои бањисобгирї ва пардохтњои гумрукї дар асоси СПОТ - 
ќурби ивазкунии бозорї ва дигар ќурбњои бозорї муайян ва 
эълон менамояд; к) вазифањои дигареро, ки дар ин Ќонун 
пешбинї гардидаанд, иљро менамояд. Назорати асъор дар ЉТ аз 
тарафи маќомоти асъор ва намояндањои онњо ба тартибе, ки 
ќонунњои ЉТ муайян намудааст, амалї карда мешавад. 
Маќомоти назорати асъор дар ЉТ Бонки миллии Тољикистон, 
Вазорати молияи ЉТ , Вазорати рушди иќтисод ва савдои ЉТ дар 
доираи ваколатњои худ мебошанд. Намояндањои назорати асъор, 
бонкњои ваколатдори ЉТ мебошанд. Намояндањои назорати 
асъор ба Бонки миллии Тољикистон њисоботдињандаанд. 
Маќомоти назорати асъор дар њудуди салоњиятњои худ санадњои 
меъёрї мебароранд, ки иљрои онњо аз тарафи њамаи резидентњо ва 
ѓайрирезидентњо дар ЉТ њатмї мебошад. Бонки миллии 
Тољикистон њамчун маќомоти назорати асъор дар њудуди 
салоњияти худ, ки ќонуни мазкур ва ќонунњои дигари ЉТ муайян 
намудааст, корњои зайлро анљом медињад: а) аз тарафи бонкњои 
ваколатдор ва дигар ташкилотњои кредитии ваколатдори дигар 
анљом додани амалиёти бонкї ва амалиёти дигар бо сарватњои 
асъор, ба мутобиќати ин амалиёт ба ќонунгузории асъор ва риояи 
санадњои меъёрии маќомоти танзим ва назорати асъор, назорати 
асъорро љорї менамояд: б) аз тарафи шахсони њуќуќию воќеї 
анљом додани амалиёт бо асъори хориљї мувофиќи иљозатномањо 
ба њуќуќи гузаронидани ин гуна амалиёт ва мутобиќати ин 
амалиёт ба ќонунгузории асъор, шартњои иљозатнома ва риояи 
санадњои меъёрии маќомоти танзим ва назорати асъор, ки 
назорати асъорро љорї менамоянд; в) бонкњои ваколатдор иљро 
шудани функсияњои намояндањои назорати асъорро назорат 
менамояд. Бонкњои ваколатдор њамчун намояндањои назорати 
асъор аз болои амалиёти бонкї ва амалиёти дигар бо сарватњои 
асъорї, ки аз тарафи мизољони бонк – резидент ва 
ѓайрирезидентњо дар ЉТ гузаронида мешаванд, ба мутобиќати ин 
амалиёт ба ќонунгузории асъор, санадњои меъёрии маќомоти 
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танзими асъор ва назорати асъор, шартњои иљозатномањо 
бевосита назорати асъор љорї менамоянд. Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон, дар њудуди салоњияти худ, ки ќонунњои 
ЉТ муќаррар кардааст, аз болои резидентњо ва ѓайрирезидентњо 
гузаронида шудани амалиёти асъорро назорат менамоянд, ба 
истиснои назорати асъор, ба амалиёте, ки дар ќонун нишон дода 
шудааст. Маќомоти назорати асъор тартиб ва шакли њисобу 
китоб ва њуљљатњои оид ба амалиёти асъории резидентњо ва 
ѓайрирезидентњоро муайян мекунад. 

 

§3.  Бозори коғазҳои қиматнок ва танзими ҳуқуқии он 

Танзими ҳуқуқии бозори коғазҳои қиматнок тавассути 
қонунҳо ва қоидаҳои сершумор амалӣ карда мешавад. Санади 
асосии қонунгузорӣ дар ин соҳа Ќонуни ЉТ аз 28 июни соли 2011, 
№ 745 “Дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок”75 мебошад. Ќонуни 
мазкур муносибатњоеро, ки дар раванди барориш, пањнкунї, 
гардиш ва пардохти коѓазњои ќиматноки эмиссионї, новобаста аз 
шакли ташкилию њуќуќии эмитент, хусусияти таъсисдињї ва 
фаъолияти субъектњои бозори коѓазњои ќиматнок ба вуљуд 
меоянд, танзим намуда, тартиби танзим ва назоратро дар бозори 
коѓазњои ќиматнок бо маќсади таъмини амали бехавф, кушода ва 
самараноки бозори коѓазњои ќиматнок, њифзи њуќуќи 
сармоягузорон ва дорандагони коѓазњои ќиматнок, раќобати 
боинсофонаи иштирокчиёни бозори коѓазњои ќиматнок муайян 
менамояд.  

Фаъолияти иќтисодии ҳар як давлат раванди доимист, аз 
ҷумла фароҳам овардани шароити оптималӣ, ки ташаккул, 
тақсимот ва истифодаи молияи хусусиро дар самти барои давлат 
зарурӣ ҷиҳати таъмини фаъолияти муназзами давлатдорӣ дар як 
ё марҳилаи дигари рушди таърихӣ мусоидат менамояд. Яке аз 
сарчашмаҳои муҳими маблағгузории хусусӣ дар иқтисоди бозорӣ 
бозори коғазҳои қиматнок мебошад. 

                                                           
75 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2011, №6, мод. 456; е.2014, №3, мод. 151; с. 2015, №11, 
мод.976. 
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Бозори коғазҳои қиматнок як қисми бозори молиявӣ 
мебошад. Дигар унсурҳои сохтории охирин бозори пул (бозори 
пули нақд дар муомилот ва воситаҳои кӯтоҳмуддати пардохт 
(векселҳо, чекҳо ва ғ.), ки вазифаҳои худро иҷро мекунанд, 
инчунин бозори сармояи қарзӣ. 

Бозори коғазҳои қиматнок метавонад ҳамчун низоми 
муносибатҳое муайян карда шавад, ки дар натиҷаи барориши 
коғазҳои қиматноки саҳмияҳо ва инчунин муомилоти коғазҳои 
қиматноки дигар бармеоянд. Бозори коғазҳои қиматнок низоми 
бисёрфунксионалӣ мебошад, ки ҳамчун як навъ майдони 
озмоишӣ амал мекунад, ки дар он намудҳои қонунӣ ё қонунӣ 
муайяншудаи коғазҳои қиматнок пайдо шуда, қобилияти кор ва 
даромаднокии молиявии худро исбот мекунанд. 

Фарқи байни бозори коғазҳои қиматноки коғазҳои қиматнок 
ва бозори дувум, ки дар онҳо фурӯш ва хариди коғазҳои 
қиматноки қаблан баровардашуда сурат мегирад. 

Мафҳуми бозори коғазҳои қиматнок бо консепсияи бозори 
саҳмияҳо умумияти ягона дорад. Дар робита бо ин мафҳумҳо 
мавқеъҳои гуногун мавҷуданд. Баъзе коршиносон онҳоро муайян 
мекунанд. Дигарон бар онанд, ки мафҳуми "бозори саҳҳомӣ" 
нисбат ба "бозори коғазҳои қиматнок" маҳдудтар аст, зеро ба 
аввал танҳо коғазҳои қиматноке, ки қонунӣ эътироф кардаанд, 
дуюмӣ – тамоми навъҳои ҳосилаҳо дохил мешаванд. 

Бозори коғазҳои қиматнок бозорест, ки миёнаравии 
муносибатҳои қарзӣ ва моликияти муштарак бо коғазҳои 
қиматнок мебошад. Амниятро ҳамчун ҳуҷҷати пулие муайян 
кардан мумкин аст, ки муносибатҳои моликияти муштарак ё 
қарзии байни соҳиби он ва эмитентро тасдиқ мекунад. Пайдоиши 
коғазҳои қиматнок бо афзоиши талабот ба ҷалби маблағ 
алоқаманд аст. Вазифаи асосии бозори занҷири коғазҳои 
қиматнок иборат аз он аст, ки маблағҳои муваққатӣ ройгон 
барои намудҳои гуногуни фаъолияти иқтисодӣ сафарбар карда 
шаванд. Ғайр аз сафарбар кардани маблағҳо, бозори коғазҳои 



240  

қиматнок вазифаи иттилоотиро низ иҷро мекунад, ки иборат аз 
огоҳ кардани субъектҳои соҳибкорӣ дар бораи вазъи иқтисодӣ ва 
додани дастурҳо барои ҷойгиркунии сармояи худ мебошад. 

Нақши бозори коғазҳои қиматнок аз он иборат аст, ки он 
ҳаракат, тақсимот, инчунин ҷамъоварии маблағҳои муваққатӣ 
ройгон ва самти онҳоро дар шакли сармоягузорӣ барои васеъ 
кардани ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ, савдо ва хизматрасонӣ 
таъмин менамояд. 

Бозори ќоѓазњои ќимматнок аллакай ба иҷрои вазифаи 
макроиқтисодї табдил додани пасандозҳо ба сармоягузорӣ 
шурӯъ кардааст. Шумораи афзояндаи корхонаҳои сектори воқеӣ 
онро ҳамчун сарчашмаи асосии захираҳои ҷалбшуда барои 
маблағгузории сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ва аз худ кардани 
рақибон мешуморанд.  

Дар Ќонуни ЉТ“Дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок” чор 
мафњум вобаста ба бозори ќоѓазњои ќимматнок муќаррар 
шудааст: 

- бозори аввалияи коѓазњои ќиматнок - муносибатњое, ки дар 
раванди аз љониби эмитент бегонакунии коѓазњои ќиматнок ба 
соњибони аввал тавассути бастани ањди граждании њуќуќї ба роњ 
монда мешаванд; 

- бозори муташаккили коѓазњои ќиматнок – доираи гардиши 
коѓазњои ќиматнок, ки дар он ањдњо бо коѓазњои ќиматнок бо 
расмиёт ва шартњое танзим мешаванд, ки ташкилкунандаи савдо 
барои иштирокчиёни ин ањдњо мутобиќи ќонунгузорї муќаррар 
кардааст; 

- бозори номуташаккили коѓазњои ќиматнок – доираи 
муомилоти коѓазњои ќиматнок, ки дар он ањд бо коѓазњои 
ќиматнок бе риояи талаботи бозори муташаккил амалї карда 
мешавад; 

- бозори такрории коѓазњои ќиматнок – муносибатњое, ки дар 
раванди муомилоти коѓазњои ќиматноки пештар баровардашуда 
байни субъектњои бозори коѓазњои ќиматнок сурат мегиранд, ба 
истиснои муносибатњо дар бозори аввалияи коѓазњои ќиматнок. 
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§4. Ҳолати ҳуқуқии эмитент ва сармоягузор дар бозори 

коғазҳои қиматнок 

Эмитент яке аз субъектони марказии бозори ќоѓазњои 
қиматнок мебошад. Маҳз ҳамин шахс коғазҳои қиматнокро 
барои фурӯши минбаъда ба сармоягузор бароварда, захираҳои 
молиявии заруриро дар бозор барои рушди минбаъдаи он 
мегирад ва эмитенте мебошад, ки дар назди соҳибони коғазҳои 
қиматноки ҷойгиршуда барои иҷрои дурусти он масъул аст. 

Худи мафҳуми "эмитент" аз истилоҳи лотинии "emittere" 
гирифта шуда,  маънояш "баровардан" мебошад. Дар ибтидо 
ҳуқуқи баровардани коғазҳои қиматнок ба миқёси калон ба 
шахсони ҳуқуқии давлатӣ тааллуқ дошт, ки барои маблағгузории 
хароҷоти давлатӣ маблағҳои заруриро ҷамъ оварданд. Пайдо ва 
рушди минбаъдаи шакли корпоративии фаъолияти соҳибкорӣ 
вазъи бозорро тағйир дод. Ин на танҳо дар пешниҳоди 
сармоягузор ба намуди нави коғазҳои қиматнок – саҳмияҳо, 
балки ҳамчунин дар зарурати танзими аниқи вазъи ҳуқуқии 
корпоратсияҳо зоҳир шуд. Саҳмияҳо ба соҳибони худ ҳуқуқи 
иштирок дар идоракунии эмитентро фароҳам оварданд. Аз 
нуқтаи назари шахси муосир, ин чизи фавқулодда нест. Барои 
таҳияи қоидаҳои аз ҷониби умум қабулшудаи рафтор дар ду 
блоки асосии муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки бо корпоратсияҳо 
ҳамчун эмитент алоқаманданд, зиёда аз як аср лозим шуд: 

1) барориши коғазҳои қиматнок, бегона кардани онҳо ба 
шумораи номаҳдуди шахсон; 

2) иштироки саҳмдорон дар идоракунии фаъолияти эмитент. 
Дар аввал танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо тавассути 

қонунҳои махсус амалӣ карда мешуд, ки нисбати ширкатҳои 
муайян татбиқ мешуданд. Ба ибораи дигар, ҳар як эмитент дар 
асоси қоидаҳои инфиродӣ амал мекард. Танҳо дар асри 19 дар 
кишварҳои Аврупо муқаррароти умумие, ки вазъи ҳуқуқии 
эмитентҳоро ба танзим медароранд, оғоз ёфтанд. Дар айни замон, 
қонунгузорони қаламравҳои мухталиф кӯшиш мекарданд, ки дар 
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байни гурӯҳҳои манфиатдори гуногун "миёнаи тиллоӣ" пайдо 
кунанд: пеш аз ҳама, худи эмитентҳо ва сармоягузорони онҳо. 

Дар айни замон, ба танзими ҳуқуқии эмитентҳо ҷаҳонишавии 
бозорҳои молиявӣ (эмитент мустақиман ё ғайримустақим 
ташаббуси ҷойгиркунии коғазҳои қиматнокро на танҳо дар 
ҳолати ҷойгиршавӣ) ва мураккабии воситаҳои молиявии ба 
сармоягузорон пешниҳодшаванда таъсири ҷиддӣ мерасонад. 
Мувофиқи ин, назорати фаъолияти эмитентҳо аз ҷониби 
мақомоти давлатӣ мураккабтар мегардад, гузашта аз ин, 
меъёрҳои давлатҳои гуногун ба танзими ҳуқуқӣ ҷалб карда 
мешаванд. 

Пас, эмитент яке аз вазифаҳои калидиро иҷро мекунад: маҳз 
ӯ, пеш аз ҳама, талабот ва талаботро дар бозори сармоя, аз ҷумла 
бозори коғазҳои қиматнок муайян мекунад. Дар ниҳояти кор, 
мақсади асосии бозори коғазҳои қиматнок фароҳам овардани 
шароит ва фароҳам овардани имкониятҳо ба соҳибкорон, 
ташкилотҳои тиҷоратӣ, давлатҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва 
мунисипалӣ дар гирифтани сармояи зарурӣ барои рушди 
истеҳсоли молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо мебошад. 

Эмитент на ҳатман фурӯшандаи коғазҳои қиматнок, балки 
иштирокчии бозор мебошад, ки онро ба муомилот мебарорад. 
Масалан, додани квитансияи анбор ё вексел шакли ҳуқуқии 
хариду фурӯши онро надорад. Аммо азбаски қисми зиёди 
коғазҳои қиматноки баровардашуда коғазҳои қиматноки 
инвеститсионӣ мебошанд, барориш ва муомилоти коғазҳои 
қиматнок одатан тавассути фурӯши он аз ҷониби эмитент ва 
дигар иштирокчиёни бозор ба амал меояду ин раванд ягонагии 
муносибатҳои эмиссияӣ ва молӣ-пулӣ мебошад. 

Бо баровардани барориш ва гирифтани уҳдадориҳои дахлдор 
дар назди сармоягузор, эмитент, вобаста аз он ки кадом коғазҳои 
қиматнокро мебарорад, метавонад ҳадафҳои зеринро иҷро кунад: 

- ҷалби сармоя; 
- таҷдиди молу мулк (хусусигардонӣ ё тағйир додани мақоми 

ширкат); 
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- секьюритизацияи қарзро анҷом диҳанд ё қарзи мавҷударо ба 
уҳдадории бозории моеъ табдил диҳанд; 

- такмил додани идоракунии ҷараёнҳои молиявии онҳо ва 
ғайра.  

Таърифи ҳуқуқии истилоҳи "эмитент" дар м. 1 Қонуни ЉТ 
“Дар бораи бозори коғазҳои қиматнок” дарљ шудааст. Тибқи он, 
эмитенти коѓазњои ќиматнок – шахси њуќуќие, ки барориши 
коѓазњои ќиматнокро мутобиќи ќонунгузори ЉТ амалї намуда, аз 
номи худ уњдадор мешавад, ки уњдадорињоро дар назди соњибони 
коѓазњои ќиматнок, ки аз шартњои барориши коѓазњои ќиматнок 
(минбаъд – эмитент) бармеоянд, иљро мекунад.  

Эмитент барои барориши (барориши иловагии) коѓазњои 
ќиматноки эмиссионї аз лањзаи баќайдгирии барориши коѓазњои 
ќиматнок ва додани раќами баќайдгирии давлатї дар маќоми 
ваколатдори давлатї оид ба танзими бозори коѓазњои ќиматнок 
њуќуќ дорад. Барориши коѓазњои ќиматноке, ки аз ќайди давлатї 
нагузаштаанд, ѓайриќонунї мебошанд. Маблаѓе, ки аз фурўши 
њамин коѓазњои ќиматнок ба даст меояд, бояд мусодира гардида, 
ба сармоягузорон баргардонида шавад. Эмитент вазифадор аст 
дар давоми сї рўзи таќвимї пас аз баќайдгирии давлатии 
(азнавбаќайдгирии) субъекти хољагї барои баќайдгирї ба 
маќоми ваколатдори давлатї оид ба танзими бозори коѓазњои 
ќиматнок тарњи барориши коѓазњои ќиматнокро пешнињод 
намояд. 

Вазъи ҳуқуқии сармоягузор дар асоси моҳияти хусусии 
ҳуқуқии он муайян карда мешавад. Сармоягузорӣ яке аз 
намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Субъектҳои фаъолияти 
сармоягузорӣ метавонанд ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам ҳуқуқӣ 
бошанд ва аз ин рӯ, вазъи ҳуқуқии онҳо ҳамчун субъектҳои 
ҳуқуқи соњибкорї бо меъёрҳои ќонунгузории соњибкорї муайян 
карда мешавад. Субъектҳое, ки сармоягузорӣ мекунанд, дар 
санадҳои меъёрӣ ва адабиёти махсус ба тариқи гуногун ишора 
шудаанд: амонатгузорон, саҳмдорон, сармоягузорон ва ғайра.  
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Дар асоси Ќонуни ЉТ аз 15 марти соли 2016 “Дар бораи 
сармоягузорї”76 сармоягузор – шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин 
ташкилот бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ, ки дар ҳудуди ЉТ фаъолияти 
сармоягузориро амалӣ менамояд. Фаъолияти сармоягузорӣ 
бошад – раванди сармоягузорӣ, ки марҳилаҳои таҳия, иҷро ва 
идоракунии лоиҳаҳои вобаста ба сармоягузориро дар бар 
мегирад.  

Сармоягузор ба ҷуброни зарари мутобиқи қонунгузории 
граждании ЉТ дар натиҷаи аз тарафи мақомоти давлатӣ қабул 
намудани санадҳои ба қонунгузории ЉТ мухолиф, инчунин 
амалҳои ғайриқонунии (беамалии) шахсони мансабдори онҳо 
расонидашуда, ҳуқуқ дорад. ЉТ устувории шартҳои созишномаҳо 
ва шартномаҳоро, ки байни сармоягузорон ва Ҳукумати ЉТ баста 
шудаанд, қафолат медиҳад, ба истиснои ҳолатҳое, ки тағйиру 
иловаҳо дар шартнома бо созиши тарафҳо ворид карда шудаанд. 
Дар ҳолати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории ЉТ 
ё қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав, ки боиси бадшавии 
шартҳои амалисозии фаъолияти сармоягузорӣ мегарданд, 
сармоягузороне, ки сармоягузории дарозмуҳлат мекунанд, дар 
давоми даҳ сол аз рӯзи мавриди амал қарор дода шудани ин 
қонунҳо барои интихоби шароити ба онҳо мусоид ҳуқуқ доранд. 
Бадшавии шароити сармоягузорӣ ин ворид кардани тағйиру 
иловаҳо ба қонунгузории ЉТ ва инчунин қабули санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии нави ЉТ ба ҳисоб мераванд, ки ҳолатҳои 
зеринро пешбинӣ менамоянд: 

- афзоиши – гаронии андоз нисбат ба гаронии андоз аз рӯзи 
оғози маблағгузории лоиҳаи сармоягузорӣ; 

- ҷорӣ намудани маҳдудияти миқдорӣ ба ҳаҷми сармоягузорӣ 
ва дигар талаботи иловагӣ вобаста ба андозаи сармоя, муқаррар 
намудани дигар ҳолатҳои маҳдудкунӣ ё манъкунӣ; 

                                                           
76Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016, № 3, мод. 152. 
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- ҷорӣ намудани маҳдудият нисбат ба ҳиссаи саҳми 
сармоягузори хориҷӣ дар сармояҳои оинномавии (шариконаи) 
шахсони ҳуқуқӣ. 

Далели он ки субъект сармоягузор мешавад, вақте ки вай 
сармояро дар истеҳсолот ҳамчун воситаи ба даст овардани 
даромад ба даст меорад ва ба ин васила гирифтани даромади 
муқарраршударо аз ҷониби ҳама мутахассисон маъмулан 
эътироф мекунанд. Ихтилофҳо замоне сар мешаванд, ки сухан 
дар бораи он меравад, ки кӣ ва чӣ гуна метавонад аз истифодаи 
маблағҳои гузошташуда даромад ба даст орад, иштироки 
сармоягузор дар кадом сатҳ аст ва оё ӯ умуман бояд дар ин 
раванд ширкат варзад (ҳақ дорад). 

Сармоягузорон шахсоне мебошанд, ки коғазҳои қиматнок 
дар асоси моликият ё дигар ҳуқуқҳои молу мулки ба онҳо тааллуқ 
доранд. Вобаста аз стратегияи интихобшуда, тактикаи амали 
сармоягузорон гуногун буда метавонад – аз консервативӣ то 
хашмгин.  

Умуман, сармоягузорони тахминӣ ва стратегӣ ҳастанд. 
Мақсади сармоягузорони ќалбакї фоида гирифтан аз фурӯхтани 
саҳмияҳо дар муддати кӯтоҳ мебошад. Аз тарафи дигар, 
сармоягузорони стратегӣ барои дарозмуддат коғазҳои қиматнок 
мехаранд, ҳадафҳои онҳо ташаккули портфолие мебошанд, ки 
барои гирифтани судњо, хариди саҳмияҳои назоратӣ ва ғ. 

 
§5. Иштирокчиёни бозори коғазҳои қиматнок 

Иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок шахсони 
ҳуқуқие мебошанд, ки метавонанд бо фаъолияти касбӣ дар 
бозори коғазҳои қиматнок машғул бошанд. 

Дар бозори коғазҳои қиматнок намудҳои зерини фаъолияти 
касбӣ муқаррар карда мешаванд: 

- фаъолияти брокерӣ; 
- фаъолияти дилерӣ; 
- оид ба идораи портфели коғазҳои  қиматнок; 
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- оид ба муайян кардани уҳдадориҳои тарафҳо (клиринг) аз 
рӯи амалиёт бо коғазҳои қиматнок; 

- оид ба пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок; 
- фаъолияти маҳфуздорӣ; 
- фаъолияти ташкили савдо. 
 Фаъолияти брокерӣ ин фаъолият оид ба бастани аҳдҳои 

гражданию ҳуқуқӣ бо коғазҳои қиматнок бо супориши мизоҷ аз 
ном ва аз ҳисоби мизоҷ ё аз номи худ ва аз ҳисоби мизоҷ дар 
асоси шартномаи дахлдор бо мизоҷ эътироф мегардад. 
Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, ки фаъолияти 
брокериро амалӣ менамояд, брокер ном бурда мешавад. Брокер 
вазифадор аст коғазҳои қиматнок, маблағҳои мизоҷон ва 
амалиётро бо онҳо мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ЉТ ба 
ҳисоб гирад. Пул ва коғазҳои қиматноки мизоҷ алоҳида аз 
дороиҳои шахсии брокер ба ҳисоб гирифта мешаванд ва дар 
ҳолати муфлисшавӣ ё барҳамдиҳии ихтиёрии брокер ба тавозуни 
барҳамдиҳӣ дохил карда намешаванд.  Брокер баҳисобгирии 
ҳуқуқ ба коғазҳои қиматноки мизоҷони худро дар 
маҳфуздоранда, нигоҳдории пулҳои мизоҷро дар ҳисоби 
(ҳисобҳои) алоҳида дар бонкҳои тиҷоратӣ, ки брокер ё 
маҳфуздорандаи брокер мутобиқи қонунгузории ЉТ кушодааст, 
таъмин менамояд. Дороиҳои мизоҷони брокер, ки дар 
маҳфуздоранда ё дар бонкҳои тиҷоратӣ ҷойгир мебошанд, 
наметавонанд аз рӯи уҳдадориҳои брокер ситонида шаванд. Аз 
ҷониби брокер бе супориши хаттии мизоҷ аз номи мизоҷ харидан 
ё фурӯхтани коғазҳои қиматнок ё ба шахси дигар додани 
коғазҳои қиматноке, ки ба мизоҷ мансубанд, манъ аст. Брокер 
вазифадор аст супоришҳоеро, ки ӯ ё шахси ваколатдори вай аз 
мизоҷон мегирад, бо нишон додани номи ҳар як мизоҷи  
супоришдода, тафсилоти супориш ва вақти воридшавии он 
ҳаррӯза ба ҳисоб гирад.  Брокер вазифадор аст ба мизоҷон 
ошкорсозии иттилоотро дар бораи коғазҳои қиматноке, ки 
мавзӯи аҳдҳо мебошанд, мутобиқи талаботи ќонун таъмин 
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намояд. Брокер вазифадор аст супоришҳои мизоҷонро барои 
харид, фурӯш ва ивази коғазҳои қиматнок бо тартибе, ки 
супориш ворид мешавад, иҷро намояд ва вазифадор аст ба 
супориши мизоҷ нисбат ба супоришҳои шахсии брокер ё шахси 
бонуфуз ё шахси ба брокер алоқаманд доир ба амалиёт бо 
коғазҳои қиматнок афзалият диҳад. Брокер вазифадор аст 
супориши мизоҷро бечунучаро иҷро намояд, агар иҷрои супориш 
бар хилофи қонунгузории ЉТ набошад. Дар ин ҳолат брокер 
вазифадор аст ба мизоҷ хабар расонад, ки вай ҳуқуқ надорад 
супориши ӯро иҷро намояд.   Брокер ҳуқуқ надорад бо коғазҳои 
қиматноке, ки эмитенти он худи ӯ мебошад, аҳдҳо бандад.  

Фаъолияти дилерӣ ин бастани аҳдҳои хариду фурӯши 
коғазҳои қиматнок аз номи худ ва аз ҳисоби худ бо роҳи эълони 
оммавии нархҳои харид ва ё фурӯши коғазҳои қиматноки муайян 
бо ӯҳдадории харид ва ё фурӯши ин коғазҳои қиматнок аз рӯи 
нархи эълоннамудаи шахсе, ки чунин фаъолиятро амалӣ 
менамояд, эътироф мегардад. Иштирокчии касбии бозори 
коғазҳои қиматноке, ки фаъолияти дилериро амалӣ менамояд, 
дилер ном бурда мешавад. Ба ғайр аз нарх дилер ҳуқуқ дорад 
дигар шартҳои муҳими шартномаи хариду фурӯши коғазҳои 
қиматнокро эълон намояд: 

- миқдори камтарин ва зиёдтарини коғазҳои қиматноки 
харидашаванда ва ё фурӯхташаванда; 

- инчунин муҳлате, ки дар давоми он нархҳои эълоншуда амал 
мекунанд. 

Ҳангоми дар эълон набудани ишора ба дигар шартҳои муҳим 
дилер вазифадор аст тибқи шартҳои муҳимми аз ҷониби мизоҷ 
пешниҳодшуда шартнома бандад. Дар ҳолати саркашӣ кардани 
дилер аз бастани шартнома нисбат ба он мумкин аст дар бораи 
бастани маҷбурии чунин шартнома ва ё дар бораи ҷуброни 
зарари ба мизоҷ расонидашуда даъво карда шавад. Дилер ҳуқуқ 
надорад бо коғазҳои қиматноке, ки эмитенти он  худи ӯ мебошад, 
аҳдҳо бандад. 
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Фаъолият оид ба идоракунии портфели коғазҳои қиматнок ин 
фаъолият оид ба идоракунии бовариноки коғазҳои қиматнок 
эътироф мегардад, ки ба шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби соҳиби ин 
коғазҳо мутобиқи шартномаи басташуда пешкаш гардидаанд. 
Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, ки фаъолияти 
идоракунии портфели коғазҳои қиматнокро амалӣ менамояд, 
идоракунанда номида мешавад.Фаъолият оид ба идоракунии 
портфели коғазҳои қиматнок аз ҷониби идоракунанда бо мақсади 
гирифтани фоида ба манфиати мизоҷи идоракунанда бар ивази 
мукофтпулӣ амалӣ карда мешавад. Идоракунанда соҳиби 
дороиҳои мизоҷ намебошад. Молу мулки идоракунанда бояд аз 
молу мулки мизоҷони идоракунанда ҷудо карда шавад. 
Ситонидани дороиҳои инвеститсионии мизоҷони ширкати 
идоракунанда аз рӯи уҳдадориҳои ширкати идоракунанда манъ 
аст. Тартиби амалӣ намудани фаъолият оид ба идоракунии 
портфели коғазҳои қиматнок, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
идоракунанда бо қонунгузории ЉТ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои 
қиматнок муайян карда мешаванд. 

Фаъолият оид ба муайян намудани уҳдадориҳои тарафҳо 
(ҷамъоварӣ, муқоиса, таҳрири иттилоот оид ба аҳдҳо бо коғазҳои 
қиматнок ва тайёр кардани ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ аз рӯи онҳо) ва 
ҳисобӣ аз рӯи таъмини коғазҳои қиматнок ва 
ҳисоббаробаркуниҳо бо онҳо фаъолияти клирингӣ эътироф 
мегардад. Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, ки 
фаъолияти клирингиро амалӣ менамояд, ташкилоти клирингӣ 
номида мешавад. Ташкилотҳое, ки клирингро бо коғазҳои 
қиматнок амалӣ менамоянд, бинобар сабаби ҳисоббаробаркунӣ 
аз рӯи амалиёт бо коғазҳои қиматнок ҳуҷҷатҳои муҳосибиро, ки 
ҳангоми муайян намудани уҳдадориҳои тарафҳо дар асоси 
шартномаҳо бо иштирокчиёни бозори коғазҳои қиматнок омода 
карда шуданд, ки барои онҳо ҳисоббаробаркунӣ гузаронида 
мешавад, барои иҷро қабул мекунанд. Ташкилоти клирингӣ 
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вазифадор аст қоидаҳои амалӣ намудани фаъолияти клирингиро 
тасдиқ кунад. Талабот нисбат ба ташкилотҳои клирингӣ, 
инчунин қоидаҳои амалӣ намудани клиринг бо коғазҳои 
қиматнок аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими 
бозори коғазҳои қиматнок муқаррар карда мешаванд. Қоидаҳои 
амалӣ намудани клиринг бо коғазҳои қиматнок, инчунин тағйиру 
иловаҳо ба онҳо бояд бо мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба 
танзими бозори коғазҳои қиматнок мувофиқа карда шаванд. 
Ташкилоти клирингӣ, ки ҳисоббаробаркуниро аз рӯи аҳдҳо бо 
коғазҳои қиматнок амалӣ менамояд, вазифадор аст барои паст 
кардани хавфҳои иҷро накардани аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок 
фондҳои махсус таъсис диҳад. Андозаи камтарини фондҳои 
махсуси ташкилоти клирингиро мақоми ваколатдори давлатӣ оид 
ба танзими бозори коғазҳои қиматнок муқаррар менамояд. 

Фаъолият оид ба пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои 
қиматнок ин фаъолият оид ба ҷамъкунӣ, қайдкунӣ, коркард, 
нигоҳдорӣ ва пешниҳод кардани маълумоте эътироф мегардад, ки 
низоми пешбурди феҳристи соҳибони коғазҳои қиматнокро 
ташкил медиҳад. Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, 
ки фаъолиятро оид ба пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои 
қиматнок амалӣ менамояд, дорандаи феҳрист номида мешавад. 
Эмитенти коғазҳои қиматнок бояд бо нигоҳдорандаи феҳристи 
коғазҳои қиматнок барои пешбурд ва нигоҳдории феҳристи 
дорандагони коғазҳои қиматнок шартнома бандад. Дар ҳолатҳои 
истисноӣ мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори 
коғазҳои қиматнок барои пешбурди феҳристи саҳмдорони 
ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки дар онҳо ҳиссаи давлат мавҷуд аст ва аз 
рӯи хусусияти фаъолияти худ объектҳои махсусан муҳим ба ҳисоб 
мераванд, ҳуқуқ дорад. Ҷамъияти саҳомии пӯшида ҳуқуқ дорад 
пешбурд ва нигоҳдории феҳристи саҳмдоронро мустақилона 
таъмин намояд ё пешбурд ва нигоҳдории онро ба нигоҳдорандаи 
феҳрист супорад. Феҳристи дорандагони  коғазҳои қиматноки як 
эмитент бояд аз ҷониби як нигоҳдорандаи феҳрист пеш бурда 



250  

шавад. Нигоҳдорандаи феҳрист метавонад феҳристҳои соҳибони 
коғазҳои қиматноки шумораи номаҳдуди эмитентҳоро пеш барад. 
Тартиби пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок, 
супоридани феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок ва ҳамаи 
ҳуҷҷатҳои дигари вобаста ба пешбурди феҳристи дорандагони 
коғазҳои қиматнок аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ оид 
ба танзими бозори коғазҳои қиматнок муқаррар карда мешавад.  
Нигоҳдорандаи феҳрист вазифадор аст бо талаби дорандаи 
коғазҳои қиматнок иқтибосро аз феҳрист, ки дорои маълумот дар 
бораи соҳиби ҳисоби шахсӣ, миқдори коғазҳои қиматноки 
мансуб ба ҳамин  дорандаи талабкунанда, далелҳои гаронии онҳо 
бо уҳдадориҳо, инчунин иттилооти дигари марбут ба ин коғазҳои 
қиматнок мебошад, пешниҳод намояд. Иқтибос аз низоми 
пешбурди феҳрист, ки ҳангоми гузариши ҳуқуқ ба коғазҳои 
қиматнок ба расмият дароварда шудаанд, ба соҳибони онҳо 
ройгон дода мешавад. Дар ҳолати қатъ кардани амали шартнома 
аз рӯи нигоҳдории низоми пешбурди феҳрист байни эмитент ва 
нигоҳдорандаи феҳрист, нигоҳдорандаи феҳрист иттилоотро, ки 
аз эмитент гирифтааст, ҳамаи маълумот ва ҳуҷҷатҳоеро, ки 
низоми пешбурди феҳристро ташкил медиҳанд, инчунин 
феҳристеро, ки дар санаи қатъ кардани амали шартнома таҳия 
гардидааст, ба дигар нигоҳдорандаи феҳристи нишондодаи 
эмитент месупорад. Нигоҳдорандаи феҳрист, инчунин 
кормандони он, муассисон набояд шахси бонуфузи эмитент, 
шахси мансабдори он ва иштирокчии эмитент бошанд, ки 
мустақилона ё якҷоя бо шахсони бонуфуз соҳиби панҷ  фоиз ва 
зиёда аз он саҳмияҳои эмитенти мазкурро соҳибӣ менамоянд. 
Нигоҳдорандаи феҳрист ҳуқуқ надорад дар ихтиёри худ коғазҳои 
қиматноки эмитентеро, ки феҳристи нигоҳдории коғазҳои 
қиматноки онро  пеш мебарад, дошта бошад. Раддияи беасоси 
нигоҳдорандаи феҳрист дар бораи ворид намудани қайдҳо ба 
феҳрист ё саркашӣ кардан аз чунин қайдҳо боиси ҷавобгарии 
пешбининамудаи қонунгузории ЉТ мегардад. Нигоҳдорандаи 
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феҳрист барои зараре, ки бинобар сабаби ғайриимкон гардидани 
амалисозии ҳуқуқҳои қонунии мизоҷ дар натиҷаи аз ҷониби 
нигоҳдорандаи феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок вайрон 
кардани тартиби пешбурди феҳрист дар назди мизоҷ масъул 
мебошад. Нигоҳдорандаи феҳрист барои аз ҷониби эмитент 
пешниҳод шудани маълумоти носаҳеҳ бо мақсади таҳия ва 
пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок ҷавобгар 
намебошад. Маълумот дар бораи амалиёт бо коғазҳои қиматнок, 
ҳисобҳо, миқдори коғазҳои қиматноки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, 
ки дар феҳристи соҳибони коғазҳои қиматнок ифода ёфтаанд, 
махфӣ мебошад. Иттилооти мазкур ба инҳо дода мешавад: 

- соҳибони коғазҳои қиматнок ва намояндагони қонунии 
онҳо; 

- мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори 
коғазҳои қиматнок; 

- маќоми ваколатдор дар соњаи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм;   

- шахсони дигар дар асоси қарори суд, ки мавриди амал қарор 
гирифтааст. 

Фаъолияти маҳфуздорӣ  ин хизматрасонӣ оид ба нигоҳдории 
коғазҳои қиматнок, сертификатҳои коғазҳои қиматнок ва ё 
баҳисобгирӣ ва гузаштани ҳуқуқ ба коғазҳои қиматнок эътироф 
карда мешавад. Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, 
ки фаъолияти маҳфуздориро амалӣ менамояд, маҳфуздоранда 
номида мешавад. Шахсе, ки аз хизматрасонии маҳфуздоранда  
барои нигоҳдории коғазҳои қиматнок, сертификатҳои коғазҳои 
қиматнок ва ё баҳисобгирии ҳуқуқҳо ба коғазҳои қиматнок 
истифода мебарад, депонент номида мешавад. Шартномаи байни 
маҳфуздоранда ва депонент, ки муносибатҳои онҳоро дар 
раванди фаъолияти маҳфуздорӣ  танзим менамояд, шартномаи 
маҳфуздорӣ номида мешавад. Шартномаи маҳфуздорӣ  бояд дар 
шакли хаттӣ баста шавад. Маҳфуздоранда вазифадор аст 
шартҳои амалӣ кардани фаъолияти маҳфуздориро, ки қисми 
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таркибии ҷудонашавандаи шартномаи маҳфуздории басташуда 
мебошанд, тасдиқ намояд. Бастани шартномаи маҳфуздорӣ боиси 
гузаштани ҳуқуқи соҳибият ба коғазҳои қиматноки депонент 
намегардад. Маҳфуздоранда ҳуқуқ надорад коғазҳои қиматноки 
депонентро ихтиёрдорӣ кунад, онҳоро идора намояд ё аз номи 
депонент ҳама гуна амалиётро бо коғазҳои қиматнок, ба ғайр аз 
супориши депонент дар ҳолатҳои пешбининамудаи шартномаи 
маҳфуздорӣ иҷро намояд. Маҳфуздоранда барои таъмини 
амнияти сертификатҳои коғазҳои қиматноки дар ӯ маҳфуздошта 
масъулияти гражданию ҳуқуқӣ дорад. Ба коғазҳои қиматноки 
депонентҳо наметавонад аз рӯи уҳдадориҳои маҳфуздоранда 
ҷарима баста шавад. Маҳфуздоранда  ҳуқуқ дорад маблағҳои 
пулии депонентҳоро, ки барои маблағгузории коғазҳои қиматнок 
пешбинӣ гардидаанд, маблағҳои пулие, ки аз фурӯши коғазҳои 
қиматнок ба даст омадаанд, инчунин маблағҳои пулиеро, ки дар 
шакли даромад аз рӯи коғазҳои қиматноки дар маҳфуздоранда  
нигоҳдоришавандаи депонент ба даст омадаанд, нигоҳ дорад ва 
ба ҳисоб гирад. Маҳфуздоранда маблағҳои пулиро дар ҳисоби 
(ҳисобҳои) бонкии алоҳида, ки маҳфуздоранда дар бонкҳои 
тиҷоратӣ мекушояд, нигоҳ медорад. Маҳфуздоранда ҳуқуқ дорад 
дар феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок ҳамчун дорандаи 
номиналии коғазҳои қиматнок ба қайд гирифта шавад. 
Маҳфуздоранда барои иҷро накардан ё ба таври номуносиб иҷро 
кардани уҳдадориҳои худ аз рӯи баҳисобгирии ҳуқуқҳо ба 
коғазҳои қиматнок, аз ҷумла барои пуррагӣ ва дурустии қайдҳо 
аз рӯи ҳисобҳои депо масъул мебошад. Иштирокчиёни касбии 
бозори коғазҳои қиматнок ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ҳамчун 
муассис метавонанд тибқи қонунгузории ЉТ маҳфуздорандаи 
марказиро таъсис диҳанд. Тартиби фаъолияти маҳфуздорандаи 
марказӣ аз ҷониби Ҳукумати ЉТ муқаррар карда мешавад.  

Фаъолият оид ба ташкили савдо дар бозори коғазҳои 
қиматнок ҳамчун фаъолияти биржаи фондӣ ва ташкилоти 
нархгузории бозори ғайрибиржавии коғазҳои қиматнок эътироф 
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карда мешавад. Биржаи фондӣ вазифадор аст ҳуҷҷатҳои зерини 
дохилиро тасдиқ намояд: 

- қоидаҳои савдои коғазҳои қиматнок; 
- қоидаҳои листинги коғазҳои қиматнок; 
- маблағ ва тартиби пардохти боҷ, аъзоҳаққиҳо ва 

пардохтҳои дигаре, ки биржаи фондӣ меситонад; 
- қоидаҳое, ки фаъолияти иштирокчиёни савдоро барои 

қаллобии  нархҳо маҳдуд месозад; 
- тартиби ошкорсозии ахборот аз ҷониби биржаи фондӣ. 
Қоидаҳои амалӣ намудани фаъолият оид ба ташкили савдо 

дар ташкилоти нархгузории бозори ғайрибиржавии коғазҳои 
қиматнок аз ҷониби ташкилоти нархгузории бозори 
ғайрибиржавии коғазҳои қиматнок,  дар  мувофиқа бо мақоми 
ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок  
тасдиқ карда мешаванд.  

Ба ҳайси андеррайтер танҳо брокер ва дилер баромад карда 
метавонанд. Паҳнкунӣ ва рекламаи коғазҳои қиматнок аз ҷониби 
андеррайтер наметавонад то бақайдгирии тарҳи барориши 
коғазҳои қиматнок дар мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба 
танзими бозори коғазҳои қиматнок ба ҷо оварда шаванд. 

Андеррайтер вазифаҳои зеринро амалӣ менамояд: 
1) омода кардани эмиссияи оммавии коғазҳои қиматнок: 
- эълони оммавӣ дар бораи нияти эмитент ҷиҳати 

гузаронидани эмиссияи оммавии коғазҳои қиматнок; 
- якҷоя бо эмитент таҳия намудани ҳуҷҷатҳо ва муайян 

кардани шартҳои эмиссияи оммавии коғазҳои қиматнок; 
- додани баҳои пешакӣ ба эмиссияи оммавии коғазҳои 

қиматнок, барқарор намудани робитаҳо байни эмитентҳо ва 
сармоягузорон; 

- мусоидат намудан ба бақайдгирии тарҳи барориши 
коғазҳои қиматнок дар мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба 
танзими бозори коғазҳои қиматнок. 

2) фурӯши коғазҳои қиматнок: 
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- фурӯши коғазҳои қиматнок ба сармоягузорон; 
- гузаронидани маъракаи рекламавӣ; 
- вобаста ба шакли андеррайтинг кафолат додани хариди 

коғазҳои қиматнок ҳангоми паҳнкунии онҳо; 
- дастгирии корҳои таҳлилӣ ва тадқиқотӣ. 
Аз рӯи шартнома метавонад дигар намудҳои хизматрасониҳо 

аз ҷониби андеррайтер ё андеррайтерҳо оид ба ташкили оммавии 
пешниҳод ва хизматрасонии паҳнкунии коғазҳои қиматнок 
пешбинӣ гардад. Бо шартномаи байни эмитенти коғазҳои 
қиматнок ва андеррайтер ба уҳдаи андеррайтер уҳдадории обуна 
шудан ба ҳамаи коғазҳои қиматнок ё қисми онҳо ё харидани 
ҳамаи коғазҳои қиматнок ё қисми онҳо, ки бо тариқи обуна паҳн 
карда намешаванд ё аз рӯи  натиҷаҳои барориши оммавӣ дар 
рӯзи охирини барои обунашавии оммавии муқарраршуда харида 
мешаванд, гузошта мешавад. Дар шартнома бояд андозаи 
мукофоти андеррайтер барои ҳамаи намудҳои хизматрасонӣ оид 
ба ташкили пешниҳоди оммавӣ ва хизматрасонии паҳнкунии 
коғазҳои қиматнок пешбинӣ гардад. 

Андеррайтерҳо ҳуқуқ надоранд: 
- ба саҳмгузорони эҳтимолӣ бо мақсади ҳавасмандкунии онҳо 

иттилооти носаҳеҳ пешниҳод намоянд ва ба қабули қарори 
инвеститсионӣ таъсир расонанд; 

- оид ба гузаронидани таҳқиқотҳо ба эмитент ҳисоботи ғалат 
ва носаҳеҳ пешниҳод намоянд ва инчунин тарҳи бароришеро 
пешниҳод кунанд, ки дар он иттилооти носаҳеҳ ё нопурра ифода 
гардида бошад; 

- тарҳи бароришеро, ки дар мақоми ваколатдори давлатӣ оид 
ба танзими бозори коғазҳои қиматнок ба қайд гирифта 
нашудааст, истифода  ва паҳн намоянд; 

-  маъракаи рекламавиро гузаронанд ё ба таври оммавӣ 
коғазҳои қиматнокро дар давраи то бақайдгирии тарҳи барориш 
дар мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори 
коғазҳои қиматнок пешниҳод намоянд; 
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- иттилоотро дар бораи эмитент пешниҳод намоянд, ки ба 
пешниҳоди оммавии коғазҳои қиматнок робита надорад. 

Андеррайтер дар ҳолатҳое, ки агар дар натиҷаи амали 
ғайриқонунии он эмитент зарар бинад, дар назди эмитент 
масъулияти пурраи молумулкӣ дорад. 

Талаботи иловагӣ нисбат ба иштирокчиёни касбии бозори 
коғазҳои қиматноке, ки фаъолияти ташкили савдоро дар бозори 
коғазҳои қиматнок ва фаъолияти маҳфуздориро дар бозори 
коғазҳои қиматнок амалӣ менамоянд, инҳоро дар бар мегиранд: 

- мавҷуд будани қоидаҳои амалиётӣ ва иқтидорҳои техникии 
дахлдор барои таъмини иттилоотрасонӣ дар бораи амалиётҳои 
гузаронидашуда дар реҷаи вақти воқеӣ; 

- чораҳои кофӣ барои таъмини назорат ба фаъолияти 
иштирокчиён ва субъектҳои бақайдгирифташуда дар раванди 
савдо, инчунин чораҳое, ки иҷрои талаботи биржаи фондиро аз 
ҷониби онҳо таъмин менамоянд; 

- ҳуҷҷатҳои дохилӣ, ки талабот ва ваколатҳои дахлдореро 
муайян месозанд, ки барои амалӣ сохтани назорат дар бозори 
коғазҳои қиматнок бо мақсади пешгирии амалҳои қаллобӣ ва 
амалӣ сохтани мониторинг бо риояи қоидаҳои дахлдори 
амалиётии иштирокчиёни бозори коғазҳои қиматнок кофӣ 
мебошанд. 

Фаъолият оид ба пешбурди феҳристи дорандагони коғазҳои 
қиматнок фаъолияти истисноӣ буда, наметавонад бо дигар 
намудҳои  фаъолияти касбии бозори коғазҳои қиматнок якҷоя 
карда шавад. Маҳдудияти омехта намудани намудҳои фаъолияти 
касбӣ дар бозори коғазҳои қиматнок ва аҳдҳо бо коғазҳои 
қиматнок аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими 
бозори коғазҳои қиматнок муқаррар карда мешавад. Дар ҳолати 
аз ҷониби як шахси ҳуқуқӣ омехта кардани якчанд намуди 
фаъолияти касбӣ, барои амалӣ намудани ҳар кадоми онҳо шахси 
ҳуқуқии мазкур бояд иҷозатномаи дахлдор ва воҳиди сохтории 
алоҳида дошта бошад. 
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Дорандаи номиналӣ метавонад ҳуқуқҳои зерини 
молумулкиро амалӣ намояд: 

- хариду фурӯши (иваз намудани) коғазҳои қиматнок; 
- аз номи мизоҷ гирифтани даромад аз рӯи коғазҳои 

қиматнок, агар ин дар шартнома пешбинӣ шуда бошад. 
Ба ҳайси дорандаи номиналии коғазҳои қиматнок 

маҳфуздоранда  ва брокер метавонанд баромад кунанд. 
Иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, ки 
маҳфуздоранда намебошад, наметавонад ҳамчун дорандаи 
номиналии коғазҳои қиматнок ба манфиати дигар дорандаи 
номиналӣ баромад кунад. Супоридани коғазҳои қиматнок ба 
дорандаи номиналӣ боиси гузаштани ҳуқуқи моликият ба 
коғазҳои қиматнок ба дорандаи номиналӣ намегардад.Дорандаи 
номиналӣ уҳдадор аст: 

- аҳдҳоро бо коғазҳои қиматнок бо супориши шахс (ё 
намояндаи он), ки ба манфиати он ӯ дорандаи номиналии 
коғазҳои қиматнок мебошад ва мутобиқи шартномае, ки бо ин 
шахс баста шудааст, амалӣ намояд; 

- коғазҳои қиматнокеро, ки ӯ ба манфиати шахси дигар дар 
ҳисобҳои ҷудогонаи берун аз тавозун дорад, ба ҳисоб гирад; 

- бо талаби шахс (ё намояндаи вай), ки ӯ ба манфиати вай 
дорандаи номиналии коғазҳои қиматнок мебошад, коғазҳои 
қиматнокро ба ҳисоби шахсии он дар феҳристи дорандагони 
коғазҳои қиматнок ё ба ҳисоби депо дар маҳфуздоранда  диҳад; 

- маълумотро дар бораи соҳибони коғазҳои қиматнок бо 
талаби нигоҳдорандаи феҳрист, маҳфуздоранда, мақоми 
ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок 
дар муҳлати муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ва санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии ЉТ ошкор созад; 

- на дертар аз се рӯзи корӣ аз лаҳзаи гирифтани пардохтҳо аз 
рӯи ин коғазҳои қиматнок дар ин бора шахсеро, ки ба манфиати ӯ 
дорандаи номиналии коғазҳои қиматнок мебошад, огоҳ намояд 
ва маблағи аз ин коғазҳои қиматнок бадастомадаро ба 
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суратҳисоби шахси мазкур дар давоми се рӯзи корӣ аз лаҳзаи 
гирифтани супориши дахлдори вай гузаронад. Иштирокчии 
касбии бозори коғазҳои қиматнок уҳдадор аст: 

- ба мизоҷ ҷиҳати шинос шудан бо ҳамаи иттилооти дар 
бораи коғазҳои қиматнок мавҷуда, эмитенти онҳо (ба истиснои 
иттилооте, ки дар бозори коғазҳои қиматнок дорои сирри 
тиҷоратӣ ва хизматӣ мебошад) ҳангоми қабули фармон барои 
иҷрои аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок имконият фароҳам созад; 

- дар бораи эҳтимолият ва далелҳои ба вуҷуд омадани баҳси 
манфиатҳо дар раванди бо супориши мизоҷи худ бастани аҳдҳо 
бо коғазҳои қиматнок, ӯро огоҳ созад; 

- ба мизоҷи худ сабабҳои даст кашидан аз иҷрои талаботи ӯро 
шарҳ диҳад; 

- иттилоотеро, ки аз эмитентҳо гирифта шуда, барои паҳн 
кардан таъин гардидааст, ба маълумоти мизоҷон расонад; 

- дар ҳаҷм ва тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори 
коғазҳои қиматнок иттилооти ба фаъолияти иҷозатномадор 
дахлдоштаро ба мизоҷон ошкор созад. 

Саволњо барои худсанљї 

1. Мафҳуми асъор ва коғазҳои қиматнокро баён кунед? 
2. Намудҳои коғазҳои қиматнокро номбар кунед. 
3. Мафњуми бозори асъор ва бозори коғазҳои қиматнокро  

маънидод кунед. 
4. Мафњуми фаъолияти соҳибкории касбӣ дар бозори 

коғазҳои қиматнокро баён кунед.  
5. Шумо кадом намудҳои фаъолияти касбиро дар бозори 

коғазҳои қиматнок медонед? 
6. Манбаъҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти касбии 

соҳибкориро дар бозори коғазҳои қиматнок тавсиф кунед. 
7. Иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок 

кадомҳоянд? 
8. Самтҳои танзими давлатии фаъолиятро дар бозори 

коғазҳои қиматнок номбар кунед. 
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БОБИ 10. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ БОНКЇ 

 

§1. Ҳолати ҳуқуқии ташкилотҳои қарзї дар ЉТ 

Дар асоси моддаи 1 Ќонуни ЉТ аз 19 майи соли 2009, № 524 
“Дар бораи фаъолияти бонкї”77 ташкилотҳои қарзӣ – шахсони 
ҳуқуқие (бонкҳо, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ, аз ҷумла 
ташкилотҳои маблағгузории хурд), ки дар асоси иҷозатномаи 
Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии дар 
қонунгузории ЉТ пешбинишударо иҷро менамоянд.   

Ташкилотҳои қарзӣ чунин тасниф мешаванд: 
- бонк ташкилоти қарзӣ мебошад, ки ҳуқуқи истисноии амалӣ 

намудани амалиётҳои зерини бонкиро дорад: ҷалби маблағҳо аз 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба пасандозҳо, ҷойгир кардани ин 
маблағҳо аз номи худ ва аз ҳисоби худ бо шартҳои пардохт, 
пардохт, фаврӣ, кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкии 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

- ташкилотҳои қарзии молиявӣ – ташкилотҳои қарзӣ ва 
ташкилотҳои қарзии исломӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки 
миллии Тоҷикистон фаъолияти дар қонун пешбинишударо амалӣ 
менамоянд; 

- ташкилоти қарзии давлатӣ – ташкилоти қарзие, ки сармояи 
(фонди) оинномавии он пурра ба давлат тааллуқ дорад; 

- ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ – ташкилотҳои қарзие, ки 
ҳуқуқи иҷрои баъзе аз амалиёти бонкиро доранд. Номгўи 
амалиёти бонкиро барои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 
қонунгузории ЉТ ва Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар 
менамояд;  

- ташкилотҳои маблағгузории хурд (ташкилоти амонатии 
қарзии хурд, ташкилоти қарзии хурд ва фонди қарзии хурд) - 
ташкилотҳои қарзие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии 
Тоҷикистон ба фаъолияти маблағгузории хурд машғул мебошанд. 

                                                           
77 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2009, №5, мод.331; с.2010, №7, мод.555; с.2011, №12, 
мод.84б; с.2013, №11, мод.786; с.2014, №11, мод.663; с.2018, №7-8, мод.532; с.2019, №6, мод. 328. 
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Дар асоси моддаи 1 Ќонуни ЉТ аз 16 апрели соли 2012, № 816 
“Дар бораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд” ташкилотҳои 
маблағгузории хурд ба ташкилоти амонатии қарзии хурд, 
ташкилоти қарзии хурд ва фонди қарзии хурд људо карда 
мешаванд: 

- ташкилоти амонатии қарзии хурд – шахси ҳуқуқие, ки бо 
мақсади ҷалби амонату пасандоз ва пешниҳод намудани қарзҳои 
хурд бо тартиби муқаррарнамудаи ќонуни мазкур таъсис дода 
шудааст;   

- ташкилоти қарзии хурд шахси ҳуқуқие, ки бо мақсади 
пешниҳод намудани қарзҳои хурд бо тартиби муқаррарнамудаи 
ќонун таъсис дода шудааст;  

- фонди қарзии хурд – шахси  ҳуқуқии ғайритиҷоратие, ки бо 
мақсади пешниҳод намудани қарзҳои хурд бо тартиби 
муқаррарнамудаи ќонуни таъсис дода шудааст. 

Тартиби таъсиси ташкилоти қарзӣ бо Қонуни ЉТ "Дар бораи 
ҷамъиятҳои саҳомӣ", Қонуни ЉТ "Дар бораи ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуд", Ќонуни ЉТ “Дар бораи фаъолияти бонкї”  
ва Ќонуни ЉТ “Дар бораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд”  
муайян карда мешавад. Бонкҳо, ба истиснои бонки давлатӣ, дар 
шакли ҷамъияти саҳомӣ таъсис меёбанд. Бақайдгирии давлатии 
ташкилотҳои қарзӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории ЉТ анҷом дода мешавад.  

Фаъолияти бонкӣ дар ЉТ дар асоси иҷозатнома барои анҷом 
додани фаъолияти бонкӣ амалӣ мегардад. Иҷозатнома бо 
тартиби муқаррарнамудаи ќонунгузорї аз ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзӣ дар шакли хаттӣ, бемуҳлат ва 
бе ҳуқуқи ба шахси дигар вогузор кардани он дода мешавад. 
Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад фаъолияти бонкиро бе 
иҷозатнома дар асоси Қонуни ЉТ "Дар бораи Бонки миллии 
Тоҷикистон" анҷом диҳад. Ташкилотҳои қарзӣ аз лаҳзаи 
гирифтани иҷозатнома ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти бонкиро 
пайдо мекунанд. Розигӣ барои оғози фаъолият ба филиали бонки 
хориҷӣ танҳо дар ҳолате дода мешавад, ки бонки асосии он аз 
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ҷониби мақоми дахлдори давлате, ки ин бонк дар он ҷойгир аст, 
зери танзим ва назорати маҷмўии бонкӣ қарор дошта бошад. 
Бонкҳои фаръӣ ва филиалҳои бонки хориҷӣ тибқи талаботи 
нисбат ба бонкҳои ватанӣ муқаррарнамудаи қонунгузории бонкӣ 
таҳти танзим ва назорат қарор мегиранд. Бонки миллии 
Тоҷикистон метавонад барои бонкҳои фаръӣ ва филиалҳои 
бонкҳои хориҷӣ оид ба анҷомдиҳии фаъолияти бонкӣ 
маҳдудиятҳо муқаррар намояд, агар дар давлатҳои дахлдори 
хориҷӣ нисбат ба бонкҳои фаръӣ ва филиалҳои бонкҳои ватанӣ 
чунин маҳдудиятҳо пешбинӣ карда шаванд. 

Ташкилотҳои қарзӣ фаъолияти худро устуворона ва оқилона, 
мутобиқи талаботи ќонунгузорї, меъёрҳои байналмилалии 
идоракунии корпоративӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 
иҷозатномаҳои Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ менамоянд. 
Ташкилотҳои қарзӣ бояд: 

- кифоятии сармоя ва пардохтпазириро нигоҳ доранд; 
- ҳангоми пастшавии арзиши дороиҳо фонди ҷуброни 

талафоти имконпазирро тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки 
миллии Тоҷикистон ташкил намоянд; 

- ҳисобдории мувофиқ ва дигар баҳисобгириро ба роҳ 
монанд; 

- назорати мукаммал ва самаранокро аз рўи хавфҳо амалӣ 
намоянд; 

- барои иҷрои саривақтии уҳдадориҳо ва ҷуброни зиён 
захираи кофӣ дошта бошанд; 

- бо мақсади кам кардани хавфҳо тибқи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон низоми худии идоракунии 
хавфҳо ва назорати дохилиро ташкил намоянд; 

- дороиҳои худро вобаста аз хавфи зиён мураттаб созанд. 
Ташкилотҳои қарзӣ ва ҷамъиятҳои алоқаманди онҳо набояд 

сохторҳои гурўҳиеро, ки ба амалӣ кардани назорати босамар 
монеъ мегарданд, ташкил кунанд. Бонки миллии Тоҷикистон 
қоидаҳоро барои ҷамъияти вобаста ва фаръии ташкилоти қарзӣ, 
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аз ҷумла талабот ба аҳдҳои байни ташкилоти қарзӣ ва ҳар гуна 
ҷамъиятҳои вобаста ва фаръии  онро, ки ҳангоми таҳия ва 
ҷамъбасти ҳисоботи молиявии маҷмўӣ ба ҳисоб гирифта 
намешаванд, муқаррар мекунад.  Бонки миллии Тоҷикистон 
талаботеро, ки мутобиқи меъёрҳои боби мазкур барои 
ташкилотҳои қарзии ватанӣ муқаррар шудаанд, нисбат ба 
филиалҳои бонкҳои хориҷӣ низ татбиқ менамояд. Агар ба раиси 
ташкилоти қарзӣ маълум гардад, ки меъёри кифоятии сармояи 
ташкилоти қарзӣ аз андозаи муқаррарнамудаи Бонки миллии 
Тоҷикистон кам гардидааст, ў бояд дар ин хусус дар шакли хаттӣ 
фавран ба Шўрои нозирон ва Бонки миллии Тоҷикистон хабар 
диҳад. 

Ба амалиёти бонкӣ ҷалби амонат ва пасандозҳо, додани 
қарзҳо (таъминшуда ва таъминнашуда), аз ҷумла: а) қарзҳои 
истеъмолӣ, ипотекӣ ва байнибонкӣ; б) факторинг; в) форфейтинг; 
кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ; хариду фурўши 
воситаҳои зерин барои худ ё муштариён: а) воситаҳои бозории 
пулӣ (аз ҷумла: чекҳо, векселҳо, уҳдадориномаҳо ва 
тасдиқномаҳои пасандозӣ; б) асъори хориҷӣ; в) саҳмияҳо ва дигар 
коғазҳои қиматноки интиқолшаванда; г) қарордодҳои форвардӣ, 
созишномаи своп, фючерс, опсион ва дигар ҳосилаҳое, ки ба 
асъор, саҳмияҳо, вомбаргҳо, металлу сангҳои қиматбаҳо ё қурбу 
меъёрҳои фоизӣ дахл доранд; додани кафолат, баҳисобгирии 
уҳдадориҳои шартӣ, аз ҷумла кафолатҳо ва эътиборномаҳо 
(аккредитивҳо) барои худ ва муштариён;   ҳисоббаробаркунӣ ва 
интиқоли маблағҳо, аз ҷумла интиқоли маблағҳои электронӣ, 
барориш ва ё хизматрасонии воситаҳои пардохт, ба истиснои 
интиқолҳои почта; миёнаравӣ дар бозори пулӣ; амалиёти сейфӣ, 
нигаҳдорӣ ва идоракунии дороиҳо (пул, коғазҳои қиматнок, 
металлҳо, ҷавоҳирот ва ғайра); хизматрасонии амалиёти ба 
боварӣ асосёфта (идоракунии маблағҳои пулӣ, коғазҳои 
қиматнок ва ғайра ба манфиати боварикунанда ва дар асоси 
супориши он); ҳар гуна амалиёти дигаре, ки аз амалиёти дар 
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моддаи мазкур зикршуда бармеоянд ва бо санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд; амалиёти 
кассавӣ: қабул намудан, аз нав ҳисоб кардан, иваз намудан, 
бастан ва нигоҳ доштани пулҳои коғазӣ ва тангаҳо; қабул 
намудан (инкассатсия) ва фиристодани пулҳои коғазӣ, тангаҳо ва 
ашёи қиматбаҳо тааллуқ доранд. 

Амалиёти бонкӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар сурати 
доштани иҷозатномаи дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон ҳам 
бо пули миллӣ ва ҳам бо асъори хориҷӣ метавонад анҷом дода 
шавад. 

Ташкилотҳои қарзӣ, ғайр аз амалиёти бонки номбаршуда, 
ҳуқуқ доранд аҳдҳои зеринро ба амал бароранд: додани замонат, 
ки иҷрои уҳдадориҳои пулиро дар назди шахси сеюм пешбинӣ 
менамояд;  иҷораи молиявӣ (лизинг); амалиёт бо металлу сангҳои 
қиматбаҳо мутобиқи қонунгузорӣ; хизматрасонӣ ба сифати 
агенти молиявӣ;  хизматрасонӣ ба сифати мушовир ё 
маслиҳатгари молиявӣ; хизматрасонии иттилооти молиявӣ ва 
қарзӣ. Машғул шудани ташкилоти қарзӣ ба фаъолияти 
истеҳсолӣ, савдо ва бевосита ба фаъолияти суғурта манъ аст. 

 

§2. Мафњум ва ањаммияти бозори хизматрасонии бонкӣ 

Бозори хизматрасонии бонкї соњаи ташаккули талаботу 
пешнињоди хизматњои бонкї аст, ки ба ќонеъгардонии талаботи 
муштариён дар самтњои гуногуни фаъолияти бонкї мусоидат 
мекунанд.  

Яке аз бахшҳои муҳимми бозор дар маҷмӯъ ва алахусус 
бозори молиявӣ бозори хизматрасонии бонкӣ мебошад. 
Устувории бозори бонкӣ, барои кори мураттаб ва рушди 
самараноки иқтисодиёти ҳар як кишвар аҳаммияти стратегӣ 
дорад. Дар шароити иқтисоди бозорӣ нақши бонкҳо махсусан 
бузург аст. Бонкҳо ба ҳайси миёнарав амал карда, тақсимоти 
ҷараёни нақд ва гирифтани хавфҳои зиёд, бонкҳо на танҳо 
"низоми гардиши" иқтисодиёт мебошанд, балки ба самаранокии 
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татбиқи сиёсати пулию қарзии давлатӣ низ таъсири назаррас 
мерасонанд. 

Дар бозори мавриди баррасӣ фурӯшанда хизматҳои муайяни 
бонкиро ба харидори хизмати молиявии дахлдор мефурӯшад. 
Ҳамзамон, танҳо ташкилотҳои қарзӣ ҳаққи хизматрасонии 
бонкиро доранд: ташкилотҳои тиҷоратӣ, ки тибқи ќонун 
иҷозатномаи махсуси Бонки миллии Тољикистонро барои анҷом 
додани амалиёти бонкӣ доранд. 

Фаъолияти соҳибкории бонк дар ҳама ҳолатҳо барои ба даст 
овардани фоида тавассути татбиқи яке аз принсипҳои асосии 
фаъолияти бонк ба даст овардани фоидаи бештар бо сармояи 
камтар равона карда шудааст. Хусусияти тиҷорати бонкӣ, дар он 
аст, ки бонк дар фаъолияти худ маблағҳои аз шахсони сеюм 
ҷалбшударо истифода мебарад, ки онро бо афзоиши муайян 
бармегардонад ва аз ин рӯ, ба истифодаи ҳадди аксар фоидаовари 
онҳо манфиатдор аст. Ҳамзамон, барои ташкилоти қарзӣ ҳиссаи 
худи онҳо дар захираҳои умумӣ, ки бо кумаки он дар ниҳоят 
даромад ташаккул меёбад, аҳаммияти калон дорад.  

Дар заминаи рушди инноватсионии иқтисоди Тољикистон ба 
ташкилотҳое, ки бо фаъолияти бонкӣ машғуланд, нақши махсус 
дода шудааст. Дар айни замон, ба низоми бонкии Тољикистон 
ҳам омилҳои беруна ва ҳам дохилӣ, ки бо хуруҷи сармоя аз 
кишвар, манъи қарздиҳӣ дар бозорҳои молиявии хориҷӣ, 
амалиёти њаннотї дар бозори дохилии асъор алоқаманданд, ба 
ќоњиши арзиши сомонї таъсири манфӣ мерасонанд. Кам шудани 
ҳаҷми қарздиҳии бонкӣ, кам шудани пасандозҳои бонкӣ ва дар 
натиҷа тағйирёбии устувории молиявии ташкилотҳои қарзӣ, аз 
нав баҳогузорӣ кардани коғазҳои қиматнок ва якбора бад 
шудани сифат ба назар мерасад ва дигар ҷанбаҳои манфӣ, ки 
мундариҷаи фаъолияти бонкиро ташкил медиҳанд, ба чашм 
мерасад.  

Тадбирҳои Ҳукумати ЉТ ва Бонки миллии Тољикистон дар 
солҳои охир ва дар ҳоли ҳозир, ки ба такмил додани низоми 
бонкӣ нигаронида шудаанд, нокифоя мебошанд. Роҳбари давлат 
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борҳо ба он таваҷҷуҳ зоҳир карданд, аз ҷумла, бо назардошти 
ноустувории бахши бонкӣ, сармоякунии нокофии он ва дар 
натиҷа, имкон надоштани ҳама хизматрасониҳои зарурии 
молиявӣ ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо.  

Дар натиҷа, бонкдорӣ, ки як соҳаи ниҳоят мураккаб ва 
муҳими соҳибкорӣ мебошад, бинобар аҳамияти он барои 
иқтисодиёт ва мавҷудияти ҷузъи иҷтимоӣ, номукаммал боқӣ 
мондааст. Функсияҳои интиқолшуда, аз ҷумла, назорати 
фаъолияти суғурта, ҳамкории қарзӣ ва фаъолияти маблағгузории 
хурд, фаъолияти биржаҳои молӣ, миёнаравон ва брокерҳоро дар 
бар мегиранд, инчунин назорат дар соҳаи ташаккул ва 
сармоягузории пасандозҳои нафақавӣ ва ваколатҳои дигар. 
Ҳамин тариқ, доираи танзими Бонки миллии Тољикистон васеъ 
шуд ва аз ҳама ташкилотҳои молиявии ғайрикредитии татбиқ 
шурӯъ карда, мавқеи БМТ мустаҳкам гардид. Тағйирот дар 
қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти бонкӣ, бинобар таҳияи 
нокифояи назариявии баъзе категорияҳо, пароканда ва маҳдуд 
мебошанд. Алалхусус воситаҳои молиявии дар соҳаи бонкӣ 
истифодашаванда ба қадри кофӣ таҳия нашудаанд ва 
механизмҳои ҳуқуқие, ки иштирокчиёни муносибатҳои бонкӣ 
истифода мебаранд, ба қадри кофӣ самаранок набошанд; тартиби 
бозхонди литсензия аз ташкилотҳои қарзӣ дорои хавфҳои 
коррупсионӣ бо сабаби набудани механизми самарабахши 
ҳуқуқии шаҳрвандӣ барои дифоъ аз салоҳдиди субъективии 
шахсони ваколатдор ва ғайра мебошад. 

 
§3. Хизматњои бонкї оид ба љалб ва љойгиркунии воситаи пулї 

Муносибати муштариён бо ташкилоти қарзӣ дар асоси 
шартнома сурат мегирад. Муҳлат ва меъёрҳои фоизии қарзҳо, 
амонатҳо, пасандозҳо, инчунин ҳаққи хизмат аз ҷониби 
ташкилоти қарзӣ дар шартнома бо муштарӣ муқаррар карда 
мешаванд. Пеш аз оғози хизматрасонӣ ташкилоти қарзӣ ба 
муштарии худ ҳатман дар бораи хизматрасонии 
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пешниҳодшаванда, аз ҷумла дар бораи ҳаққи хизмат, меъёрҳои 
фоизӣ ва дигар хароҷоти иловагии муштарӣ хабар медиҳад. 
Ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст интиқоли маблағи муштарӣ ва ба 
суратҳисоби вай гузаронидани маблағро на дертар аз рўзи дигари 
гирифтани ҳуҷҷати дахлдори пардохт амалӣ намояд, агар дар 
қонунгузорӣ, шартнома ё ҳуҷҷати пардохт муҳлати дигар 
муқаррар нашуда бошад. Дар сурати дер ё нодуруст ба 
суратҳисоби муштарии худ гузаронидан ё аз он хориҷ кардани 
маблағҳои пулӣ, ташкилоти қарзӣ бояд барои ҳар рўзи таъхир ба 
муштарӣ аз рўи маблағи муҳлати пардохташ батаъхирафтода 
мувофиқ ба меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон 
ҷарима диҳад. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар интихоби 
ташкилоти қарзӣ озод буда, метавонанд дар як ё якчанд 
ташкилоти қарзӣ суратҳисоби бонкӣ кушоянд. Ташкилоти қарзӣ 
ҳуқуқ надорад меъёрҳои фоизии қарзҳои додашуда, амонатҳо, 
пасандозҳо, ҳаққи хизмат ва муҳлати амали шартномаҳои бо 
муштариён басташударо якҷониба тағйир диҳад, ба истиснои 
ҳолатҳое, ки дар шартномаи бо муштариён басташуда пешбинӣ 
гардидааст. Ташкилоти қарзӣ њамзамон, ҳаќ надорад, ки ба 
муштарӣ қарз дода ё хизмати дигар расонида, дар назди вай шарт 
гузорад, ки ҳатман аз дигар хизматрасониҳои ҳамин ташкилоти 
қарзӣ ё муассисаҳои он истифода барад. Ҳангоми аз ҷониби 
муштарӣ пеш аз муҳлат баргардондани маблағи қарзи асосӣ 
ташкилоти қарзӣ ҳуқуқи рад кардани қабули маблағи қарзи 
асосиро надорад. Ҳисоб кардани фоиз ба муҳлати боқимонда ва 
ҷарима барои пеш аз муҳлат баргардондани қарзи асосӣ манъ 
аст. 

Дар истилоњоти бонкї хизматњо оид ба љалби воситањои пулї 
амалиёти ѓайрифаъол номида мешавад. Дар баъзе њолатњо ба 
амалиёти ѓайрифаъол љалби воситањо дар намуди боќимондањои 
суратњисоби муштариён низ дохил мешавад. Зеро дар натиљаи 
бастани шартномаи суратњисоби бонкї дар ташкилоти ќарзї дар 
намуди боќимондањои суратњисоби истифоданашудаи муштариён 
таъсис дода мешаванд. Аммо бо шартномаи суратњисоби бонкї 
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маќсади асосии хизмати бонкї оид ба љалби воситањои пулї на 
ташкил намудани њисоббаробаркунї, балки таъсис додани 
пассивњои муњлатнок барои дар оянда ба активњои даромаднок 
омехта кардани он мебошад. Аз ин лињоз дар амалия бонкњо дар 
намуди баќияи муштариён оид ба суратњисоби бонкї, чун ќоида 
бемузд аст, дар ин маврид барои пассивњои ба муњлати муайян 
љалбшуда бонкњо чун ќоида фоиз пардохт мекунанд. Хизматњо 
оид ба љалби воситањои пулии шахсони воќеї ва њуќуќї ба 
пасандозњо амалиётњои гурўњњои васеъ ва барои ташкилотњои 
ќарзї муњимро дар бар мегирад, ки натиљааш аз љониби 
ташкилоти ќарзї гирифтани воситањои пулї бо шартњои 
муњлатнок, бозгарданда ва музднок мебошад. Амалиётњои 
њуќуќии бонкї оид ба љалби воситањои пулї бо шартномањои 
пасандози бонкї ва як ќатор шартномањои бо пањнкунии 
коѓазњои ќиматноки бонк алоќаманд ба расмият дароварда 
мешавад. 

Хизматњои бонкие, ки оид ба љойгиркунии воситањои пулї аз 
ном ва аз њисоби худ гурўњи муњимтарини амалиётњои бонкиро 
ифода мекунад, фаъол номида мешаванд. Дар мавриди 
гузаронидани амалиётњои фаъол бонк аз номи худ њамчун молики 
воситањои пулї баромад мекунад, бо вуљуди он ки сарчашмаи 
воситањои пулї сармояи худи бонк ё воситањои љалбгардида 
(пассивњо) мебошад. Дар мавриди додани ќарз аз њисоби 
воситањое ки дар суратњисоб љой дорад (дар фарќият бо ќарздињї 
аз њисоби пасандозњои муњлатнок), эмиссияи иловагии пулњои 
ѓайринаќдї мансуб аст. Агар пули ѓайринаќдиро њамчун њуќуќи 
молумулкї, ки талаботи муштариро ба бонк ифода мекунад, 
баррасї кунем, пас аз кадом восита ќарз дода мешавад, умуман 
фарќ надорад; њамаи он пассивњои бонкї ба тавозуни ягонаи 
бонк якљоя мешавад ва новобаста аз сарчашмаи таъсис додани 
восита ба дороиҳои гуногун таќсим мешавад. Ба ѓайр аз он танњо 
онро эътироф кардан мумкин аст, ки восита оид ба пасандози 
бонкї ба муњлати муайян пањн карда шудааст. Чи тавре мегўянд, 
шахсони воќеї (ва шахсони њуќуќї, агар тартиби дигаре дар 
шартномаи пасандози бонкї пешбинї нашуда бошад) њуќуќ 
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доранд, пасандози муњлатнокро дар њама ваќт то гузаштани 
муњлат талаб намояд. Аз ин лињоз эмиссияи ќарзии бонкро 
њамчун далели иќтисодї рад намуда, дар ин маврид падидаи 
мазкурро таркиби њуќуќии (шартномаи суратњисоби бонкї ё 
шартномаи пасандози бонкї) истифоданамудаи бонк барои 
таъсис додани пассив асоснок намудан мумкин нест. Аз нуќтаи 
назари њуќуќї, њуќуќи бонк ба воситаи ба пасандоз додашуда ва 
ба баќияњои суратњисоби бонкї баробар аст, ин моликияти бонк 
аст. 

Дар доираи мавзўи мазкур тањлили ду намуди шартномаи 
хизматрасонии бонкї ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Шартномаи пасандози бонкӣ. Тибқи шартномаи пасандози 
бонкӣ (депозити бонк) як тараф (бонк), ки маблағ (пасандоз)-и ба 
ҳисоби тарафи дигар (амонатгузор) воридшударо қабул кардааст, 
уҳдадор мешавад, ки ба амонатгузор ин маблағро баргардонад ва 
барои он фоиз ё дар шакли дигар тибқи шарт ва  тартиби 
пешбининамудаи шартнома фоида пардозад. Шартномаи 
пасандози бонкӣ аз рӯзи ворид шудани пасандоз ба бонк 
басташуда ба ҳисоб  меравад.  Шартномаи пасандози бонкие, ки 
дар он амонатгузор шаҳрванд мебошад, шартномаи оммавӣ ба 
ҳисоб меравад. Нисбат ба муносибатҳои бонк ва амонатгузор оид 
ба суратҳисобе, ки ба он пасандоз гузошта шудааст, қоидаҳо дар 
бораи шартномаи суратҳисоби бонк, агар дар қоидаҳои ҳамин 
боб тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад ва аз моҳияти 
шартномаи пасандози бонкӣ тартиби дигаре барнаояд, татбиқ 
мегардад. Шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқ надоранд маблағҳои пулии дар 
пасандоз (депозитҳо) мавҷудбударо ба шахси дигар гузаронанд. 

Ҳуқуқи ҷалби маблағҳои пулиро ба пасандозҳо бонкҳое доро 
мебошанд, ки ба онҳо ин ҳуқуқ тибқи иҷозатнома мувофиқи 
тартиби муқаррарнамудаи қонун гирифташуда дода шудааст. 
Бонки амонатгузор ё шуъбаҳои он ҳифз ва баргардондани пули 
пасандози амонатгузорро дар ҳар лаҳза кафолат медиҳад. 

Шартномаи пасандози бонкӣ бояд дар шакли хаттӣ баста 
шавад. Шакли хаттии шартномаи пасандози бонкӣ ба шарте 
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риоягардида ба ҳисоб меравад, ки  агар гузаронидани пасандоз 
бо дафтарчаи амонат, сертификат (амонат)-и бонкӣ ё дигар 
ҳуҷҷати ба амонатгузор додаи бонк, ки ба талаботи барои чунин 
ҳуҷҷатҳо муайяннамудаи қонун, қоидаҳои мутобиқи он  
муқаррарнамудаи бонкӣ ва дар амалияи анъанаҳои муомилоти 
кории бонкӣ истифодашаванда ҷавобгӯ бошад, тасдиқ карда 
шудааст. Риоя накардани шакли хаттии шартномаи пасандози 
бонкӣ боиси беэътибор гардидани он метавонад. 

Шартномаи пасандози бонкӣ бо шарти тибқи талаби 
аввалини амонатгузор додани пасандоз (пасандози талаб карда 
гирифташаванда) ё тибқи шарти баргардонидани пасандоз бо 
гузашти муҳлати дар шартнома муқарраргардида (пасандози 
муҳлатнок) баста мешавад.  Дар шартнома гузоштани пасандоз 
таҳти шарти бо тартиби дигар баргардонидани он, ки хилофи 
қонунҳо намебошад, пешбинӣ гардиданаш мумкин аст. Тибқи 
шартномаи пасандози бонкии навъи мухталиф бонк уҳдадор аст 
маблағи пасандоз ё як қисми онро бо талаботи аввалини 
амонатгузор, ба истиснои пасандозҳои таҳти шартҳои дигари 
баргардонидани онҳо  гузоштаи ашхоси ҳуқуқӣ, ки дар шартнома 
пешбинӣ гардидааст, диҳад. Шартҳои шартнома дар бораи рад 
кардани ҳуқуқ барои бо талаби аввалин гирифтани пасандоз 
эътибор надорад. Дар ҳолатҳое ки пасандози муҳлатнок ё дигар 
пасандоз, ки аз пасандози тибқи талаб гирифташаванда фарқ 
мекунад, ба амонатгузор  мувофиқи талаби ӯ то гузаштани 
муҳлат ё то фаро расидани муҳлатҳои дар шартнома зикргардида 
баргардонида мешавад, агар дар шартнома тартиби дигаре 
пешбинӣ нагардида бошад, фоизҳои пасандоз ба андозаи баробар 
ба андозаи фоизе, ки бонк тибқи пасандози мувофиқи талаб 
гирифташаванда мепардозад, пардохта мешавад. Дар ҳолатҳое ки 
амонатгузор баргардонидани маблағи пасандози мӯҳлатнокро бо 
гузашти муҳлат ё маблағи пасандозеро, ки бо дигар шарти 
баргардонидан бо фарорасии ҳолатҳои дар шартнома 
пешбинигардида талаб намекунад, агар дар шартнома тартиби 
дигаре пешбинӣ нагардида бошад, шартнома тибқи шартҳои 
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пасандози талаб карда гирифташаванда тамдидгардида ҳисобида 
мешавад. 

2. Шартномаи суратҳисоби бонкӣ. Тибқи шартномаи 
суратҳисоби бонк як тараф (бонк) ё дигар муассисаи кредитӣ 
(минбаъд – «бонк») уҳдадор мешавад, ки маблағи пулии ба 
суратҳисоби тарафи дигар (молики суратҳисоб) воридшударо 
қабул кунад ва гузаронад, супориши молики суратҳисобро дар 
мавриди аз суратҳисоб гузаронидан ва пардохти маблағҳои 
дахлдор ва вобаста ба суратҳисоб иҷро намудани дигар 
амалиётро анҷом диҳад. 

Бонк метавонад маблағҳои пулии дар суратҳисоби бонк 
мавҷудбудаи молики суратҳисобро бо кафолати вуҷуд доштани 
он ҳангоми пешниҳоди талабот ба суратҳисоб ва ҳуқуқи молики 
онро бидуни мамоният ихтиёрдорӣ кардани ин маблағҳо дар 
доираи маблағҳои дар суратҳисоб буда истифода барад. 

Молики суратҳисоб маблағҳои пулии худро, ки дар 
суратҳисоби бонк мавҷуд аст, мустақилона ихтиёрдорӣ мекунад. 
Бонк  ҳуқуқ надорад самти истифодаи воситаҳои пулии молики 
суратҳисобро таъин ва назорат кунад ва ё дигар маҳдудиятҳои 
ҳуқуқи ӯро дар мавриди тибқи салоҳдиди худ ихтиёрдорӣ 
намудани маблағҳои пулӣ, ки дар қонун ё дар шартнома пешбинӣ 
нашудаанд, муқаррар намояд. 

Шартномаи суратҳисоби бонкӣ бояд дар шакли хаттӣ баста 
шавад. Риоя накардани шакли хаттии шартномаи суратҳисоби 
бонкӣ боиси беэътибор донистани ин шартнома мегардад. Чунин 
шартнома қурб надорад. Шартномаи суратҳисоби бонкӣ бо роҳи 
аз ҷониби бонк тибқи шартҳои аз ҷониби тарафҳо мувофиқашуда 
ба муштарӣ ё шахси зикрнамудаи ӯ кушодани суратҳисоб дар 
бонк баста мешавад. Шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон барои 
суратҳисоби ҷории худ ва таъмини кассавӣ мустақилона бонкро 
интихоб менамоянд ва метавонанд бо як ё якчанд бонкҳо 
шартномаи суратҳисоби бонкӣ банданд. Бонк вазифадор аст бо 
муштарие, ки тибқи шартҳои барои кушодани чунин навъи 



270  

суратҳисоб эълонкардаи бонк бо пешниҳоди кушодани 
суратҳисоби ба талаботи пешбининамудаи қонун ва қоидаҳои 
мутобиқи онҳо қабулнамудаи бонк мувофиқ муроҷиат намудааст, 
суратҳисоб кушояд. Бонк ҳуқуқ надорад кушодани суратҳисоб, 
анҷом додани амалиёти дахлдорро, ки қонун, ҳуҷҷатҳои 
муассисии бонк ва иҷозатнома ба ӯ додашуда пешбинӣ 
намудааст, ба истиснои ҳолатҳое, ки чунин саркашӣ бо сабаби 
дар бонк мавҷуд набудани имконияти фароҳам овардани 
хизматрасонии бонкӣ ба миён омадааст, рад намояд. 

Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида 
бошад, бонк вазифадор аст маблағҳои пулии воридшударо қабул 
кунад ва ба суратҳисоб дохил намуда, супориши молики онро дар 
бораи гузаронидан ва додани маблағҳои пулӣ бо усули анҷом 
додани амалиёти барои чунин навъи суратҳисобҳо 
пешбининамудаи қонунҳо, қоидаҳои тибқи онҳо қабулнамудаи 
бонкҳо ва анъанаҳои муомилоти кории дар амалияи бонкӣ  
истифодашавандаро анҷом диҳад. Бонк вазифадор аст тибқи 
супориши молики он на дертар аз як рӯзи баъд аз рӯзи ба бонк 
ворид гардидани ҳуҷҷатҳои дахлдори пардохт  фарорасида, агар 
дар шартнома муҳлати дигаре пешбинӣ нагардида бошад, 
маблағҳои пулии воридшударо ба суратҳисоб гузаронад, онро  
диҳад ё онро аз суратҳисоб барорад. 

Дар ҳолатҳое ки агар тибқи шартнома бонк пардохтҳоро 
мувофиқи талабот ба молики суратҳисоб анҷом медиҳад, ҳарчанд 
дар суратҳисоби ӯ маблағҳои пулӣ мавҷуд набошанд, бонк аз 
рӯзи анҷом додани пардохт ба муштарӣ ба маблағи дахлдор 
кредит дода (кредитонии суратҳисоб) ба шумор меравад. Ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои тарафҳо вобаста ба кредитонии суратҳисоб, агар 
дар шартномаи суратҳисоби бонкӣ тартиби дигаре пешбинӣ 
нагардида бошад, тибқи қоидаҳо дар бораи қарз  муайян карда 
мешавад. 
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Молики суратҳисоб хизматрасонии бонкро ҷиҳати анҷом 
додани амалиёт бо маблағҳои пулии дар суратҳисоб мавҷудбуда 
тибқи шартҳои пешбининамудаи шартнома мепардозад.  

Шартномаи суратҳисоби бонкӣ метавонад тибқи аризаи 
молики он дар ҳар лаҳза бекор карда шавад. Бонк дар сурате ки 
агар маблағи воситањои пулии дар суратњисоб мавҷуда аз андозаи 
ҳадди ақали пешбининамудаи қонун ва њиссаҳои мувофиқи он 
муқаррарнамудаи бонкҳо ё шартнома камтар бошад, ҳуқуқ дорад 
бекор кардани шартномаи суратҳисоби бонкиро талаб намояд. 
Бекор кардани шартнома барои бастани суратҳисоб асос 
мебошад. Бақияи маблағҳои пулии суратҳисоб ба молики он 
баргардонида мешавад ё тибқи дастури ӯ ба дигар суратҳисоб 
гузаронида мешавад. Агар дар қонун, санадҳои дигари ҳуқуқӣ ё 
қоидаҳои мутобиқи онҳо муқаррарнамудаи бонкҳо тартиби 
дигаре пешбинӣ нагардида бошад, қоидаҳои ҳамин боб ба 
суратҳисобҳои корреспондентӣ, суратҳисобҳои фаръии 
(ғайриасосии) корреспондентӣ ва дигар суратҳисобҳои бонк 
татбиқ мегардад. 

 
Саволњо барои худсанљї 

1.Мафҳуми бозори хизматрасониҳои бонкиро баён кунед. 
2. Амалиёти бонкӣ ва хизматрасонии бонкӣ чист? 
3. Вазъи ҳуқуқии субъектҳои низоми бонкӣ ва танзими 

давлатии бозори хизматрасонии бонкиро кадом санадњо танзим 
мекунанд? 
 4.Танзими ҳуқуқии хизматрасонии бонкӣ барои ҷалб ва 
ҷойгиркунии маблағҳо тавассути кадом шартномањо амалї 
мегардад? 
5.Хизматрасониҳои бонкӣ барои ташкили ҳисоббаробаркуниҳо 
чист? 
6.Дар бораи шартномањои хизматрасонии бонкї маълумот дињед. 
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              БОБИ 11. ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ БОЗОРИ СУҒУРТА 

 

1.Ҳолати ҳуқуқии ташкилотҳои суғуртавӣ 

Ташкилотҳои суғуртавӣ миёнарави муҳим дар бозори молия 
мебошанд. Маҳз дар бозори суғурта раванди ташаккул ва 
истифодаи фонди суғурта сурат мегирад, муносибатҳои иқтисодӣ 
ташаккул меёбанд, манфиатҳои шахсӣ, гурӯҳӣ ва коллективӣ ба 
ҳам мепайвандад. Ташкилотҳои суғуртавӣ шакли таърихан 
муайяншудаи иҷтимоии фаъолияти фонди суғурта мебошанд. 
Гузариш ба иқтисоди бозорӣ нақш, сохтори ташкилӣ ва ҷойгоҳи 
ташкилотҳои суғуртавиро дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ 
муайян мекунад. Ташкилотҳои суғуртавӣ ташкилоти тиҷоратӣ 
мебошанд, ки фаъолияти худро дар бастан ва иҷрои 
шартномаҳои суғурта дар асоси иљозатномаи анҷом медиҳанд.  

Сармояи оинномавии ташкилоти суғурта танҳо бо пули 
миллӣ пардохт карда мешавад. Дар айни замон, истифодаи 
маблағҳои қарзӣ ва кредитӣ барои пардохти саҳмияҳо манъ аст.  

Ташкилотҳои суғурта захираҳои худро аз ҳисоби мукофотҳои 
суғурта ташкил медиҳанд ва маблағҳои ҷамъшударо барои 
сармоягузорї истифода мебаранд.  

Яке аз хусусиятҳои хосси ташкилотҳои суғуртавӣ шакли 
мушаххаси ҷалби маблағҳо – фурӯши полиси суғурта мебошад. 
Онҳо инчунин ба корхонаҳо ва ҳукумат қарзҳои дарозмуддат 
медиҳанд. 

Фаъолияти ташкилоти суғурта дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тољикистон дар асоси иљозатнома барои соҳаи "суғуртаи ҳаёт" ё 
иљозатнома барои соҳаи "суғуртаи умумӣ" амалӣ карда мешавад. 
Фаъолият дар соҳаи "суғуртаи умумӣ" наметавонад бо фаъолият 
дар соҳаи "суғуртаи ҳаёт" ҳамбастагӣ дошта бошад ва дар шакли 
суғуртаи ҷамъоварӣ амалӣ карда намешавад, ба истиснои 
суғуртаи тавакалҳо аз садамаҳо ва бемориҳо, инчунин суғуртаи 
тиббӣ. 
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Ғайр аз фаъолияти асосӣ, ташкилотҳои суғуртавї метавонанд 
инҳоро иҷро кунанд: фаъолияти сармоягузорӣ, додани қарзҳо ба 
шахсони суғуртакунандаи худ дар ҳаҷми хариди дар шартномаи 
суғуртаи дахлдори садақа пешбинишуда; фурӯши нармафзори 
махсус барои автоматикунонии фаъолияти ташкилотҳои суғурта; 
фурӯши адабиёти махсус оид ба суғурта; фурӯш ё иҷораи амволи 
қаблан барои эҳтиёҷоти худ бадастомада ё вобаста ба бастани 
шартномаҳои суғурта ба ихтиёри он гирифташуда; машварати 
суғурта; ташкил ва гузаронидани омӯзиш бо мақсади такмили 
ихтисоси мутахассисон дар соҳаи суғурта ё аз нав суғурта; 
миёнаравии суғурта ҳамчун агенти суғурта. 

Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) дар шакли 
ҷамъияти саҳомӣ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, 
ташкилоти давлатии суғуртавӣ дар шакли корхонаи воҳиди 
давлатӣ таъсис дода мешавад.  Ташкилоти суғуртавӣ 
(азнавсуғуртакунӣ) чунин вазифаҳоро амалӣ менамояд: арзёбии 
тавакалҳои суғуртавӣ; гирифтани ҳаққи суғуртавӣ; ташаккул 
додани захираҳои суғуртавӣ; пурра намудани дороиҳо;  муайян 
намудани андозаи зиён ё зарар; анҷом додани пардохти  
суғуртавӣ (ҷуброни суғуртавӣ); дигар амалҳои вобаста ба иҷрои 
уҳдадориҳои шартномаи суғурта. 

Ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо мақсади 
гирифтани даромади иловагӣ, инчунин ҳуқуқ доранд бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории ЉТ бо сармоягузории 
(маблағгузории) захираҳои суғуртавии муваққатан озод машғул 
шаванд. Ҳангоми таъсис додани ташкилоти суғуртавӣ 
(азнавсуғуртакунӣ) ва амалигардонии фаъолият бо иштироки 
сармоягузорони хориҷӣ бояд талаботи зерин риоя карда шаванд: 
сармоягузори хориҷӣ уҳдадор аст ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 
пардохтпазирии ў ва хулосаи аудиториро (то санаи охирин) 
пешниҳод намояд; на кам аз 50 фоизи аъзои мақомоти 
идоракунии ташкилоти суғуртавиро, ки бо иштироки 
сармоягузорони хориҷӣ таъсис ёфтааст, шаҳрвандони ЉТ ташкил 
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диҳанд; ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадор аст, ки 
розигии пешакии мақоми назорати суғуртавиро барои зиёд 
намудани андозаи сармояи оинномавӣ аз ҳисоби маблағи 
сармоягузорони хориҷӣ ва (ё) ҷамъиятҳои фаръии онҳо барои 
бегонакунии саҳмияҳои худ (ҳиссаҳо дар сармояи оинномавӣ) ба 
манфиати сармоягузорони хориҷӣ (аз ҷумла, барои фурўш ба 
сармоягузорони хориҷӣ) гирад, саҳмдорони ватанӣ 
(иштирокчиён) бошанд, уҳдадоранд, ки розигии пешакии мақоми 
назорати суғуртавиро барои бегонакунии саҳмияҳои (ҳиссаҳо дар 
сармояи оинномавии) ташкилоти суғуртавии (азнавсуғуртакунии) 
ба онҳо тааллуқдошта ба манфиати сармоягузорони хориҷӣ ва (ё) 
ҷамъиятҳои фаръии онҳо гиранд; ташкилоти суғуртавии 
(азнавсуғуртакунии) таъсисёбанда ва ташкилоти суғуртавии бо 
иштироки сармоягузорони хориҷӣ ташкилшаванда уҳдадоранд, 
ки андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавиро дошта бошанд, 
ки он дар лаҳзаи гирифтани иҷозатнома барои амалӣ намудани 
фаъолияти суғуртавӣ пурра ва дар шакли пулӣ  бо пули миллӣ 
пардохт гардида бошад. 

Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) бо мақсади 
расонидани маълумот дар бораи фаъолияти худ ба 
суғурташавандагон, шахсони суғурташуда, фоидагирандагон ва 
шахсоне, ки хоҳиши бастани шартномаи суғуртаро доранд, бояд 
сомонаи электронии худро бояд дошта бошад; њисоботи 
молиявии солонаи маљмўи бо хулосаи аудитории тасдиќкунандаи 
эътимоднокии он барои се соли њисоботии гузашта; маълумот дар 
бораи фаъолияти тащкилоти суѓуртакунанда (азнавсуѓуртакунї), 
таљрибаи кори он тибќи намудњои суѓурта; маълумот оид ба 
иштирок дар иттињодияњо, ташкилотњои суѓуртавї дошта бошад.  

 

§2. Мафњуми бозори суғурта 

Бозори суғурта падидаест, ки фаъолияти самарабахш ва 
рушди пешрафтаи ҷомеа ва иқтисодиёти ҳар як кишвар ва дар 
маҷмӯъ ҷомеаи ҷаҳонро таъмин мекунад. Дар бозори суғурта 
фаъолияти суғурта, хизматрасонии суғурта анҷом дода мешавад. 
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Бозори суғурта як унсури бозори молиявист, ки бояд ба маънои 
мањдуд ва васеъ баррасӣ карда шавад. Ба маънои мањдуд, бозори 
суғурта муҳит, платформаест, ки дар он амалиёти молиявӣ оид ба 
хизматрасонии суғурта анҷом дода мешавад. Ба маънои васеъ, 
бозори суғурта муносибати иқтисодии байни иштирокчиёни 
фаъолияти суғуртавї дар раванди бастани аҳдҳо бо хадамоти 
суғурта мебошад, ки ҳимояи суғуртаро аз таваккалҳо таъмин 
мекунад. 

Аз нимаи дуюми асри хх, бозорҳои суғурта дар кишварҳои 
гуногун дар самти ташкили фазои ягонаи суғуртаи байналмилалӣ 
фаъолона рушд карданд. Ин тамоюли ҳамгироии бозорҳои 
миллии суғурта ба тамоми соҳаҳои тиҷорати суғурта таъсир 
расонд. Дар семоњаи аввали соли 2020 дар Тољикистон 18 
ташкилоти суѓуртавї фаъолият менамуд, аз љумла 2 ташкилотҳои 
суғуртаи давлатӣ, 15 ташкилотҳои суғуртаи ғайридавлатӣ ва 1 
ҷамъияти суғуртаи мутақобила. 

Фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори суғурта дар асоси 
иҷозатномаи мақоми назорати суғуртавӣ амалӣ мегардад, ба 
истиснои фаъолияти актуарийҳо, ки аз ҷониби мақоми мазкур 
аттестатсия карда мешавад.  Маълумот дар бораи иштирокчиёни 
касбии бозори суғурта бо тартиби муқарраркардаи мақоми 
назорати суғуртавӣ ба Феҳристи ягонаи давлатии иштирокчиёни 
касбии бозори суғурта ворид карда мешавад.  

Номи (номи фирмавии) иштирокчии касбии бозори суғурта – 
шахси ҳуқуқӣ маълумоти зеринро дар бар мегирад: шакли 
ташкилию ҳуқуқии иштирокчии касбии бозори суғурта; намуди 
фаъолияти иштирокчии касбии бозори суғурта бо истифодаи 
калимаи «суғуртакунӣ» ва (ё) «азнавсуғуртакунӣ» ё 
«суғуртакунии мутақобила», ё худ «брокери суғуртавӣ», инчунин 
калимаҳои аз чунин калимаву ибораҳо сохташуда; нишонаи 
фардикунонии иштирокчиёни касбии бозори суғурта. 

Иштирокчии касбии бозори суғурта – (шахси ҳуқуқӣ) барои 
пурра истифода бурдани номи иштирокчии дигари касбии бозори 
суғурта ҳуқуқ надорад. Муқаррароти мазкур ба ҷамъиятҳои 
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фаръӣ ва филиалҳои иштирокчиёни касбии бозори суғурта 
татбиқ намегарданд.   

Бо мақсади ташкил ва амалӣ намудани танзими давлатӣ ва 
иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти суғуртавӣ суғурта ба шаклҳо, 
соҳаҳо, гурўҳҳо ва намудҳо ҷудо карда мешавад. Суғурта дар 
шаклҳои ихтиёрӣ, ҳатмӣ ва ҳатмии давлатӣ амалӣ мегардад. 
Суғуртаи ихтиёрӣ дар асоси шартномаи суғурта ва қоидаҳои 
суғуртакунӣ, ки шартҳои умумӣ ва тартиби амалигардонии онро 
муайян менамоянд, амалӣ мегардад.  Қоидаҳои суғурта дорои 
муқаррарот оид ба субъектҳо ва объектҳои суғурта, ҳодисаҳои 
суғуртавӣ, тавакалњои суғуртавӣ, тартиби муайян намудани 
маблағи суғуртавӣ, тарифи суғуртавӣ, ҳаққи суғуртавӣ, тартиби 
бастан, иҷро ва қатъ намудани шартномаҳои суғурта, ҳуқуқу 
уҳдадориҳои тарафҳо, муайян намудани ҳаҷми зиён ё зарар, 
тартиби муайянкунии маблағи пардохти суғуртавӣ (пардохти 
ҷуброни суғуртавӣ), ҳолатҳои рад кардани пардохти суғуртавӣ 
(ҷуброни суғуртавӣ) ва муқаррароти дигар мебошанд. Қоидаҳои 
суғурта аз тарафи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) ё 
иттиҳодияҳои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) 
мустақилона дар асоси Кодекси граждании ЉТ ва Қонуни мазкур 
таҳия гардида, бо мақоми назорати суғуртавӣ мувофиқа карда 
мешаванд.  Суғуртаи ҳатмӣ ба объектҳои афзалиятноки суғурта, 
ҳимояи манфиатҳои молумулкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар 
асоси қонунгузории ЉТ ҷорӣ гардида, аз ҷониби ташкилотҳои 
суғуртавӣ, новобаста ба шакли моликияташон, ки ҷавобгўи 
талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории ЉТ мебошанд, амалӣ 
мегардад. Суғуртаи ҳатмии давлатии ҳаёт, саломатӣ ва молу 
мулки шаҳрвандон тибқи қонунгузории ЉТ танҳо аз ҷониби 
ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ амалӣ карда мешавад. Ҳаққи 
суғуртавӣ дар чунин ҳолат аз ҳисоби буҷети давлатӣ пардохт 
карда мешавад.   
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Суғурта аз рўи соҳаҳо ба суғуртаи ҳаёт ва суғуртаи умумӣ 
(яъне гурўҳҳои дигари суғурта, ки ба суғуртаи ҳаёт мансуб 
нестанд) ҷудо мешавад.  

Соҳаи «суғуртаи ҳаёт» гурўҳҳои зерини шаклҳои ихтиёрии 
суғуртаро дар бар мегирад: суғуртаи ҳаёт; суғурта ҳангоми 
фарорасии ҳодисаи муайян дар ҳаёт; суғуртаи аннуитетӣ. 

Соҳаи «суғуртаи умумӣ» гурўҳҳои зерини шаклҳои ихтиёрии 
суғуртаро, аз љумла суғурта аз ҳодисаҳои нохуш; суғурта дар 
ҳолати ба беморӣ гирифтор шудан; суғуртаи воситаҳои нақлиёти 
автомобилӣ, роҳи оҳан; ҳавоӣ, обӣ; суғуртаи борҳо; суғуртаи 
молу мулк аз зарар; суғуртаи қарзҳо; суғуртаи ипотекавӣ; 
суғуртаи кафолатҳо; суғурта аз дигар талафоти молиявӣ; 
суғуртаи хароҷоти судӣ ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Ҳангоми бастани шартномаи суғурта ташкилоти суғуртавӣ 
намуди суғуртаро дар шакли ҳуҷҷати дахлдор таҳия намуда, ба 
суғурташаванда дар доираи як ё якчанд гурўҳҳои суғурта 
пешниҳод менамояд. Ташкилоти суғуртавӣ ҳуқуқ дорад танҳо 
баъди бо мақоми назорати суғуртавӣ мувофиқа  намудани  
қоидаҳои суғурта ва гирифтани иҷозатнома бо тартиби 
муқарраргардида, фаъолият оид ба бастани шартномаи суғуртаро 
дар шакли шартномаи ҳамроҳшавӣ бо додани полиси суғуртавӣ 
ба суғурташаванда амалӣ намояд.   

Намуди суғурта маҳсули суғуртавиест, ки ташкилоти 
суғуртавӣ онро дар шакли санади меъёрӣ таҳия намуда, ба 
суғурташаванда дар доираи як ё якчанд гурўҳи суғурта тавассути 
бастани шартномаи суғурта пешниҳод менамояд. Ташкилоти 
суғуртавӣ ҳуқуқ дорад танҳо баъди бо мақоми назорати 
суғуртавӣ мувофиқа намудани қоидаҳои суғурта ва гирифтани 
иҷозатнома оид ба бастани шартномаи суғурта дар шакли 
шартномаи ҳамроҳшавӣ бо додани полиси суғуртавӣ ба 
суғурташаванда фаъолият намояд.  Ҳар як намуди суғуртаи ҳатмӣ 
гурўҳи алоҳидаи суғурта ба ҳисоб меравад.  
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Якҷоякунии соҳаҳо ва гурўҳҳои суғурта аз ҷониби мақоми 
назорати суғуртавӣ тибқи қонунгузорї амалї карда мешавад.  Аз 
рўи шартномаҳои суғуртаи ҷавобгарии гражданию ҳуқуқӣ 
таваккали худи суғурташаванда ва танҳо ба манфиати ў суғурта 
шуда метавонад. 

 

§3. Суғуртакунонї ҳамчун намуди фаъолияти соҳибкорӣ 

Дар асоси Ќонуни ЉТ “Дар бораи фаъолияти суѓуртавї” аз 23 
июли соли 201678 суѓуртакунї – муносибатњо оид ба њимояи 
манфиатњои ќонунии молумулкии шахсони воќеї ва њуќуќї 
њангоми рух додани њодисањои суѓуртавии муайян аз њисоби 
фондњои пулии аз мукофотњои суѓуртавии (њаќќи суѓуртавии) 
пардохтшуда, инчунин маблаѓњои дигари ташкилотњои 
суѓуртавї, ки аз љониби ташкилотњои суѓуртавї ташаккул 
ёфтаанд. Бањри суѓуртакунї дар ќонунгузории кишвар мафњуми 
махсус, ки фаъолияти суѓуртавї яъне  фаъолияти ташкилоти 
суѓуртавї (азнавсуѓуртакунї) оид ба бастан ва иљрои 
шартномањои суѓурта, ки дар асоси иљозатномаи маќоми 
назорати суѓуртавї тибќи талаботи ќонунгузорї амалї мегардад, 
муќаррар шудааст. Фаъолияти мазкур аз љониби  субъектњои 
фаъолияти суѓуртавї амалї карда мешавад. Субъектњои 
фаъолияти суѓуртавї иштирокчиёни бозори суѓурта мебошанд, 
яъне иштирокчиёни касбии бозори суѓурта ин ташкилотҳои 
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), брокери суғуртавӣ, ташкилотҳои 
актуарӣ, адҷастерӣ, сюрвейери суғуртавӣ, ки дар асоси 
иҷозатномаи мақоми назорати суғуртавӣ фаъолият мекунанд.  

Субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ уҳдадоранд: 
- талаботи қонунгузориро дар соҳаи суғурта риоя намоянд; 
- ҳисоботҳои муқарраргардида оид ба фаъолият, маълумот 

оид ба вазъи молиявӣ, инчунин ҳуҷҷатҳо ва маълумотро 
мутобиқи қонунгузории ЉТ пешниҳод намоянд; 

- таъиноти мақоми назорати суғуртавӣ дар хусуси 
бартарафсозии риоя накардани қонунгузорӣ дар соҳаи суғуртаро 
                                                           
78 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016, №7, мод. 627; Қонунҳои ҶТ аз 02.01.2018 с., 
№1487; аз 2.01.2019 с., № 1573. 
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иҷро намуда, маълумоту ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи иҷро 
гаштани онро дар муҳлатҳои муқарраргардида пешниҳод 
намоянд;   

- аз рўи дархости мақоми назорати  суғуртавӣ дар муҳлатҳои 
муқарраргардидаи ин дархостҳо маълумот ва ҳуҷҷатҳои барои 
амалисозии назорати суғуртавӣ зарур, аз ҷумла ҳуҷҷатҳоро оид 
ба вазъи молиявии худ пешниҳод намоянд;   

- ба мақоми назорати суғуртавӣ нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисии 
филиалҳо ва намояндагиҳое, ки берун аз макони ҷойгиршавии 
субъекти фаъолияти суғуртавӣ ҷойгиранд, бо нишон додани 
суроғаи (маҳалли ҷойгиршавии) онҳо, инчунин нусхаи ҳуҷҷатҳое, 
ки ваколатҳои роҳбарони онҳоро тасдиқ менамояд, пешниҳод 
намоянд;  

- ҳуҷҷатҳои номзад ба мансабҳои роҳбар ва сармуҳосиби 
субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ таъиншавандаро ба мақоми 
назорати суғуртавӣ барои мувофиқа пешниҳод намоянд;   

- ба мақоми ваколатдор оид ба муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва маблағгузории терроризм тибқи муқаррароти 
Қонуни ЉТ «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, 
маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи 
қатли ом» доир ба ҳама гуна аҳд ва амалиёти шубҳанок оид ба 
анҷом додани пардохти суғурта ё гирифтани он  иттилоъ  диҳанд. 

Манфиатҳои молумулкӣ ё шахсии ғайримолумулкӣ объекти 
суғурта шуда метавонанд, аз ҷумла суғуртаи вобаста ба: ҳаёт, 
саломатӣ, қобилияти меҳнат, таъминоти нафақавӣ ва дигар 
манфиатҳои шахси суғурташуда; соҳибӣ, идоракунӣ ва истифодаи 
молу мулк; расонидани зарар ба шахси сеюм (воқеӣ ё ҳуқуқӣ) ё 
худ ба молу мулки ў. 

Объектҳои суғуртаи ҳаёт манфиатҳои молумулкие мебошанд, 
ки бо расидани шаҳрвандон ба синну соли муайян ё то ба охир 
расидани шартномаи суғурта ва ё то рух додани ягон ҳодиса дар 
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ҳаёти шахс, инчунин бо фавти онҳо (суғуртаи ҳаёт) 
алоқаманданд. 

Объектҳои суғуртаи умумӣ: манфиатҳои молумулкии вобаста 
ба расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон, инчунин бо 
фавти онҳо дар натиҷаи ҳодисаи нохуш ё беморӣ (суғурта аз 
ҳодисаҳои нохуш ва бемориҳо);  манфиатҳои молумулкии вобаста 
ба пардохти маблағ ҷиҳати ташкил ва расонидани ёрии тиббию 
доруворӣ (хизматрасонии тиббӣ) ва хизматрасонии дигари дар 
натиҷаи бад шудани саломатӣ ё ҳолати ҷисмонии шахси 
суғурташуда, ки ташкил ва расонидани чунин хизматрасонӣ, 
инчунин гузаронидани чорабиниҳои пешгирикунанда, ки дараҷаи 
хатари ба ҳаёт ва саломатии шахси воқеӣ таҳдидкунандаро 
коҳиш медиҳанд ё онҳоро (суғуртаи тиббиро) бартараф мекунанд;  
манфиатҳои молумулкии вобаста ба хавфи нобудшавӣ 
(нестшавӣ), норасоӣ ё зарар дидани молу мулк (суғуртаи молу 
мулк); манфиатҳои молумулкии суғурташаванда (шахси 
суғурташуда) вобаста ба хавфи нагирифтани даромад, пайдоиши 
хароҷоти пешбининагардидаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (суғуртаи 
хавфҳои молиявӣ); манфиатҳои молумулкии вобаста ба хавфи 
пайдошавии зарар аз фаъолияти соҳибкорӣ бинобар риоя 
накардани уҳдадориҳо аз ҷониби контрагентҳои соҳибкор ё худ 
тағйирёбии шартҳои ин фаъолият, ки бо ҳолатҳои ба соҳибкор 
новобаста, аз ҷумла бо хавфи ба даст наовардани даромадҳои 
пешбинишуда (суғуртаи хавфи соҳибкорӣ); манфиатҳои 
молумулкии вобаста ба хавфи фарорасии ҷавобгарӣ барои 
расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ва ба молу мулки 
шаҳрвандон, молу мулки шахсони ҳуқуқӣ, мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ, ташкилотҳои дигар, инчунин хавфҳои фарорасии 
ҷавобгарӣ барои риоя накардани шартнома. 

 
§4. Танзим ва назорати давлатии фаъолияти суѓуртавї 

Барои амалӣ намудани вазифаҳои давлат дар соҳаи суғурта, 
танзими бозори суғурта, ки пеш аз ҳама дар танзими ҳуқуқ ва 
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уҳдадориҳои иштирокчиёни ин бозор, дар таъмини 
пардохтпазирии он ифода ёфтааст, ниҳоят зарур аст. Ҳадафи 
суғурта фароҳам овардани шароити мусоид барои бахшҳои 
хизматрасони иқтисодиёт мебошад, на фоида ба ташкилоти 
суғуртавӣ, ки бояд онро мақомоти давлатӣ ва мақомоти назорати 
суғурта ба инобат гиранд. Дар ин робита муносибати босалоҳият 
ва мутавозин ба ҳамаи иштирокчиёни раванди суғурта муҳим аст. 

Вазифаҳои асосии танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ 
чунин мебошанд: таъсис ва нигоҳдории низоми суғуртавии 
устувор дар ЉТ ва ташаккули инфрасохтори бозори суғурта; 
танзими бозори суғурта ва назорат аз рўи фаъолияти суғуртавӣ; 
ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии суғурташавандагон, 
шахсони суғурташуда ва фоидагирандагон; вазифаҳои дигаре, ки 
қонунгузории  ЉТ дар соҳаи суғурта муайян намудааст. 

Сиёсати давлатиро дар соҳаи суғурта мақоми дахлдори 
ваколатдори давлатӣ амалӣ ва назорати фаъолияти суғуртавиро 
мақоми назорати суғуртавӣ таъмин менамояд. Назорати 
фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори суғурта (назорати 
суғуртавӣ) бо мақсади аз ҷониби онҳо риоя намудани 
қонунгузорӣ дар соҳаи суғурта, огоҳкунӣ ва аз ҷониби 
иштирокчиён риоя накардани муносибатҳо, ки бо қонунгузорӣ 
дар соҳаи суғурта танзим гардидаанд, таъмини ҳимояи ҳуқуқҳо, 
манфиатҳои қонунии суғурташавандагон, шахсони дигари 
манфиатдор ва давлат, рушди босамараи бозори суғурта амалӣ 
карда мешавад. Назорати суғуртавӣ дар асоси принсипҳои 
қонуният, ошкорбаёнӣ ва ягонагии ташкилӣ амалӣ мегардад. 
Назорати суғуртавиро Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ 
менамояд.   

Мақоми назорати суғуртавӣ иттилооти зеринро дар матбуоти 
муайян нашр ва (ё) дар сомонаи худ ҷойгир менамояд:   

- тавзеҳоти масъалаҳои мансуб ба вазифаҳои мақоми 
назорати суғуртавӣ;   
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- маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатии иштирокчиёни 
касбии бозори суғурта, Феҳристи иттиҳодияҳои иштирокчиёни 
касбии бозори суғурта; 

- санадҳо оид ба маҳдудкунӣ, боздоштан ё аз нав ба расмият 
даровардани иҷозатнома барои амалисозии фаъолияти 
суғуртавӣ;  

- санадҳои бозхонди иҷозатнома оид ба амалисозии 
фаъолияти суғуртавӣ; 

- маълумоти дигар оид ба масъалаҳои санҷиш ва назорат дар 
бораи фаъолияти суғуртавӣ; 

- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти суғуртавӣ. 
Назорати суғуртавӣ инҳоро дар бар мегирад: 
- иҷозатномадиҳӣ ба фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори 

суғурта ва пешбурди Феҳристи ягонаи давлатии иштирокчиёни 
касбии бозори суғурта, Феҳристи иттиҳодияҳои иштирокчиёни 
касбии бозори суғурта;  

- назорати риояи қонунгузорӣ дар соҳаи суғурта  бо роҳи 
гузаронидани санҷиш ва ҳангоми зарурат гузаронидани санҷиши 
таъхирнопазири субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ тибқи 
қонунгузории ЉТ;  

- додани хулосаҳо барои бақайдгирии давлатии ташкилотҳои 
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ); 

- мувофиқасозӣ бо мақсади зиёд намудани андозаи сармояи 
оинномавии ташкилотҳои суғуртавӣ аз ҳисоби маблағҳои 
сармоягузории хориҷӣ барои бо иштироки сармоягузорони 
хориҷӣ амалӣ намудани муомилот оид ба бегонакунии саҳмияҳои 
(ҳиссаҳо дар сармояҳои оинномавии) ташкилотҳои суғуртавӣ, 
барои кушодани намояндагиҳои ташкилотҳои хориҷии 
суғуртавӣ, азнавсуғуртакунӣ, брокерӣ ва ташкилотҳои дигаре, ки 
фаъолияти суғуртавиро амалӣ менамоянд, инчунин барои 
кушодани филиалҳои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) 
бо сармоягузории хориҷӣ; 
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- қабули қарор дар бораи таъин намудани маъмурияти 
муваққатӣ оид ба боздошт ва маҳдудкунии ваколатҳои мақоми 
иҷроияи ташкилоти суғуртавӣ дар ҳолатҳо ва бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории ЉТ. 

Бо мақсади сари вақт ошкор намудани таваккалҳои 
пардохтнопазирии субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ мақоми 
назорати суғуртавӣ бо тартиби муқарраргардида мониторинги 
фаъолияти субъектҳои фаъолияти суғуртавиро бо истифодаи 
нишондиҳандаҳои молиявӣ, ки тавсифкунандаи вазъи молиявии 
субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ ва устувории онҳо нисбати 
омилҳои хавфҳои дохилӣ ва берунӣ мебошанд, амалӣ менамояд. 
Мониторинги фаъолияти субъектҳои фаъолияти суғуртавиро 
мақоми назорати суғуртавӣ дар асоси принсипҳои мустақилият, 
воқеият, истифодабарии қоидаҳои ягонаи муқарраркунандаи 
талабот ба субъектҳои фаъолияти суғуртавӣ, маҷмўӣ, фаврият ва 
асосноккунии арзёбии фаъолияти онҳо амалӣ менамояд.   

Пешгирӣ, маҳдудкунӣ ва бартарафсозии фаъолияти инҳисорӣ 
ва рақобати носолимро дар бозори суғуртавӣ мақоми 
ваколатдори давлатии зиддиинҳисорӣ дар якҷоягӣ бо мақоми 
назорати суғуртавӣ тибқи қонунгузорї дар бораи фаъолияти 
зиддиинҳисорӣ таъмин менамоянд. Ташкилоти суғуртавӣ 
(азнавсуғуртакунӣ) бо тартиби ҳатмӣ мақомоти идоракуниро 
ташкил медиҳад, ки он аз мақоми идоракунӣ, мақоми иҷроия ва 
назоратӣ иборат аст. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), 
новобаста ба шаклҳои ташкилию ҳуқуқии худ, уҳдадор аст дорои 
мақомоти идоракунӣ, сармуҳосиб, роҳбари аудити дохилӣ ва 
актуарийи масъул бошад, ба истиснои ҳолатҳои мавҷудияти 
шартномаи басташуда бо шахси муносиб оид ба ваколатдиҳии 
вазифаҳои суғуртавӣ, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар асоси 
он аз ҷониби мақоми назорати суғуртавӣ қабулгардида пешбинӣ 
гардидааст.   
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§5. Суѓуртаи фаъолияти соњибкорї 

        Фаъолияти соњибкорї ва суғурта категорияҳои ба ҳам 
алоқаманди иқтисоди бозорӣ мебошанд. Муваффақиятро онҳое 
ба даст меоранд, ки ташаббускор ва пешбин мебошанд, ҳалли 
ғайримуқаррарии корро меҷӯянд. Суғуртаи фаъолияти соњибкорї 
ба ҳимояи ҳам натиҷаҳои ниҳоии он ва ҳам омилҳои мухталифе 
равона шудааст, ки расидан ба ҳадафҳои пешбинишударо таъмин 
мекунанд. Тавассути суғуртакунї бояд кафолат зидди 
таваккалњое, ки интизори ҳар як соҳибкор мебошанд, бунёд 
гардад. Аз ин рӯ, дар шароити бозорї  суғурта аз таваккали 
соҳибкорӣ, тиҷоратӣ, биржавӣ, асъорӣ муҳим мегардад. 

Суғурта вобаста ба хусусиятҳои муносибатҳои бозорӣ торафт 
бештар на танҳо роҳи муҳофизати соҳибкорон аз офатҳои 
харобиовари табиӣ, балки воситаи муҳофизат аз тағйироти 
номусоиди муҳити иқтисодӣ низ мегардад. Суғурта дар ин ҳолат 
ба танзими муносибатҳои молиявӣ ва ҳуқуқии байни 
иштирокчиёни муносибатҳои бозорї мусоидат мекунад. 

Ҳадафи фаъолияти соҳибкорӣ баланд бардоштани фоида, 
зиёд кардани сармояи ба ширкат гузошташуда мебошад. Аз ин 
рӯ, суғурта аз талафоти эҳтимолии фоидаи пешбинишуда ё 
норасоии даромади пешбинишуда аҳаммияти аввалиндараҷа 
дорад. Ҳамаи сабабҳои боиси аз даст додани фоида ба омилҳои 
зерин вобастаанд: вайрон кардани раванди истеҳсолот бо 
сабабҳои гуногун; тағйирёбии шароити бозорї;  вайрон ва иҷро 
накардани шартномаҳо аз ҷониби молрасонҳо (хизматрасон) ё 
талаб накардани мол (хизмат) аз љониби истеъмолкунанда. Ин 
омилҳо фаъолияти асосии суғуртаро ташкил медиҳанд. Аз тарафи 
дигар, худи суғурта дар иқтисоди бозорӣ ба соҳаи фаъолияти 
соњибкорї табдил меёбад. 

Аз ин рӯ, суғуртакунанда шартнома баста, масъулияти 
хавфҳоро ба дӯш гирифта, пеш аз ҳама дар бораи худ фикр 
мекунад, ки  шартномаи суғурта ба ӯ чӣ медиҳад. Аз ин бармеояд, 
ки суғуртакунанда он намудҳои суғуртаро гирифта наметавонад, 
ки дар он ҷо таваккали калон зиёд бошад. Яке аз объектҳои 
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суғуртаи дорои таваккали зиёд фаъолияти соњибкории 
суғурташаванда мебошад, ки барои ба даст овардани даромад ё 
фоидаи муайян аз сармоягузорӣ, захираҳои пулӣ ва дигарро дар 
корхонаҳои тиҷоратӣ, ҳолатҳо ва хизматрасониҳо пешбинӣ 
мекунад. Масъулияти ташкилоти суғурта барои суғуртаи 
фаъолияти соњибкорї ҷуброни зарари суғуртаест, ки дар натиҷаи 
тағирёбии номусоид, пешгӯинашавандаи шароити бозор, иҷро 
накардани шартномаҳо ё дигар ҳолатҳои ғайричашмдошт ба 
амал омадааст. Мақсади суғуртаи фаъолияти соњибкорї љуброни 
зарари эҳтимолӣ мебошад, агар пас аз як давраи муайян амалиёти 
суғурташуда хароҷоти шартномавӣ ё интизоршавандаро ба даст 
наорад. 

Маблағи суғурта дар шартнома байни суғуртакунанда ва 
суғурташаванда мувофиқа карда мешавад. Дар ин ҷо ду вариант 
имконпазир аст: 1) маблағи суғурта дар доираи маблағгузории 
асосии суғурташаванда ба амалиёти суғуртакунанда муқаррар 
карда мешавад; 2) маблағи суғурта на танҳо ба хароҷоти асосӣ ва 
дигар сармоягузориҳои тиҷоратӣ, балки ба фоидаи муайяне, ки аз 
фаъолияти соњибкорї интизор аст, дохил карда мешавад. 

Субъектони фаъолияти соњибкорї бањри эмин нигоњ доштани 
фаъолияти худ аз таваккалњои гуногун шартнома мебанданд. 
Мутобиқи шартномаи суғурта як тараф (суғуртакунанда) уҳдадор 
мешавад, ки бо пардохти дар шартнома қайду шартшуда 
(мукофоти суғурта) ҳангоми фаро расидани ҳодисаи дар 
шартнома пешбинишуда (ҳодисаи суғурта) ба тарафи дигар 
(суғурташаванда) ё шахси дигаре, ки ба манфиати он шартнома 
баста шудааст (бадастоварандаи фоида), зарари вобаста ба ин 
ҳодиса ба суғуртакунанда расонидашуда ё зарари вобаста ба 
дигар манфиати суғурташаванда расонидашударо дар доираи 
маблағи дар шартнома муайянгардида (маблағи суғурта) 
пардозад (ҷубронпулии суғуртаро пардозад).  

Тибқи шартномаи суғуртаи молу мулк инҳо метавонанд 
суғурта карда шавад:  1) молу мулк: 2) таваккали масъулияти 
шаҳрвандӣ вобаста ба уҳдадорие, ки дар натиҷаи расонидани 
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зарар ба ҳаёт, саломатӣ ё амволи ашхоси дигар  ба миён омадааст 
ва дар ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ намудааст, инчунин 
масъулият тибқи шартнома; 3) таваккали соҳибкорӣ – таваккали  
ба даст наовардани даромади дарназардошташуда аз фаъолияти 
соҳибкорӣ вобаста ба вайрон кардани ӯҳдадориҳои худ аз ҷониби 
контрагентҳои соҳибкор ё тағйир додани шарти ин фаъолият 
вобаста ба ҳолатҳое, ки ба соҳибкорӣ  алоқаманд намебошанд. 

Суғуртаи молу мулк. Молу мулк тибқи шартномаи суғурта ба 
манфиати шахсе (суғурташаванда ё бадастоварандаи фоида), ки 
мувофиқи қонунҳо ё шартнома барои ба манфиати худ нигоҳ 
доштани ҳамин амвол асос дорад, ба манфиати молики он, шахсе, 
ки ба ин амвол ҳуқуқи дигари амволӣ дорад, иҷоракор, пудратчӣ, 
нигаҳбон, комиссионер ва ғайра суғурта шуданаш мумкин аст. 
Шартномаи суғуртаи молу мулк ба манфиати бадастоварандаи 
фоида бидуни зикри ном ё номгӯи бадастоварандаи фоида баста 
шуданаш мумкин аст. Ҳангоми бастани чунин шартнома полиси 
суғурта ба манзуркунанда дода мешавад. Ҳангоми татбиқи ҳуқуқ 
оид ба чунин шартнома ба суғуртакунанда пешниҳод кардани 
чунин полис зарур мебошад.  

Суғуртаи масъулият барои расонидани зарар. Тибқи 
шартномаи таваккали масъулият оид ба уҳдадориҳое, ки дар 
натиҷаи расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ва амволи дигар 
ашхос ба миён омадааст, таваккали масъулияти худи 
суғуртакунанда ё шахси дигаре, ки ба зиммаи он чунин масъулият 
гузошта мешавад, суғурта шуданаш мумкин аст. Шахсе, ки 
таваккали масъулияти ӯ барои расонидани зарар суғурта 
шудааст, бояд дар шартномаи суғурта зикр карда шавад. Агар 
чунин шахс дар шартнома зикр нашуда бошад, эътироф мегардад, 
ки таваккали масъулият худи суғуртакунанда суғурта шудааст. 
Шартномаи суғуртаи таваккали масъулият барои расонидани 
зарар ба манфиати ашхосе, ки ба онҳо зарар расонида шуданаш 
мумкин аст (бадастоварандагони фоида) басташуда ҳисобида 
мешавад.  
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Суғуртаи масъулият оид ба шартнома. Суғуртаи таваккали 
масъулият барои вайрон кардани шартнома нисбат ба 
масъулияти соҳибкори инфиродӣ ё ташкилоти тиҷоратӣ барои 
иҷро накардан ё иҷрои номатлуби шартномаи оммавӣ ва дар 
дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун иҷозат дода мешавад. 
Тибқи шартномаи суғуртаи таваккали масъулият барои вайрон 
кардани шартнома танҳо таваккали масъулияти худи 
суғуртакунанда суғурта карда шуданаш мумкин аст. Шартномаи 
суғурта, ки ба ин талабот мувофиқ намебошад, қурб надорад. 
Таваккали масъулият барои вайрон кардани шартнома ба 
манфиати тарафе, ки нисбат ба он тибқи шартҳои ин шартнома 
суғуртакунанда бояд ҷавобгарии дахлдор (бадастоварандаи 
фоида)-ро ба зимма гирад, суғурташуда ба ҳисоб меравад.  

Суғуртаи таваккали соҳибкорӣ. Тибқи шартномаи суғуртаи 
таваккали соҳибкорӣ танҳо таваккали соҳибкории худи 
суғуртакунанда ва танҳо ба манфиати вай суғурта шуданаш 
мумкин аст.  Шартномаи суғуртаи таваккали соҳибкории шахсе, 
ки суғуртакунанда намебошад, қурб надорад.  Шартномаи 
суғуртаи таваккали соҳибкорӣ ба манфиати шахсе, ки 
суғуртакунанда намебошад, ба манфиати суғуртакунанда 
басташуда ҳисобида мешавад.  

Саволњо барои худсанљї 

1. Мафњуми фаъолияти суғуртаро баён кунед. 
2. Вазифаҳои суғуртакуниро номбар кунед. 
3. Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти суғуртавиро 

тавсиф кунед. 
4. Фарқи байни "иштирокчиёни муносибатҳои суғуртавї" ва 

"субъектҳои тиҷорати суғурта" чист? 
5. Мафҳуми суғуртакунандаро баён кунед. 
6. Вазъи ҳуқуқии дорандаи суғурта ва суѓурташавандаро 

шарњ дињед! 
7. Дар бораи иштирокчиёни бозорї маълумот дињед! 
8. Тавсифи субъектҳое, ки дар соҳаи фаъолияти суғурта 

хизмат мерасонанд, шарњ диҳед. 
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9. Дар бораи суѓуртаи фаъолияти соњибкорї маълумот дињед! 
     10. Суѓуртаи таваккали соњибкориро шарњ дињед.  
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БОБИ 12. ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИ ФАЪОЛИЯТИ  

ИҚТИСОДИИ БЕРУНӢ 

 

§1. Мафҳум ва хусусиятҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти 

савдои иқтисодии беруна 

Дар иқтисоди муосир фаъолияти соҳибкорон на ҳамеша бо 
бозорҳои миллӣ маҳдуд мешавад. Сабаби ин фарқияти мавқеи 
ҷуғрофӣ, шароити табиӣ ва иқлимӣ, захираҳои инсонӣ, ашёи хом 
ва молиявӣ, рушди нобаробарии иқтисодӣ ва илмӣ-техникии 
кишварҳои ҷаҳон ва аксар вақт омилҳои сиёсӣ мебошад. Агар 
давлат ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ имтиёзҳо 
диҳад, соҳибкорон барои татбиқи онҳо ҳавасмандии иловагӣ 
доранд ва баъзан барои пинҳон кардани фаъолияти худ ҳамчун 
иқтисоди хориҷӣ имтиёзҳо доранд. 

Қонунгузорӣ фаъолияти иқтисодии берунаро бо рӯйхати на 
хусусиятҳои он, балки фаъолияте, ки ба фаъолияти иқтисодии 
беруна дахл дорад, муайян мекунад. Аз љумла, савдои хориҷӣ, 
сармоягузорӣ ва дигар фаъолиятҳо, аз ҷумла ҳамкориҳои саноатӣ 
дар соҳаи мубодилаи байналмилалии мол, иттилоот, кор, 
хизматрасонӣ, натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, аз ҷумла ҳуқуқҳои 
истисноӣ ба онҳо. 

Фаъолияти иқтисодии беруна ба бастан ва иҷро кардани 
амалиёти иқтисодии беруна равона карда шудааст. Ќонуни ЉТ 
“Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ” аз 3 июли соли  201279 
асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии фаъолияти савдои хориҷӣ, 
принсипҳои асосии фаъолияти савдои хориҷӣ, ҳуқуқу 
уҳдадориҳои субъектҳои фаъолияти савдои хориҷиро танзим 
намуда, барои фароҳам овардани шароити мусоид ба фаъолияти 
савдои хориҷӣ ва ҳамгироии самараноки он ба иқтисодиёти 
ҷаҳонӣ равона гардидааст. Муқаррароти Қонуни мазкур, ки ба 
хизматрасониҳои савдои хориҷии танзими давлатӣ дахл доранд, 

                                                           
79 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2009, №5, мод.331; с.2010, №7, мод.555; с.2011, №12, 
мод.84б; с.2013, №11, мод.786; с.2014, №11, мод.663; с.2018, №7-8, мод.532; с.2019, №6, мод. 328. 
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ба хизматҳои ба мақомоти давлатии ЉТ расонидашаванда татбиқ 
карда намешаванд. 

Фаъолияти савдои хориҷӣ – ҳама намуди фаъолияти марбут 
ба интиқоли мол, дигар молу мулки моддӣ, ҳуқуқҳо ё 
хизматрасонӣ, ки байни ЉТ ва кишварҳои дигар ё дар қаламрави 
берун аз ҳудуди ЉТ сурат мегирад.  

Принсипҳои асосии танзими давлатии фаъолияти савдои 
хориҷӣ ягонагии сиёсати савдои хориҷӣ ҳамчун қисми таркибии 
сиёсати иқтисодии хориҷии ЉТ; ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
қонунии субъектҳои фаъолияти савдои хориҷӣ аз тарафи давлат; 
баробарӣ ва поймол накардани ҳуқуқи субъектҳои фаъолияти 
савдои хориҷӣ; ошкорбаёнӣ зимни таҳия, қабул ва истифодаи 
чораҳои танзими давлатии фаъолияти савдои хориҷӣ; истиснои 
дахолати беасоси давлат ё мақомоти он ба фаъолияти савдои 
хориҷӣ ва расонидани зарар ба субъектҳои фаъолияти савдои 
хориҷӣ ва иқтисодиёти ЉТ; масъулияти мутақобилаи давлат ва 
субъектҳои фаъолияти савдои хориҷї ва ѓайра мебошанд. 

Ҳар шахс мутобиқи қонунгузории ЉТ метавонад  молҳои 
зеринро, бо назардошти мақоми онҳо, вале бо он маҳдуд нашуда, 
ворид ё содир намояд: молҳое, ки барои фурўш, коркарди дохилӣ 
ё берунӣ ва ё ҳар муомилоти дигари тиҷоратӣ, бо назардошти 
қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти тиҷоратӣ пешбинӣ 
гардидаанд; молҳои барои эҳтиёҷоти худи шахси ҳуқуқӣ, 
истифодаи шахсӣ ё оилавӣ пешбинигардида; молҳое, ки барои 
амалӣ гардонидани фаъолияти касбӣ, аз ҷумла фаъолияти 
соҳибкорон, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва шахсони воқеии  бо 
фаъолияти касбӣ ё хизматрасонӣ машғулбуда пешбинӣ 
гардидаанд. 

Шахсони хориҷие, ки дар қаламрави ЉТ ҳузури тиҷоратӣ 
надоранд (агар онҳо намояндагӣ ё филиал ва ё дар ҳар шакли 
дигар ташкилоти соҳибкорӣ ва ё касбӣ надошта бошанд), барои 
ба ЉТ ворид намудани мол дар ҳар марҳилаи воридот бевосита ва 
ба қадри зарурат барои истифода бурдан аз хизматҳои брокери 
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гумрукӣ (намоянда) ё ҳар шахси воқеӣ ё ҳуқуқии маҳаллӣ ҳуқуқ 
доранд. Вале чунин воридкунандагон барои дар қаламрави ЉТ 
фурўхтан ё паҳн намудани ин молҳои воридотӣ ҳуқуқ надоранд. 
Воридкунандагоне, ки дар қаламрави ЉТ ҳузури тиҷоратӣ 
надоранд, молҳои воридотиро танҳо ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие 
расонида метавонанд, ки барои дар қаламрави ЉТ паҳн намудан 
ва фурўхтани чунин молҳо ҳуқуқ доранд. 

Ҳукумати ЉТ дар ҳолатҳои норасоии шадиди молҳое, ки 
барои ЉТ аҳаммияти назаррас доранд ё барои сабук кардани 
чунин норасоӣ, инчунин бо мақсади ҳифзи захираҳои табии 
тамомшаванда, агар маҳдудиятҳои содирот ҳамзамон бо 
маҳдудиятҳо барои истеҳсол ё истифодаи дохилӣ татбиқ шаванд, 
метавонад маҳдудиятҳои миқдории содиротро муқаррар намояд.   

Савдои хориҷии хизматрасониҳо бо усулҳои зерин амалӣ 
гардонида мешавад:  аз қаламрави ЉТ ба қаламрави ҳар кишвари 
дигар ва аз қаламрави ҳар кишвари дигар ба қаламрави ЉТ; аз 
ҷониби шахси ватанӣ ба шахси хориҷӣ дар қаламрави ЉТ; аз 
ҷониби шахси ватанӣ тавассути  ҳузури тиҷоратӣ дар қаламрави 
ҳар кишвари дигар ё аз ҷониби шахси хориҷӣ тавассути ҳузури 
тиҷоратӣ дар қаламрави ЉТ; аз ҷониби шахси воқеии ватанӣ дар 
қаламрави ҳар кишвари дигар ё аз ҷониби шахси хориҷӣ дар 
қаламрави ЉТ. 

Ҳамин тавр, фаъолияти иқтисодии берунаи соҳибкорон бо як 
қатор хусусиятҳо тавсиф карда мешавад Аз ҷумла, таваљуњи 
махсус ба бастан ва иҷрои аҳдҳои иқтисодии беруна, ҳамкорӣ бо 
шарикњои хориҷӣ, вобастагии назаррас ба омилҳои сиёсӣ; чун 
қоида, интиқоли фаромарзии мол, истифодаи асъори хориҷӣ 
ҳамчун воситаи пардохт мебошад. Хусусиятҳои мазкур инчунин 
хусусиятҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисодии берунаро 
муайян мекунанд: зарурати ҳалли ихтилофи манфиатҳо (интихоби 
қонунҳои амалкунанда); табиати мураккаб (танзими ҳуқуқӣ, аз як 
тараф, аз рӯи меъёрҳои хусусӣ (гражданї, соњибкорї), аз тарафи 
дигар, аз рӯи меъёрҳои ҳуқуқи давлатӣ - қонунгузории маъмурӣ, 
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асъор, гумрук, андоз ва то як андоза амалӣ карда мешавад, 
инчунин андозаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ, ки заминаи 
умумии танзими ҳуқуқиро муқаррар мекунад); зуҳури чунин 
принсипҳои мухолиф, ба мисли либерализм ва протексионизм; 
маҷмӯи зиддияти қонунҳо ва танзими моддӣ, хусусӣ ва ҷамъиятӣ, 
ғайримустақим ва мустақим; муқаррар намудани тартиби 
махсуси ҳалли баҳсҳо; робита бо омилҳои сиёсӣ. 

 
§2. Субъектҳои фаъолияти иқтисодии беруна 

Субъектҳои фаъолияти савдои хориҷӣ – шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ, аз ҷумла шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, ки мутобиқи 
муқаррароти ќонунгузорї бо фаъолияти савдои хориҷӣ 
машғуланд, шуда метавонанд.  

Тоҷикистон таъмини ҳуқуқу манфиатҳои субъектҳои 
фаъолияти савдои хориҷиро кафолат медиҳад. Дар сурати аз 
ҷониби мақомоти давлатии ЉТ қабул гардидани санадҳое, ки 
ҳуқуқи субъектҳои фаъолияти савдои хориҷии муайяннамудаи 
ќонунгузорї вайрон мекунанд, зарари ба онҳо расонидашуда 
мутобиқи қонунгузории ЉТ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тоҷикистон бо тариқи судӣ аз ҷониби ин 
мақомот ҷуброн карда мешавад. Фаъолияти субъектҳои савдои 
хориҷӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорї танҳо бо 
қарори суд боздошта ё қатъ карда  мешавад. Нисбат ба қарор дар 
бораи боздоштан ё қатъ намудани фаъолияти савдои хориҷӣ бо 
тариқи судӣ шикоят кардан мумкин аст. 

Ҳукумати ЉТ ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид 
барои дастрасии субъектҳои ватании фаъолияти савдои хориҷӣ 
ба бозорҳои давлатҳои хориҷӣ чораҳо андешида, бо ин мақсад 
гуфтушунидҳои дуҷониба ва бисёрҷониба мегузаронад, 
шартномаҳои байналмилалии ЉТ – ро ба имзо мерасонад, 
инчунин ҷиҳати мусоидат ба инкишофи робитаҳои иқтисодии 
хориҷии ЉТ дар таъсис ва фаъолияти ташкилотҳои байналмилалӣ 
ва комиссияҳои байниҳукуматӣ иштирок менамояд. 
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Минтақаи савдои озод қаламрави гумрукиест, ки мутобиқи 
шартномаи байналмилалӣ бо як ё якчанд давлат ё гурўҳи 
давлатҳо боҷҳои гумрукӣ ва чораҳои дигари маҳдудкунии савдои 
молҳои дар ҳамин қаламрави гумрукӣ истеҳсолшуда дар мавриди 
амали ҳамаи савдои хориҷии чунин молҳо дар доираи қаламрави 
гумрукии мазкур бекор карда шудаанд. Зимнан субъектҳои 
минтақаи савдои озод ягон ҳамоҳангсозии муҳиме дар мавриди 
истифодаи боҷҳои гумрукӣ ва дигар чораҳои танзими савдои 
хориҷии молҳоро бо кишварҳои сеюм амалӣ наменамоянд. 
Тартиби амалӣ намудани савдо дар минтақаҳои савдои озод ва 
қаламрави дахлдоре, ки дар он низомҳои махсуси амалӣ 
намудани фаъолияти савдои хориҷӣ муқаррар мегарданд, аз 
ҷониби Ҳукумати ЉТ муайян карда мешавад. 

Савдои наздисарҳадӣ дар асоси шартномаи байналмилалии 
ЉТ бо давлати хориҷии ҳамсарҳад амалӣ гардонида шуда, 
пешниҳоди низоми махсуси мусоиди фаъолияти савдои хориҷиро 
дар мавриди савдои хориҷии молу хизматрасоние, ки танҳо барои 
қонеъ гардонидани талаботи маҳал ба молу хизматҳои дар ҳудуди 
қаламрави дахлдори наздисарҳадӣ истеҳсолшуда ва барои 
истеъмол аз тарафи шахсони воқеии дорои маҳали доимии зист 
дар ин қаламрав ва шахсони ҳуқуқии дорои маҳали ҷойгиршавӣ 
дар ин қаламрав таъингардида пешбинӣ менамояд. Зимнан 
низоми махсуси мусоиди мазкур ба дигар давлатҳои хориҷӣ ё 
гурўҳи давлатҳои хориҷие, ки ЉТ бо онҳо шартномаҳои 
байналмилалӣ оид ба пешбинии пешниҳоди низоми мусоидати 
бештарро ба имзо расонидааст, дахл надорад. Савдои 
наздисарҳадӣ метавонад аз тарафи шахсони дорои маҳали 
доимии ҷойгиршавӣ (маҳали зист) дар қаламрави наздисарҳадии 
ЉТ ва шахсони хориҷии дорои маҳали доимии ҷойгиршавӣ 
(маҳали зист) дар қаламрави наздисарҳадии дахлдоре, ки дар 
шартномаи байналмилалии ЉТ бо давлати хориҷии ҳамсарҳад 
муайян шудааст, танҳо барои қонеъ гардонидани талаботи маҳал 
ба молу хизматрасониҳои дар ҳудуди қаламрави дахлдори 
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наздисарҳадӣ истеҳсолшуда ва барои истеъмол дар қаламрави 
дахлдори наздисарҳадӣ таъингардида амалӣ гардонида шавад. 
Тартиби амалӣ намудани савдои наздисарҳадӣ ва қаламрави 
дахлдорро, ки дар он низомҳои махсуси амалӣ намудани 
фаъолияти савдои хориҷӣ муқаррар мегарданд, Ҳукумати ЉТ 
мутобиқи қонунгузории ЉТ ва (ё) шартномаҳои байналмилалии 
ЉТ бо давлатҳои хориҷии ҳамсарҳад муайян менамояд.  

Субъектҳои фаъолияти савдои хориҷӣ метавонанд оид ба 
қонунгузории нисбат ба аҳдҳояшон истифодашаванда ва 
интихоби суд  (арбитраж)-и салоҳиятнок ба мувофиқа расанд. 
Агар қонунгузории татбиқшаванда ё мақомот оид ба ҳалли 
баҳсҳо аз ҷониби тарафҳо мувофиқа нашуда бошад, пас 
қонунгузорӣ ё мақомот оид ба ҳалли баҳсҳо мутобиқи санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон муайян 
карда мешавад. 

 
§3.Аҳдҳои иқтисодии берунӣ 

Аҳдҳои иқтисодии берунӣ ањдест, ки дар он ҳадди ақал яке аз 
тарафҳо шахси хориҷӣ (воқеӣ ё ҳуқуқӣ) мебошад ва мундариҷаи 
он амалиёт барои воридот аз хориҷа ё содироти мол ба хориҷа ё 
ҳама гуна амалиёти ёрирасон мебошад. Намуди асосии аҳдҳои 
иқтисодии берунӣ шартномаи хариду фурӯши хориҷӣ 
(байналмилалӣ) мебошад. Ба ғайр аз шартномаи хариду фурӯш 
ба аҳдҳои иқтисодии берунӣ шартномаи пудрат, шартномаи 
мубодила, шартномаи лизинг, шартномаи комиссия, шартномаи 
суғурта, шартномањои хизматрасонии кумаки техникӣ дар 
сохтмони иншооти саноатӣ ва татбиқи сохтмон, илмӣ-тадқиқотӣ, 
корҳои лоиҳакашӣ, интиқоли ҳуҷҷатҳои гуногун ва ғайра дохил 
мешаванд.  

Аҳдҳои иқтисодии берунӣ метавонанд хусусияти музднок ё 
ройгон дошта бошанд. Аҳдҳои иқтисодии берунӣ чунин тасниф 
мешаванд: 

- яктарафа (додани ваколатнома ба шахси ҳуқуқии хориҷӣ ё 
шахси воқеӣ барои иҷрои амалҳо аз номи комитент); 
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- дутарафа (шартномаҳои хариду фурӯши байналмилалӣ, 
шартномаҳои мубодила ва ғ.); 

- бисёрҷониба (шартномаи фаъолияти якљоя, шартномаи 
таъсис ва ғ.). 

Аҳдҳои иқтисодии берунӣ метавонанд бо як шароити муайян 
баста шаванд, ки ҳангоми ба амал омадани он аҳд ё эътибор 
пайдо мекунад ё эътибор надорад. Асъори хориҷӣ одатан ҳамчун 
воситаи пардохт истифода мешавад. Гузашта аз ин, тарафҳои 
муомила метавонанд асъори кишвари сеюмро интихоб кунанд. 
Асосҳои ситонидан, тартиби ҳисоб ва ҳаҷми фоизҳо аз рӯи 
уҳдадориҳои пулӣ бо қонунгузории ин кишвар муайян карда 
мешавад, ки нисбати уҳдадориҳои дахлдор татбиқ карда 
мешавад. 

Аҳдҳои иқтисодии берунӣ байни соҳибкорони кишварҳои 
мухталиф метавонад ҳам дар асоси интихоби озоди тарафайн ва 
ҳам тибқи рӯйхатҳои молҳо ва хизматҳое, ки бояд содир ё ворид 
карда шаванд, дар созишномаҳои махсуси байниҳукуматӣ 
(протоколҳо) оид ба таъминоти молҳо ва хизматрасонӣ баста 
шаванд. 

Дар танзими ҳуқуқии аҳдҳои иқтисодии берунӣ шартномаҳои 
байналмилалии дорои хусусияти минтақавӣ ва универсалӣ нақши 
муҳим доранд. Дар бастан ва иҷрои аҳдҳои иқтисодии берунӣ ва 
алахусус шартномаҳои фурӯши байналмилалии мол урфу одатҳои 
байналмилалӣ низ нақши муҳим доранд. 

Дар асоси моддањои 1210  КГ ЉТ шакли аҳдҳо ба ҳуқуқи 
маҳали ба имзо расидани он тобеъ аст. Аммо аҳди дар хориҷа 
басташуда наметавонад дар натиҷаи риоя нагардидани шаклҳо 
беэътибор дониста шавад, агар талаботи ҳуқуқи ЉТ риоя шуда 
бошад. Аҳди иқтисоди хориҷӣ, ки яке аз иштирокчиёни он шахси 
ҳуқуқии ЉТ ё шаҳрванди ЉТ мебошад, сарфи назар аз маҳали ба 
имзо расидани аҳд дар шакли хаттӣ ба имзо расонида мешавад. 
Шакли аҳд вобаста ба амволи ғайриманқул ба ҳуқуқи кишваре 
тобеъ аст, ки ин амвол воқеъ гардидааст, аммо нисбати амволи 
ғайриманқул ва ҳамчунин воситаи нақлиёт ва амволи дигар, ки ба 
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феҳристи давлатии ЉТ ворид карда шудааст, ҳуқуқи ЉТ татбиқ 
мешавад. 

Ҳуқуқе, ки вобаста ба шартнома тибқи муқаррароти ҳамин 
параграф татбиқ карда мешавад, аз ҷумла инҳоро дар бар 
мегирад: маънидодкунии шартнома; ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
тарафҳо; иҷрои шартнома; оқибати иҷро накардан ё иҷрои 
ғайриқаноатбахши шартнома; қатъи шартнома; асосҳо ва 
оқибати беэътибор гардидани шартнома; гузашткунии талабот ва 
гузаронидани қарз вобаста ба шартнома. 

Вобаста ба усулҳо ва расмиёти иҷро ва ҳамчунин чораҳое, ки 
бояд дар ҳолати иҷрои ғайриқаноатбахш қабул карда шаванд, ба 
ғайр аз ҳуқуқи татбиқшаванда ҳамчунин ҳуқуқи кишваре ба 
эътибор гирифта мешавад, ки дар он иҷро анҷом мегирад (м.1222 
КГ ЉТ).   

Њамин тариќ, ањдњои иқтисодии беруна ин шартномаи 
тиҷоратӣ мебошад, ки онро шарике аз давлати хориҷӣ имзо 
кардааст. Иҷрои чунин ањдњоро санадҳои амалкунандаи 
қонунгузории Тољикистон танзим мекунанд. Аҳд ҳамчун 
амалиёти иқтисодии хориҷӣ эътироф карда мешавад, ки агар 
тарафҳои шартнома дар давлатњои алоњида ҷойгир бошанд. 

 

Саволњо барои худсанљї 

1. Мафҳуми фаъолияти иқтисодии берунаро баён кунед. 
2. Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисодии 

берунаро тавсиф намоед. 
3. Субъектҳои фаъолияти иқтисодии берунаро номбар кунед. 
4. Объектҳои фаъолияти иқтисодии берунаро шарњ дињед. 
5. Усулҳои танзими амалиёти иқтисодии беруна кадомҳоянд? 
6. Кадом усулҳои танзими давлатии фаъолияти тиҷорати 

хориҷиро медонед? 
7. Дар бораи аҳдҳои иқтисодии беруна маълумот диҳед? 
 



297  

БОБИ 13.  ШАРТНОМАҲО  ДАР СОҲАИ ФАЪОЛИЯТИ  

СОҲИБКОРӢ 

§1. Мафҳум ва хусусияти шартномаҳои соҳибкорӣ 

 Дар шароити иќтисоди бозорї ањаммияти шартнома дар 
танзими муносибатњои иќтисодї нињоят бузург аст. Вай дар 
баробари ќонунгузорї воситаи муҳимми танзими њуќуќии 
фаъолияти соњибкорї  мебошад.  Мањз талабот оид ба 
такмили танзими муносибатњои иќтисодї ба воситаи 
шартнома яке аз хусусиятњои муњимми танзими муносибатњои 
бозорї ба шумор меравад. Дар баробари инкишофи иќтисоди 
бозорї ањаммияти шартнома ҳамчун  созиши ду ё якчанд 
шахс барои ба вуљуд овардан, таѓйир додан ё ќатъи њуќуќ ва 
уњдадории гражданї (м. 452 КГ) ва дар ҳамин асос њамчун 
воситаи танзими фаъолияти соҳибкорӣ пайваста меафзояд. 
Зеро, он ба иштирокчиёни муносибатњои хољагї имконияти 
озодона ќабул кардан ва ба њаёт татбиќ намудани ќарорро 
медињад. Субъектњои фаъолияти соњибкориро бештар 
њавасманд намуда, бешубња љараёни истеҳсолот ва 
муомилотро ба њаракат  меоварад. Дар ин њолат 
иштирокчиёни шартнома ба воситаи худтанзимнамої, ба 
мазмуни муносибатњои њуќуќии шартномавии худ ќувваи 
ботинии ба њаракат дароваранда, яъне њавасмандии моддии 
ба таври дахлдор иљро намудани уњдадорињои субъективии 
иштирокчиёни онро дохил менамоянд. Аз ин љо танзими 
шартномавї барои мусобиќа, раќобат дар ноил шудан ба 
натиљаи нињоии фаъолияти соњибкорї шароит фароњам 
меоварад. 

Ҳамин тавр, шартнома аз рўи моњияти алоќаи хољагї ба 
сифати механизми асосии хољагї ва шакли њуќуќии ташкилї, 
баромад намуда, на танњо чун асоси бавуљудоии уњдадорињо, 
балки њамчун воситаи ноил шудан ба натиљаи нињоии 
фаъолияти соњибкорї баромад менамояд80. Агар санадњои 
меъёрии њуќуќї асоси њуќуќии фаъолияти соњибкориро 

                                                           
80 Рахимов М.З. Договор как средство достижении конечного результата предпринимательской 
деятельности.\ Власть. Управление. Правопорядок: сб. науч.ст. – Душанбе, 1995. Вып.1.-С.45-46. 
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ташкил диҳанд, пас шартнома бошад реҷаи мушаххаси 
њуќуќии алоќањои иќтисодии байни субъектњои фаъолияти 
соњибкориро муќаррар менамояд. Вай тартиб ва шартњои 
иљрои уњдадорињои шартномавї, шакли ба њам 
таъсиррасонии тарафњо, назорат аз болои иљрои 
уњдадорињоро муайян намуда, хусусияти хосси муносибатњои 
мушаххаси тарафайнро ба њисоб мегирад.  

Ибораи «шартномаи соњибкорї» дар Кодекси гражданї 
мављуд нест. Вале дар як ќатор моддањои Кодекс, ки ин ё он 
хусусияти шартномаи соњаи фаъолияти соњибкориро ифода 
менамоянд, дар бораи шартнома ё уњдадорињо дар хусуси  
баамалбарории фаъолияти соњибкорї ё дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї сухан меравад (қ.3 м 24; қ 3. м. 50;  қ.1 м . 209;  қ. 3 
м. 432;  қ. 2 м. 434; қ. З  м. 460 ва ѓ.). Ба ѓайр аз ин дар қисми 
дуюми Кодекси гражданї дар бисёр њолатњо танзими 
шартномавии муносибатҳои  байни соњибкорон ё бо 
иштироки онњо љой дорад. Аз ин ҷо субъектҳои ҳуқуқи 
соҳибкорӣ бо ду гурӯҳи шартномаҳо сару кор доранд. 
Шартномаҳои соҳибкорӣ ва  шартномаҳо бо иштироки 
соҳибкорон. Шартномањои  соњибкорї бо хусусиятњои ба худ 
хоссашон, пеш аз њама бо њайати субъектњояшон аз дигар 
намуди шартномањо, фарќ менамоянд. Аввало субъекти  
шартномањои соҳибкорӣ танњо ташкилотњои тиҷоратӣ ва 
соњибкорони инфиродї шуда метавонанд. Онњо аз лањзаи 
баќайдгирии давлатиашон вазъи субъекти фаъолияти 
соњибкориро доро мешаванд. Пас аз он њаќ доранд, ки бо 
дигар соњибкорон ва бо шахсоне, ки ба субъектњои фаъолияти 
соњибкорї дохил намешаванд, шартнома банданд.     

 Бояд қайд намоем, ки  соҳибкор метавонад дар 
муносибатҳои шартномавӣ ба ҳама шахсон, аз ҷумла 
ташкилотҳои тиҷоратӣ ва шаҳрвандон ворид гардад. Вале ин 
маънои онро надорад, ки ҳамаи шартномаҳои дар байни онҳо 
басташуда, шартномаҳои соҳибкорӣ мебошанд. Дар 
шартномаҳое, ки ҳар ду тараф соҳибкорон мебошад (масалан, 
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иҷора) нисбат ба шартномаҳое, ки як тараф соҳибкор 
мебошад ва тарафи дигар шаҳрванд, (масалан, хариду фурӯш)  
реҷаи ҳуқуқи субъектҳояшон гуногун мебошад. Дар 
шартномаи охирон фурӯшанда дар асоси меъёрҳои оммавӣ ва 
хусусӣ амал намуда, харидор бошад, аз доираи меъёрҳои 
хусусӣ берун намебарояд. Фурӯшанда ба санади танзими 
давлатӣ итоат намуда, барои  харидор бошад, меъёрҳо ҳуқуқи 
гражданӣ басанда буда, ҳамзамон метавонад аз ваколатҳое, 
ки Қонун дар бораи ҳифзи истеъмолкунанда ба ӯ додааст 
истифода барад. Чунин шартномаро соҳибкорӣ номидан 
танҳо дар он қисме   мумкин аст, ки ба фурӯшанда тааллуқ 
дорад, на ба харидор. Фарқият дар реҷаи ҳуқуқие, ки аз як 
тараф соҳибкор амал менамояд, аз тарафи дигар ташкилоти 
тиҷоратӣ ва шаҳрванд, инчунин аз мақсади   дар назди онҳо 
истода иборат мебошад. Ба соҳибкор фоида зарур буда, 
барои шарикони онҳо бошад мол, кор ва хизмати он. Танҳо 
дар ҳолате ки ҳар ду тарафи шартнома соҳибкорон буда, 
мақсади ягона доранд ва дар реҷаи ягонаи ҳуқуқӣ амал 
менамоянд, метавон гуфт ки чунин шартномаҳо соҳибкорӣ 
мебошанд. Агар шартнома бо иштироки ташкилоти 
ғайритиҷоратӣ  бо мақсади амалӣ намудани фаълияти хоҷагӣ 
(соҳибкорӣ) баста шавад, он гоҳ онҳоро низ шартномаи 
соҳибкорӣ гуфтан мумкин аст. Дар дигар ҳолат онҳоро 
шартномаҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ном бурдан 
қобили қабул мебошад.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Хусусияти дигари шартномањои соњибкорї аз он иборат 
аст, ки маќсади асосии соњибкор на ќонеъ гардонидани 
талаботи шахсї, маишї ва ѓайра, балки мунтазам ба даст 
даровардани фоида мебошад. Ин маќсади асосї бо роњи 
амалї гардонидани дигар маќсадњо, аз љумла фурўши мол, 
истифодаи молу мулк, иљрои кор, расонидани хизмат њосил 
мешавад. Дар шартномаҳои соҳибкорӣ аз мавҷуд будан ё 
набудани мақсади зикршуда бавуҷуд омадани оқибати 
муайяни ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад. Аз ҷумла, нисбат ба 
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шахсоне, ки шартномаи фаъолияти соҳибкорӣ бастаанд дар 
сурати иҷро накардани уҳдадориҳояшон қоидаҳои моддаи 
432 КГ оид ба  бегуноҳ ба ҷавобгарӣ кашидан татбиқ карда 
мешавад. Ба шартномаҳое, ки тарафҳо ба соҳибкор барои ба 
даст надаровардани фоида шартнома бастаанд, қоидаҳои 
умумии қонунгузории гражданӣ татбиқ карда мешаванд. 

Хусусияти сеюми шартномањои фаъолияти соњибкорї 
музднокии онњо мебошад. Вай дар он ифода меёбад, ки 
тарафњои чунин шартнома барои иљрои уњдадорињои худ 
музд  ё ин ки дигар пешнињодотро ба зимма мегиранд. 
Ќонунгузории амалкунанда бастани шартномањои бемуздро 
дар байни субъектњои соњибкорї манъ менамояд. Аз љумла, 
аз ҷониби  шахси ҳуқуқии дорои ҳуқуқи  пешбурди хоҷагӣ ё 
идораи оперативидошта, туҳфаи  молумулкї мумкин нест (м. 
609 КГ). 

 Ба шартномањои соњаи фаъолияти соњибкорї, ки ҳар ду 
тарафи шартнома ба сифати соњибкор баромад мекунанд, 
шартномањои мањсулотсупорӣ, шартномаи хариду фурўши 
мањсулоти кишоварзї, шартномаи мањсулотсупорӣ барои 
эњтиёљоти давлатї, шартномаи фаъолияти якљоя ва ѓайра 
дохил мешаванд. Ба шартномањои соњибкорие, ки танњо як 
тараф метавонад ба сифати соњибкор баромад намояд, 
шартномаи хариду фурўш, таъмини барќ, киро, пудрати 
маишї, шартномаи кредит, идораи ба боварї асосёфтаи молу 
мулк, шартномаи пасандози бонкї, суратњисоби бонкї ва 
ѓайра дохил мешаванд. 

Ба њам пайвастшавии озодии нињоят зиёд ва талаботи 
ќатъӣ барои соњибкорон дар уњдадорињои шартномавї 
хусусияти ба худ хосси  шартномањо бо иштироки субъектњои 
фаъолияти соњибкорї мебошад. Принсипи озодии шартнома, 
ки ќисми људонашавандаи принсипи озодии фаъолияти 
соњибкорї мебошад, дар моддаи 453 ва моддањои дигари 
Кодекси гражданї инъикос ёфтааст. Вай дар озодона бастани 
шартномањо, намудњои он, интихоби шарикон ва шарту 
шароитњои шартнома, иљрои уњдадорињо ва татбиќи 
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љавобгарї барои вайрон намудани уњдадорињои шартномавї 
ифода меёбад.81 Ќонунгузории амалкунанда ба субъектњои 
фаъолияти соњибкорї дар интихоби шартњои шартномањои 
соњибкорї озодињои зиёд медињад. Чунончи, яктарафа 
саркашӣ кардан аз иљрои уњдадорињое, ки ба иљрои 
фаъолияти соњибкории тарафњо алоќаманд аст, инчунин 
яктарафа таѓйир додани шартњои чунин уњдадорї танњо дар 
њолатњои пешбининамудаи шартнома, агар аз ќонун ё 
моњияти уњдадорӣ тартиби дигар ба миён наояд, иљозат дода 
мешавад (м. 331 КГ). Қоидаи мазкур барои шахсоне, ки 
соњибкор намебошанд, татбиќ карда намешавад. Вале бояд 
ќайд намоем, ки амали озодии шартномањо дар муомилоти 
соњибкорї дар баъзе мавридњо мањдуд карда шудааст. 
Мањдудияти озодии шартномањо дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї дар њолатњои бо ташшаббуси худ мањдудкунии 
бастани шартномањо, њангоми њатман бастани онњо ва мањдуд 
намудани озодии шартномавї, њангоми дар ќонун пешбинӣ 
шудан ва њатто њангоми ихтиёран ба зимма гирифтани 
уњдадориҳои шартномавї мумкин мебошад. Масалан, дар 
сурати беасос аз бастани шартномаи оммавї саркашї 
кардани ташкилоти тиљоратї, тарафи дигар њуќуќ дорад 
барои маљбуран бастани шартнома ба суд мурољиат намояд 
(қ.З м 458 КГ).  

Уњдадории субъекти фаъолияти соњибкорї оид ба маҳдуд 
кардани бастани шартнома дар дигар ќонунњо низ пешбинї 
карда шудааст. Мувофиќи м. 7 Ќонуни ЉТ аз 18 майи соли 
2017 «Дар бораи ҳимояи  раќобат»82 ба субъектњои 
хоҷагидоре, ки дар бозори як мол (молҳои 
боҳамивазшаванда) амал менамоянд,  бастани шартномаҳо, 
дигар аҳдҳо, созишномаҳо ё анҷом додани амалҳои 
мувофиқашуда, ҳамчун картел эътироф гардида, манъ карда 
мешаванд, агар онҳо боиси муқаррар намудани (дастгирии) 

                                                           
81Рахимов М. З. Проблемы свободы предпринимательской деятельности в законодательства Республики 
Таджикистан. \В кн.: Таджикистан на пути к правовому государству- Душанбе, 1996.–-С. 81- 91. 
82 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 274. 
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нархҳо (тарифҳо), тахфиф, изофапулӣ (иловапулӣ), нархҳои 
иловашуда, хароҷот, фоида ё амалҳои дигар; баланд 
бардоштан, паст кардан ё дастгирии нарх дар музоядаҳо ва 
савдо;  маҳдуд сохтани ҳуқуқи ворид шудан ба бозор ё аз он 
бартараф намудани дигар субъектҳои хоҷагидор ба сифати 
фурӯшандагони моли муайян ё харидорони (фармоишгарони) 
он; барои харидорони ҳамон як мол муқаррар намудани 
нархҳои (тарифҳои) гуногуне, ки аз нигоҳи иқтисодӣ, техникӣ 
ва тарзи дигар беасос мебошанд;  коҳиш ё қатъ кардани 
истеҳсоли молҳое, ки ба онҳо эҳтиёҷот ё фармоишот, ҳангоми 
мавҷудияти имконияти истеҳсоли безарари онҳо вуҷуд дорад 
ва ғ. 

Мањдудияти озодии шартномавї дар тањкими шартњои 
шартномаи ҳамроњшавї (м. 460 КГ), инчунин мањдуд кардани 
љараёни бастани шартномањо бо сабаби њатман бастани 
намуди алоњидаи шартномањо танњо дар савдои умумї (қ.5 м. 
479 КГ ва қ.5 м. 480 КГ) низ ба миён меояд. 

Нисбати соњибкороне, ки дар муносибатњои шартномавї 
иштирок менамоянд, ќонунгузории амалкунанда як ќатор 
талаботи ќатъї муќаррар менамояд. Ин ба омилњои гуногун 
вобастагї дорад. Ба ин пеш аз њама, ба зиммаи соњибкор 
гузоштани оќибати номусоид тавакалли фаъолияти 
соњибкорї, аз љињати иќтисодї пурзӯр будани мавќеи он 
нисбат ба мавќеи шањрванд (истеъмолкунанда), инчунин 
мавќеи њукмфармоии соњибкор дар бозор ва ѓайра асос шуда 
метавонад. 

Хусусияти дигари шартномањо дар соњаи фаъолияти 
соњибкорӣ аз он иборат аст, ки бањсњо дар бобати бастан, 
таѓйир додан, бекор кардан ва иљрои уњдадорињо, одатан дар 
судњои иќтисодӣ баррасӣ карда мешаванд. Агар ба сифати 
яке аз тарафњои шартномаи соњибкорї шањрванд – 
истеъмолкунанда баромад намояд, он гоњ чунин бањсњо аз 
тарафи судњои умумї баррасї мешаванд. Бо дарназардошти 
гузориши боло мафњуми умумии зерини шартномањои 
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соҳибкорӣ (дар соҳаи фаъолияти соњибкорї) додан мумкин 
мебошад: 

Шартномаҳои соҳибкорӣ (шартномаҳои соҳаи фаъолияти 
соҳибкорӣ), ин созиши дар асоси музднокӣ бо маќсади амалї 
намудани фаъолияти соњибкорї бастаи  тарафњое (ё яке аз 
тарафҳое) мебошад, ки  ба сифати субъекти соҳибкорӣ 
баромад менамоянд. 

 
§ 2. Бастан, тағйир додан ва бекор кардани шартнома 

Шартномањои соњаи фаъолияти соњибкорї бо тарзњои 
гуногун баста, таѓйир ва бекор карда мешаванд. Ҳамчун 
қоида нисбати онҳо талаботи умумии қонунгузории гражданӣ 
доир ба бастан, тағйир додан ва бекор кардани шартномаҳо 
татбиқ карда мешавад. Аз рӯи тартиби умумии дар моддаи 
186 КГ  муқарраркардашуда аҳдҳои  байни шахсони ҳуқуқӣ  
бояд дар шакли хаттӣ баста шаванд  ва  шаклҳои гуногуни 
бастани он дар м. 466 КГ нишон дода  мешавад. Аз ҷумла, бо 
роҳи тартиб додани як санади имзокардаи тарафҳо, инчунин 
бо роҳи мубодилаи аснод аз тариқи почта, телеграф, 
телетайп, телефон, алоқаи электронӣ ё дигар навъи алоқае, ки 
имконияти аз ҷониби тарафи шартнома фиристода 
шуданашро муътамад тасдиқ менамояд. 

Тибқи  анъана шартнома бо фиристодани оферта 
(таклифи бастани шартнома) аз љониби як тараф ва ќабули он 
(аксепти он) аз љониби тарафи дигар, баста шуда њисоб карда 
мешавад (м. 464 КГ). Аз ин љо љараёни бастани шартномањои 
соњибкорї  аз   се марњалаи асосї: пешниҳоди таклиф 
(оферта), ќабули таклиф (аксепт)  ва гирифтани розигии 
тарафе,ки таклифро фиристодааст иборат аст. 

Бояд ќайд намуд, ки на њар як таклифи бастани шартнома 
дар муносибатњои соњибкорї неруи офертаро мегирад. 
Пешниҳоди бастани шартнома, ки таклиф (оферта) эътироф 
карда мешавад, бояд: 
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а) аниќ бошад ва маќсади шахсро оид ба бастани 
шартнома ифода намояд; 

б) њамаи шартњои муњимро дар бар гирад; 
в) ба субъекти мушаххас пешнињод шуда бошад.  
Шартномаҳо бо таври шифоҳӣ ва хаттӣ баста мешаванд 

(м. 183 КГ).  
Шакли хаттии  бастани шартнома бо  тарзи тартиб 

додани ҳуҷҷати имзогузоштаи тарафҳо, яъне   классикӣ ва  бо 
тарзи алоқаҳои факсималӣ, аз ҷумла электронӣ  мебошад. 
Бастани шартномаҳо бо  тарзи  алоқаҳои электронӣ  ба 
воситаи шабакаи Интернет  барои  анҷом додани савдои 
электронӣ амалӣ карда мешавад, ки соҳибкорон дар шароити 
ҳозира  аз он самаранокона истифода мебарад. Савдои  
электронӣ соҳаи муносибати ҷамъиятие мебошад, ки дар 
доираи он тарзи фаъолияти соҳибкорӣ оид ба фурӯши молҳои 
ба воситаи шартнома барасмиятдаровардашуда, мунтазам 
содир намудани аҳдҳои хариду фурӯш (аҳдҳои асосӣ), 
инчунин аҳдҳое, ки барои ташкили муомилоти электронии 
тиҷоратӣ ва таъмини аҳдҳои асосӣ равона карда шудааст, 
анҷом дода мешавад. Ба аҳдҳои ташкилӣ аҳдҳо оид ба 
расонидани хизмати воридшавӣ ба шабакаи иттилотию  
комуникатсионии ташкилотҳои шакли гуногуни бозори 
молии савдои электронӣ; расонидани хизмат оид ба 
ташаккули воситаҳои савдои электронӣ (имзои рақамии 
электронӣ, ба монанди имзои ба дасти худ мондашуда), 
анҷом додани ҳисоббаробаркунии электронӣ; таҳия ва 
истифодаи таъмини барномавии савдои электронӣ; татбиқи 
намудҳои гуногуни алоқаҳо ҳангоми анҷом додани аҳдҳо 
дохил мешаванд. Ҳамаи аҳдҳои зикршуда аҳдҳои ҳуқуқи 
граждании муқаррарӣ буда, фарқияти асосии онҳо дар он 
ифода меёбад, ки ҷараёни бастан ва иҷрои онҳо, инчунин 
содир намудани дигар амалҳои аҳаммияти ҳуқуқидошта дар 
шароити дастрасӣ ба шарики дурдаст ва ба ёрии механизмҳои 
махсус (ивази маълумотҳои электронӣ, ивази иттилоотҳои 
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электронӣ ва ғ.) амалӣ карда мешаванд. Дар  қонунгузорӣ 
шакли рақамии электронии ҳуҷҷат вобаста ба оқибатҳои 
ҳуқуќиашон ба шакли хаттӣ баробар дониста мешавад. Ба 
чунин хулоса баъди таҳлили муқаррароти моддаи 183 КГ оид 
ба он, ки аҳдҳо дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ баста мешаванд 
ва моддаи 466 КГ шартномаи дар шакли хаттӣ басташуда 
мумкин аст, бо роҳи мубодилаи аснод ба воситаи алоқаи 
электронӣ баста шавад, омадан мумкин аст. Ба воситаи 
интернет шартномаҳои гуногун баста мешаванд. Онҳо 
мумкин аст дар шакли шифоҳӣ (даҳонӣ) ва хаттӣ баста 
шаванд. Барасмиятдарории идораи тарафҳо ҳангоми 
истифода аз интернет дар намуди хабарҳои аудио – видиоӣ ё 
дар шакли хаттии электронӣ анҷом дода мешаванд. Дар 
сурати баста шудани шартнома ба воситаи шабакаи интернет 
дар шакли аудио – видеоӣ он ба аҳди шифоҳӣ баробар 
дониста мешаванд. Агар дар шакли хаттии электронӣ бо 
истифодаи почтаи электронӣ (бо роҳи иваз намудани мактуб) 
ё сайти интернет (бо роҳи қабули шарти шартнома) баста 
шавад он гоҳ шартнома хаттӣ басташуда ҳисобида мешавад83. 
Умуман, шартномаҳои электронӣ, шартномаи оммавӣ буда, 
ҳам мактуби электроние (ё дигар намуди хабаре), ки бо 
шартҳои муайян барои бастани шартнома равона карда 
мешавад ва ҳам пешниҳоди дар шабака ҷойгиршуда мумкин 
аст, ҳамчун таклиф (оферта) эътироф карда шавад. Аз ин ҷо 
ҳама гуна шахсе, ки ҷараёни номурккаби бақайдгириро 
мегузарад ва дар натиҷа таклифро қабул менамояд, шартнома 
басташуда ҳисобида мешавад84. Ҳамин тавр, ҳуҷҷати 
электронӣ ҳамчун маълумоте, ки дар он ҳомили мошинӣ сабт 
карда шудааст ва ба талаботи муқарраркардаи қонун ҷавобгӯ 
мебошад (м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуҷҷатҳои электронӣ” 

                                                           
83Меликов У.А. Проблемы правового режима объектов гражданских прав в интернете. Дешанбе, 2018, -
С.131.  
84 Абдуджалилов А. Теоретическое проблемы гражданских правоотношений в интернете. Душанбе, 2015 -
С. 171. 
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аз 10 майи соли 2002)85 асоси бастани шартнома ҳисобида 
мешавад. Ҳуҷҷати мазкур бояд тавассути воситаҳои 
барномавӣ ва техникӣ тайёр, таҳия, ирсол, қабул ва ҳифз 
карда шавад; дорои нишонаҳое бошад, ки имкониятдиҳандаи  
ҳаммонандкунии он бошанд ва дар шакле пешниҳод гардад, 
ки қобили қабули фаҳми инсон бошад (м.6). Ҳамзамон, дар он 
имзои электронии рақамӣ ва дигар воситаҳои воситаҳои 
ҳаммонандкардашуда мавҷуд бошад. Имзои электронии 
рақамӣ  реквизити ҳуҷҷати электрониест, ки барои аз 
сохтакорӣ ҳифз намудани ҳуҷҷати  электронӣ пешбинӣ шуда, 
дар натиҷаи дигаргунсозии криптографии иттилоот бо 
истифодаи калиди пӯшидаи имзои электронии рақамӣ ба даст 
омадааст ва имконият медиҳад, ки ба имзои соҳиби 
сертификати калиди имзо ҳаммонанд карда шуда, мавҷуд 
набудани иттилооти таҳрифшуда дар ҳуҷҷати электронӣ 
муайян гардад (м.2. Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои электронии 
рақамӣ” аз 30 июли соли 2007 )86. Ҳангоми бастани 
шартномаҳо ба восита шабакаи интернет лаҳзаи муайян 
кардани таклиф (оферта) ва қабул (аксепт) муҳим мебошад. 
Вай ба имкониятҳои техникии низоми иттилоотӣ алоқаманд 
аст. Таклиф (оферта) ҳангоми фиристодани хабар амалӣ 
карда шуда, ҳангоми воридшавӣ ба низоми иттилоотии  
адресат қабул кардашуда ҳисобида мешавад. Дар таҷриба 
воситаҳои гуногуни ҳаммонандкунонӣ   истифода бурда 
мешавад.  Дар адабиёти ҳуқуқӣ онҳоро вобаста ба аломатҳои 
ашёӣ (калиди имзо, смарт-карта ва ғ.); дар хотир  
нигоҳдоштанаванда (порол, логин ва ғ.) ва бо аломатҳои 
шахсї (вобаста ба истифодабаранда нақши ангуштон, нақши 
дохили чашм ва ғ.) ҷудо менамоянд87. Бояд қайд намоем, ки  
бастани шартнома ба воситаи шабакаи интернет  то дараҷае 
                                                           
85 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2002, № 4, қ. 1, мод. 308;с.2005, №12, мод.637; с.2012, 
№12, қ.1, мод. 1002; с.2013, №, мод. 523; Қ.ҶТ аз 31.12.2014, №1174. 
86 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2007, № 6, моддаи 532; №7, мод.682;, мод. 560;с.2011, 
№3, мод.166. 
87 Рыков  А, Ю. Гражданско-правовое  регулирование сделок  в глобалной компь ютерной сети Интернет: 
Автореф. дис.  канд…. юрид. наук. М., 2009.- С. 130 -131. 
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проблемавӣ низ мебошад.  Барои бастани шартнома оферент 
офертаи омавиро дар сервери ба шабакаи Интернет 
пайвасткардашуда ҷойгир менамояд. Ҳама гуна шахсе, ки 
хоҳиши бастани шартномаро бо шартҳои пешниҳодшуда 
дорад, таклифро бо роҳи бастани шакли шартнома ва ба имзо 
расонидан қабул менамояд. Истифодабарандагони шабакаи 
иттилоотии махсусгардонидашуда байни худ шартномаро 
тибқи талаботи қоидаҳои муқарраркардаи соҳиби шабакаи 
мазкур мебанданд.  Иштирокчиёни амалиётҳои савдои 
электронӣ танҳо истифодабарандагони шабакаи Интернетї 
шуда метавонанд. Проблемаҳои асосие, ки ҳангоми бастани 
шартнома ба воситаи шабакаи Интернет ба вуҷуд меоянд, 
муайян кардани ҷои шартнома; махфї будани маълумотҳое, 
ки дар шартнома мавҷуданд; исботи далели бастани 
шартнома, муҳофизат (нигоҳ доштан) ва тағйирёбанда 
набудани маълумотҳои дар шартнома буда мебошанд. 

Гузориши боло аз он шаҳодат медиҳад, ки дар шароити 
ҳозира тиҷорати электронӣ яке аз намудҳои паҳнгаштаи 
фаъолияти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, ки зарурияти то 
дараҷае мушаххаси танзими ҳуқуқиро тақозо менамояд. Дар 
қонунгузории мо тиҷорати электронӣ ҳамчун савдои 
фосилавӣ баҳо дода мешавад. Вай як шакли хариду фурӯши 
молҳо  вобаста ба масофаи байни фурӯшанда ва харидор 
мебошад.  Дар шароити ҳозира танзими ҳуқуқии он дар тарзи 
умумӣ ба воситаи Кодекси гражданӣ   ба роҳ монда шудааст. 
Дар асоси қисми 1 моддаи 534 КГ тарафҳо метавонанд оид ба 
фурӯши мол тибқи намуна (тасвир, феҳраст ва ғайра) 
шартномаи хариду фурӯши чаканаро ба имзо расонанд. 
Мутаасифона дар моддаи мазкур дигар масъалаҳои савдои 
электронӣ ҳалли худро наёфтаанд. Аз ин ҷо проблемаи 
муҳими қонунгузорӣ аз он иборат аст, ки дар соҳаи танзими 
ҳуқуқии савдои электронӣ қонуни ягона “ Дар бораи 
тиҷорати электронӣ» мавҷуд нест. Ҳамзамон, шумораи зиёди 
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шартномаҳоро соҳибкорони Тоҷикистон бо ширкатҳои 
хориҷӣ мебанданд. Дар чунин ҳолат нисбат ба чунин 
шартномаҳо мумкин аст, ки ҳуқуқи дигар давлат татбиқ 
карда шавад. Ин метавонад ҳатто  дар ҳолати аз кафолати 
қонунгузории ватанӣ бархурдор гардидани соҳибкор 
(истеъмолкунанда) аз кафолатҳои қонунгузории хориҷӣ 
бархурдор нагардад. Ҳамзамон, тиҷорати электрониро дар 
доираи як фазои ҳуқуқӣ ба танзим даровардан душвор аст. 
Зеро, интернет хислати фаромиллӣ дорад ва ин  зарурияти ба 
мақсад мувофиқ будани танзими ҳуқуқии масъалаҳои 
ҳуқуқиро дар сатҳи байналмилалӣ тақозо менамояд. Аз 
ҷумла,  бастани шартномаи байналмилалиеро, ки татбиқи 
юрисдиксияро ба фаъолияти вобаста ба истифодаи Интернет 
муайян менамояд, бояд меъёрҳои коллизионии дахлдоро 
барои муайян кардани ҳуқуқи татбиқшаванда мустаҳакам 
намояд ё қоидаҳои якхеларо оид ба масъалаҳои алоҳида дар  
бар гирад.    

 Дар баъзе ҳолатҳо, аз ҷумла ҳангоми фурӯши амволи 
ғайриманқул, корхона, иҷораи бино, консессияи тиҷоратӣ ва 
баъзе дигар мавридҳо ба ғайр аз бастани шартнома, боз 
бақайдгирии шартнома талаб карда мешавад. Ба қайд 
гирифтани шартнома дар ҳолатҳои зикршуда унсури 
иловагии мураккабгардонӣ барои тарафҳои  
баондохилшаванда бо оқибатҳои ҷиддии ҳуқуқӣ мебошад. 
Масалан, ба қайд нагирифтани иҷораи бино ё иншоот, боиси 
бастанашуда эътироф гардидани шартнома мегардад (қ. 1. м. 
672 КГ РТ).  

Нақши муҳимро дар бастани шартномаҳо реклама  
мебозад. Реклама дар њама гуна шакл ва ба ёрии њама гуна 
воситаҳои иттилоотї оид ба шахсони воќеї ва њуќуќї, мол, 
аќида ва ташаббуси онњо пањн карда мешавад. Вай ба доираи 
шахсони номуайян, барои ба вуљуд овардан ва дастгирии 
манфиати соњибкорон, мол, аќидањо, ташаббуси онњо, 
инчунин барои мусоидат ба фурўши мол ва тарғиби 
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ташаббуси онњо равона карда шудааст. Вале реклама ва дигар 
пешнињоде, ки ба гурӯњи шахсони номуайян манзур шудаанд, 
њамчун даъвати бастани шартнома эътироф мешавад, ба 
шарте ки дар таклиф тартиби дигаре аниќ инъикос наёфта 
бошад (қ.1 м. 469 КГ).  Њамчун ќоида, реклама нисбат ба 
таклиф оид ба бастани шартнома (оферта) пештар оѓоз 
меёбад. Вай дар шакли гуногун амалї карда мешавад. 
Чунончи, дар матбуот, интернет, оинаи нилгун љой кардани 
эълонњо, фиристодани китобњо, буклетњо, каталогњо, сохтани 
лавњањои ташвиқотию тарғиботї ва ѓайра. Агар чунин 
иттилоот њамаи шартњои муњимми шартномаро дарбар 
нагирад, оферта эътироф карда намешавад. Дар ҷараёни 
бастани шартномаҳо шартҳои он ташаккул ёфта, мазмуни 
онро ташкил медиҳанд. Ҳама гуна шартнома аз субъект ва 
шахсоне, ки аз номи онҳо амал менамоянд иборат аст. Муҳим 
он аст ки онҳо бояд  ваколати  иштирок кардан дар 
шартномаро дошта бошанд. Шартҳои муҳимми шартнома, ки 
мавҷудияти онҳо имконият медиҳад шартнома басташуда 
ҳисоб карда шавад, дар моддаи 464 КГ муқаррар карда 
шудааст. Ба онҳо аввалан, шартҳо оид ба предмети 
шартнома, сониян, шартҳое, ки дар қонун ё дигар санади 
ҳуқуқӣ барои шартномаи шакли мазкур муҳим ва зарурӣ 
номбар шудаанд, баъдан, ҳамаи он шартҳое, ки дар 
алоқамандӣ ба онҳо тибқи аризаи яке аз тарафҳо бояд созиш 
ба даст ояд, дохил мешаванд. Амали шартнома аз лаҳзаи 
бастани он, вақте ки он эътибор пайдо менамояд, барои 
тарафҳо ҳатмӣ ҳисобида мешавад. Бо баробари эътибор 
пайдо кардани шартнома тарафҳо дорои ҳуқуқу уҳдадориҳо 
гардида, иҷрои он тибқи талаботи шартнома оғоз мегардад. 

Њангоми бастани шартномањои соњибкорї офертањои 
оммавї ањаммияти калонро моликанд. Мувофиќи қ. 2 м. 469 
КГ пешнињоде, ки дорои тамоми шартњои муњимми шартнома 
буда, аз он нияти шахси манзурнамудаи пешнињод дар бобати 
бастани шартнома аз рўи шартњои пешнињод бо њар талабгор 
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муайян мегардад, офертаи оммавї эътироф карда мешавад. 
Аксепт љавоби шахсе мебошад, ки офертаи ба ў 
фиристодашударо гирифтааст. Аксепт бояд пурра ва 
бечунучаро бошад (қ.1 м. 470 КГ). Дар фаъолияти соњибкорї 
чунин шакли аксепт, ба монанди аз тарафи шахси 
офертагирифта дар муњлати барои аксепт муайяншуда иљро 
намудани амали шартњои дар он зикргардида (борфиристонї, 
хизматрасонї, иљрои кор, пардохти маблаѓи дахлдор ва 
ѓайра) љой доштанаш мумкин аст. Чунин рафтор њамон ваќт 
аксепт ба њисоб меравад, ки дар ќонун ё дигар асноди њуќуќї 
тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад ё он дар оферта 
нишон дода нашуда бошад.  

Ба ѓайр аз тартиби умумии бастани шартномањои 
соњибкорї, ки дар он тарафњо дар мувофиќаи шартњо ва 
интихоби шарик озод мебошанд, тарзњои дигари бастани 
шартномањо бо иштироки субъектњои фаъолияти соњибкорї 
љой доранд. Ба монанди: бастани шартномањо бо роњи 
њамроњшавї, бо тартиби њатмї бастани шартномањо, бастани 
шартномањо дар савдои умумї. Шартњои шартномаи 
њамроњшавї одатан бояд пурра ќабул карда шаванд. Ба он 
ворид намудани таѓйирот ё тартиб додани протоколи 
мухолиф мумкин нест. Агар нисбати яке аз ин шартњо 
ихтилоф ба миён ояд, шартнома басташуда њисоб намешавад. 

Ќарор дар бораи тартиб додани шартномаи њамроњшавї 
аз тарафи субъектњои фаъолияти соњибкорї мустаќилона 
ќабул карда мешавад. Шартномаи њамроњшавї нисбати 
чунин намудњои соњибкорї, ба монанди фаъолияти бонкї, 
суѓуртавї ва ѓайра хеле маъмул мебошад. Ќонун нисбати 
тарафи бо фаъолияти соњибкорї машѓул ва ба шартнома 
њамроњшуда, талаби зиёд пеш мегузорад. Тарафи ба 
шартнома њамроњгардида, бо вуљуди хилофи ќонун набудани 
шартнома, тарафи дигарро, ки шартномаро пешниҳод 
намудааст, метавонад  аз њуќуќњое мањрум созад, ки одатан 
мутобиќи чунин шакли шартномањо дода мешаванд, 
ҷавобгарии онро дар њолати риоя накардани уњдадорї 
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истисно ё мањдуд гардонад ё шартњои барои вай баръало 
вазнин пешниҳоднашударо бо дарназардошти дарки 
оќилонаи манфиати худ, қабул накунад, инчунин њаќ дорад 
бекор кардан ё таѓйир додани онро талаб намояд (қ.2 м. 460 
КГ). Њамзамон, тарафи ба шартнома њамроњшуда бояд донад, 
ё мебоист донад, ки бо кадом шартњо вай чунин шартномаро 
бастааст. 

Яке аз тарзњои бастани шартномањои соњибкорї бо 
тартиби њатмї бастани онњо мебошад. Чунин тартиб аз ќонун 
ва аз пешакї ба зимма гирифтани уњдадорињо ба миён меояд. 
Мисоли он шартномаи пешакї шуда метавонад. Шартномаи 
мазкур мутобиќи шакли барои шартномаи асосї 
муќаррашуда баста мешавад ва агар шакли шартномаи асосї 
муайян нашуда бошад, он хаттї тартиб дода мешавад. Риоя 
накардани ќоидањои шартномаи пешакї онро беэътибор 
мегардонад. Ду тарзи бо тартиби њатмї бастани 
шартномањои соњибкорї љой дорад: 

а) агар бастани шартнома барои тарафњое, ки ба онњо 
таклифи фиристодашуда, њатмї бошад; 

б) агар бастани шартнома барои тарафи таклиф  
фиристонанда њатмї бошад; 

Дар мавриди якум таклиф (оферта) аз тарафе пешнињод 
карда мешавад, ки барои бастани шартнома уњдадор нест, 
вале барои бастани он њавасманд мебошад. 

Ин гуна шахси ҳавасманд, одатан харидор, 
супоришдињандаи мол (кор, хизмат) буда метавонад. Таклиф 
дар намуди лоињаи шартнома ё ин ки дигар пешнињоди хаттї 
фиристода мешавад. Тарафи дигар таклифро бояд ќабул 
кунад ё ин ки дар бораи даст кашидан аз қабул намудани он 
(аксепт) ё ќабули пешнињод бо дигар шартњо дар давоми 30 
рўзи гирифтани таклиф  хабардор намояд. 

Дар њолати дуюм таклифро тарафи уњдадор мефиристад. 
Тарафи дигар бошад њаќ дорад дар давоми 30 рўз лоињаи 
шартномаи имзошударо бе ихтилофи назар баргардонад. Дар 
баробари баргардонидани лоињаи шартнома бо протоколи 
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ихтилофи назар дар ин бора оид ба даст кашидан аз 
шартнома тарафи аввалро огоњ месозад. Њангоми рад 
кардани протоколи ихтилофи назар ё дар муњлати 
муайяншуда нагирифтани огоњинома оид ба натиљаи 
баррасии он тарафе, ки протоколи ихтилофи назар 
фиристодааст, њаќ дорад ихтилофоти њангоми бастани 
шартнома ба миёномадаро ба баррасии суд пешнињод намояд 
(қ. 2 м. 477 КГ). 

Шартномаи соњибкорї мумкин аст, бо роњи ташкили 
савдои умумї баста шавад, агар аз моњияти он дигар чиз ба 
миён наояд. Савдои умумї мумкин аст њангоми бастани 
шартномаи фурўши молумулк (ѓайри манќул, дороиҳои 
корхона, ќоѓазњои ќиматнок), инчунин њуќуќњо (мисол: њуќуќ 
ба бастани шартнома ва ѓайра) истифода бурда шавад. 
Ташкилкунандаи савдо молики молу мулк ё дорандаи њуќуќи 
молумулкӣ ё ташкилоти махсус буда метавонад. 

Ташкилоти махсус дар асоси шартнома бо молики молу 
мулк ё соњиби њуќуќи молумулк амал карда, аз номи онњо ва 
аз номи худ баромад мекунад. 

 Кодекси гражданӣ бо маќсади таъмини бардавомии 
муносибатњои шартномавї номгўи мањдуди асосњои таѓйир 
додан ва бекор кардани шартномањоро пешбинї менамояд. 
Пеш аз њама созиши тарафњо метавонад ба сифати чунин асос 
баромад намояд, ба шарте ки дар Кодекс, ќонунњои дигар ё 
дар шартнома тартиби дигар пешбинї нагардида бошад (қ. 1 
м. 482 КГ). Созишномаи таѓйир додан ё бекор кардани 
шартнома ба њамон шакле, ки дар шартнома муќаррар карда 
шудааст, амалї карда мешавад. Чунончи, пардохти пули 
иљора аз  рўи меъёрњои нав мумкин аст њамчун созиши таѓйир 
додани шартнома бањо дода шавад, агарчанде ки розигии 
хаттї оид ба таѓйир додани шартњои шартнома аз тарафи 
иљозатдињанда набошад. 

Асоси таѓйир додан ва бекор кардани шартнома бо 
талаби як тараф ба таври назаррас вайрон кардани шартнома 
аз тарафи дигар мебошад. Ба таври назаррас вайрон кардани 
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шартнома ба тарафи дигар расонидани зиёнеро мефањманд, 
ки ўро аз умеди ба даст овардани нафъи зиёди њангоми 
бастани шартнома дар назардошта мањрум месозад.  

Асоси махсуси таѓйир додан ё бекор кардани шартнома 
дар байни соњибкорон яктарафа даст кашидани онњо аз иљрои 
уњдадорї њангоми чунин даст кашидан дар ќонун ё шартнома 
пешбинї карда шудан мебошад. Њамзамон тарафњо 
метавонанд барои мувофиќа намудани шартнома вобаста ба 
куллан таѓйир ёфтани њолатњо ё бекор кардани он ањду 
паймон намоянд. Агар тарафњо ба мувофиќа наоянд, 
шартнома бо талаби тарафи њавасманд ба шарти мављуд 
будани чор шарт аз тарафи суд таѓйир ё бекор карда 
мешавад. Чунончи: 

а) агар дар лањзаи бастани шартнома тарафњо онро ба 
асос  гирифта бошанд, ки чунин таѓйир ёфтани њолат ба миён 
намеояд; 

б) агар њолат бо сабабњое таѓйир ёфта бошад, ки тарафи 
манфиатдор пас аз рух доданаш онро бо њадди ѓамхорї ва 
эњтиёткорие, ки аз рўи хусусияти шартнома ва шартњои 
муомилот аз вай талаб карда мешуд, бартараф карда 
натавонад; 

в) агар дар натиљаи иљрои шартнома бе таѓйир додани 
шартњои он таносуби манфиати молумулки тарафњои 
дахлдори он то андозае халалдор шуда бошад, ки бар асари 
ин ба тарафи манфиатдор зиёни калон расад ва аз он чизе, ки 
ин ё он тараф њангоми бастани шартнома аз он њаќ, ки ба он 
умед бастан дошт, мањрум гардида бошад; 

г) агар аз анъанањои корї ё моњияти шартнома барнаояд, 
ки таваккали таѓйир ёфтани њолат ба зиммаи тарафи 
манфиатдор гузошта мешавад. 

Ба таври назаррас таѓйир ёфтани њолат њамон ваќт асоси 
таѓйир додан ё бекор кардани шартнома мегардад, ки агар 
шартнома тартиби дигареро пешбинї накарда бошад ё аз 
моњияти он чизи дигаре барнаояд. Масалан, шартномаи 
суѓурта ба хотири њолатњои ѓайричашмдошт баста мешавад, 
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барои њамин њам њангоми рух додани онњо шартномаро 
таѓйир ё бекор кардан мумкин нест. Ба таври назаррас таѓйир 
ёфтани њолат њангоме ин тариќ эътироф карда мешавад, ки 
агар тарафњо ин хел таѓйир ёфтани њолатро дурандешона 
пешбинї мекарданд, умуман шартнома намебастанд ё он бо 
шартњои то андозае дигар ба имзо мерасид (м. 483 КГ).  

Таѓйир додани шартнома аз сабаби куллан дигар шудани 
њолат танњо бо ќарори суд ва дар њолатњое, ки бекор кардани 
шартнома ба манфиати љамъиятї мухолиф аст ё ба тарафњо 
зиёне мерасад, ки аз харољоти баъди таѓйир додани шартњо аз 
љониби суд барои иљрои шартнома зарурї хеле зиёд аст, 
иљозат дода мешавад. Чунончи, новобаста аз харољоти 
зиёдатї дар мањалли ањолинишин сохтани беморхона зарур 
мебошад ва ѓайра. 

Талаби таѓйир додан ё бекор кардани шартномаро як 
тараф танњо баъди гирифтани раддияи тарафи дигар дар 
бораи таѓйир додан ё бекор кардани шартнома ё дар муњлати 
дар пешнињод ё дар ќонун ё ин ки шартнома муайяншуда 
нагирифтани љавоб ва дар сурати набудани он дар муддати сї 
рўз ба суд арз карда метавонад ( қ. 2 м. 484 КГ). Њамин тавр, 
ќонунгузор ќоидаи њатмии то суд њал кардани бањсњоро 
муќаррар менамояд. 

Оќибати таѓйир додан ё бекор кардани шартнома дар м. 
485 КГ баён шудааст. Мувофиќи он, агар аз созишнома ё 
моњияти таѓйир додани шартнома тартиби дигаре барнаояд, 
дар њолати таѓйир додан ё бекор кардани шартнома, 
уњдадорї аз рўзи бастани созишномаи тарафњо дар мавриди 
таѓйир додан ё бекор кардани шартнома ва њангоми таѓйир 
додан ё бекор кардани шартнома тибќи тартиби судї бошад, 
аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани ќарори суд 
таѓйирёфта ё бекоршуда ба њисоб меравад. Њамзамон, 
тарафњо њаќ надоранд баргардонидани чизеро, ки онњо 
мутобиќи уњдадорї то рўзи таѓйир додан ё бекор кардани 
шартнома анљом додаанд, талаб намоянд, агар дар ќонун ё 
шартнома тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад. Агар аз 
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љониби яке аз тарафњо ба таври назаррас вайрон кардани 
шартнома барои таѓйир додан ё бекор кардани шартнома 
асос шуда бошад, тарафи дигар њаќ дорад товони зиёни аз 
таѓйир додан ё бекор кардани шартнома расидаро талаб 
намояд. Дар баробари њамин ќонунгузор њолатњоеро 
пешбинї менамояд, ки мувофиќи онњо шартномаро яктарафа 
таѓйир додан ва бекор кардан мумкин мебошад. 

Онњо чунинанд: 
а) агар иљрои шартнома имконнопазир бошад (м. 448 КГ); 
б) аз љониби тарафи дигар вайрон кардани шартњои 

пешбининамудаи ќонунњо ё шартнома дар мавриди сифат, 
муњлати иљро ва дигар шартњо; 

в) агар тарафи дигар тибќи тартиби муќарраргардида 
муфлис эътироф шуда бошад; 

г) агар санади маќомоти давлатї, ки дар асоси он 
шартнома баста шуда буд, таѓйир дода ё бекор карда шуда 
бошад; 

д) дар њолатњои дигари пешбининамудаи ќонунњо ё 
шартнома (м. 486 КГ). Њангоми яктарафа таѓйир додан ё 
бекор кардани шартнома як тараф бояд тарафи дигарро на 
дертар аз як моњ пешакї огоњ намояд. 

Бояд ќайд намуд, ки њангоми таѓйир додани шартнома 
уњдадории тарафњо дар шакли таѓйирёфта нигоњ дошташуда, 
њангоми бекор кардани шартнома уњдадории тарафњо ќатъ 
карда мешавад. 

 
§3.  Тавсифи умумии иҷрои шартномаҳо дар соҳаи 

фаъолияти соҳибкорӣ 

Иљрои шартномањои соњаи фаъолияти соњибкорї ба 
ќоидањои умумии иљрои уњдадорињо асос меёбанд. Аз ин љо 
иљрои уњдадорињои шартномавии соњаи соњибкорї иљрои 
амалњое мебошанд, ки аз уњдадорињои мувофиќи ќонун ва 
шартномањои ба зиммагирифтаи иштирокчиёни он ба вуҷуд  
меоянд. Иљрои шартномањо дар натиљаи амали фаъолона ба 
монанди додани молумулк, иљрои кор,  расонидани хизмат, 
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супоридани пул ва содир намудани дигар пешнињодњои 
молумулкӣ амалї мегардад. Бояд ќайд намуд, ки иљрои 
уњдадорињо аз ду аломати муњим: амал ва мувофиќ омадани 
он ба уњдадорињое, ки дар шартнома ифода ёфтааст, иборат 
мебошад. Амале, ки бояд иљро шавад, фаъолона, гуногун ва 
ба мазмуни аниќи муносибатњои шартномавии субъектњои 
соњибкорї вобаста мебошад. Вале новобаста аз гуногунии 
амалњое, ки тарафњои шартномаи соњибкорї содир 
менамоянд, онњо ба принсипњои умумї иҷрои уҳдадориҳоро 
итоат менамоянд. 

Ќонунгузории амалкунандаи соњибкорї ду принсипи 
зерини иљрои уњдадорињои шартномавї: ба таври дахлдор 
иљро намудани уњдадорињои шартномавї ва иљрои воқеии 
(реалии) уњдадорињои шартномавиро пешбинї менамояд. 
Мувофиќи м. 330 КГ уњдадорӣ бояд ба таври дахлдор иљро 
карда шавад. Ин чунин маъно дорад, ки зарурати содир 
намудани амали дар уњдадорї пешбинишуда (худдорї аз 
содир намудани он) мутобиќи шартњои уњдадорї ва талаботи 
ќонун, дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва њангоми набудани 
чунин шарт ва талабот мутобиќи анъанањои муомилоти корї 
ё талаботи муќаррарии пешнињодгардида анљом дода шавад.  

Ба таври дахлдор иљро намудани уњдадорї мафњуми 
мураккаб мебошад. Вай як ќатор талаботро оид ба иљро 
кардани уњдадорї, ба монанди: предмет, љой, ваќт, тарзи 
иљро ва ѓайраро дарбар мегирад. Нишондоди пурра оид ба 
њамаи масъалањои номбаршуда дар Кодекси гражданї, 
инчунин дар дигар санадњои меъёрие, ки намудњои алоњидаи 
уњдадорињои шартномавї (мањсулотсупорї, боркашонї, 
мањсулотсупорї барои эхтиёљоти давлатї ва ѓайра)-ро ба 
танзим медарорад, оварда шудаанд. 

Принсипи дар шакли воқеӣ иљро намудани уњдадорињо 
дар м. 427 КГ ифода ёфтааст. Њамчун ќоидаи умумї моддаи 
зикршуда њатмї будани иљрои уњдадориро дар шакли асл дар 
назар дорад. Моњияти принсипи дар шакли асл иљро 
намудани уњдадорињои шартномавї аз он иборат аст, ки 
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ќарздор мањз њамон уњдадориро бе ивази чунин амал ба 
маблаѓњои пулии баробар дар шакли пушаймона 
(ноустуворона) ифода менамояд. Вале дар м. 427 КГ доираи 
амали принсипи дар шакли асл иљро намудани уњдадорињо 
мањдуд карда шудааст. Мувофиќи он пардохти ноустуворона 
ва љуброни зиён дар сурати иљрои номатлуби уњдадорї 
ќарздорро аз иљрои шартнома дар шакли асл, агар дар ќонун 
ва худи шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, 
озод наменамояд ва баръакс, љуброни зиён ба пардохти 
ноустуворона дар њолати иљро накардани уњдадорї, агар 
тартиби дигаре дар ќонунгузорї ва шартнома пешбинї 
нагардида бошад, ќарздорро аз иљрои уњдадорї дар шакли 
асл озод менамояд.  

Њар ду принсип, чї хеле ки аз гуфтањои боло маълум 
мегардад, хусусияти диспозитивї доранд, зеро меъёрњои 
таљассумкунанда ба тарафњо имконият медињанд, ки  дигар 
ќоидањоро нисбати нишондоди ќонун муќаррар намоянд. 
Барои њамин њам ањамияти принсипњои умумии иљрои 
уњдадорињо дар он мавридњо ифода меёбад, ки тарафњо 
ќоидањои махсуси иљроро муќаррар накарда бошанд ва онњо 
ба принсипњои номбаршуда мухолиф набошанд. 

Дар рафти иљрои уњдадорињои шартномавї бо натиљаи 
назарраси иљтимої на ба воситаи иљрои уњдадорињои 
алоњида, балки ба воситаи амалї намудан ва иљрои маљмӯи 
њамаи њуќуќу уњдадорињои субъективие, ки мазмуни ба таври 
дахлдор иљро намудани уњдадорињоро ташкил медињад, ноил 
шудан мумкин мебошад. Аз ин љо иштирокчиёни иљрои 
уњдадорињо на танњо дорои њуќуќ ва уњдадорињои мушаххас, 
балки амаликунандаи шумораи зиёди њуќуќ ва уњдадорињои 
ба њам алоќаманде мебошанд, ки на танњо бо њамдигар 
омехта намешаванд, њатто новобаста ба њамдигар вуљуд 
дошта наметавонанд. Ба њамин сабаб шакли иљрои маљмӯи 
уњдадорињои ба њам алоќаманд гуногун мебошанд. Ба онњо 
дохил мешаванд: 

-иљрои уњдадорињои мутаќобил; 
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- иљрои уњдадории мушаххас дар назди шарик; 
-иљрои уњдадорӣ дар назди давлат. 
Барои иљрои мутаќобилаи уњдадорињои шартномавї, пеш 

аз њама иртиботи уњдадорињо ва иљрои уњдадорї барои 
уњдадорї хос мебошад. Иљрои уњдадорињо амалї шудани 
уњдадорињои мутаќобиларо дар назар дорад. Ба сифати 
мањаки эътирофи ин ё он уњдадории нисбати дигараш 
мутақобил, ба назари мо, иљрои дутарафаи онњо дар амалњои 
мутаќобили байни худ алоќаманд, ки барои ноил шудан ба 
натиљаи муайян равона карда шудааст, баромад карда 
метавонад. Дар баробари ноил шудан ба натиља уњдадорињои 
мутаќобил ба њам пайваст мешаванд. Аз ин љо иљрои 
мутаќобил гуфта, содир намудани амали мутаќобилаи 
љавобиро оид ба иљрои уњдадорињои мутаќобилае меноманд, 
ки ба зиммаи иштирокчиёни онњо гузошта шудааст.88  
Мураккабии алоќа њангоми иљрои мутаќобила дар он ифода 
меёбад, ки њар як иштирокчї нисбати дигар на танњо 
уњдадории мутаќобил дорад, балки ба њар як њуќуќи 
субъективї уњдадории мушаххас мувофиќ меояд. Њар як 
тарафи иљрои уњдадорињои мутаќобила на танњо уњдадор аст, 
ки уњдадории худро ба таври дахлдор иљро намояд, балки 
њатто дар њолати иљро накардани уњдадории худ ба тарафи 
дигар њуќуќ медињад, ки баргардонидани предмети иљроро 
талаб намояд. Аз ин љо иљрои мутаќобилаи уњдадорї аз 
љониби яке аз тарафњо шарти аз тарафи дигар иљро намудани 
уњдадориро дар назар дорад (м. 353 КГ). 

Дар баробари њамин њангоми аз тарафи вазифадоршуда 
пешнињод нагардидани иљрои уњдадории шартшуда ё мављуд 
будани уњдадорие, ки ошкоро аз иљро нашудани он дар 
муњлати муайян гувоњї медињад, тарафи дигари 
(мутаќобилаи) иљрои уњдадориро ба зиммадошта њақ  дорад 
иљрои уњдадории худро боздорад ё аз иљрои он даст кашад ва 
товони зиёнро талаб намояд. Агар шарти уњдадорї дар њаљми 
                                                           
88Рањимов М.З. Встречное исполнение в гражданско-правовом договорном обязательстве между 
социалистическими предприятиями. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 1985. – С. 12 - 14. 
 



319  

пурра иљро нашуда бошад, тарафи дигари (мутаќобилаи) 
иљрои уњдадориро ба зиммадошта њаќ дорад иљрои 
уњдадориашро боздорад, ё аз иљрои ќисми он даст кашад, ки 
баробар ба њаљми пешнињоднашудаи он аст (б. 2, 3 м. 353 КГ). 

Дигар шакли иљрои уњдадорињо иљрои уњдадории 
мушаххас дар назди шарик мебошад. Ба сифати он баромад 
карда метавонад; њуќуќи  гирифтани хизматњои гуногун дар 
шартномаи пудрати сохтмон (м. 764 КГ) ва уњдадорї оид ба 
пешнињод намудани он: уњдадории супоришдињанда дар 
шартномаи пудрат доир ба иљрои корњои лоињакашї ва 
тадќиќотї, дар бораи ба пудратчї љуброн намудани харољоти 
зиёдатие, ки доир ба корњои лоињакашию тадќиќотї 
новобаста аз њолатњои ба пудратчї вобастабуда ба миён 
меояд ва њуќуќи пудратчї оид ба талаби љуброни харољот (м. 
777 КГ); уњдадорињои иттилоотї (м. 738 КГ) ва ғайра. 

Шакли сеюм иљрои уњдадорињо дар назди давлат 
мебошад. Уњдадорї дар назди давлат асосест, ки ба он такя 
карда, уњдадории дар шартнома зикршудаи субъекти 
фаъолияти соњибкорї, инчунин љавобгарии онњо дар назди 
њамдигар амалї карда мешавад. Ба он уњдадории пудратчї 
дар шартномаи пудратии сохтмон оид ба риояи талаботи 
ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї доир ба њифзи 
муњити атроф ва бехатарии корњои сохтмон, њангоми амалї 
намудани сохтмон ва корњои ба он алоќаманд (м. 767 КГ); 
иљрои уњдадорї аз тарафи мањсулотсупоранда дар шартномаи 
мањсулотфиристонї барои эхтиёљоти давлат (м. 563-569 КГ); 
инчунин уњдадорињои пудратчї дар шартномаи корњои 
пудратӣ барои эњтиёљоти давлатї (м. 780-785 КГ) ва ѓайра 
дохил мешаванд. 

Њамаи шаклњои уҳдадорињо ба њам алоќаманд буда, онњо 
марњала ба марњала амалї карда  мешаванд. 

Њамчун ќоидаи умумї уњдадориро худи ќарздор иљро 
менамояд. Вале ба ў ваколат дода мешавад, ки имконияти 
иљрои уњдадорињоро дар њаљми пурра ё ќисман ба шахси сеюм 
дињад. Мувофиќан ба зиммаи кредитор низ уњдадории ќабули 
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иљрое, ки на танњо ќарздор, балки шахсони сеюм пешнињод 
менамоянд, гузошта мешавад. Ин ќоида истисно низ дорад. 
Масалан, њангоме ки ташкилот корњои лоињакаширо ба 
институти муайян супориш медињад. Дар чунин њолат 
манфиати ташкилот мумкин аст коњиш ёбад, агар ба љойи 
институт дар уњдадории пешбинишуда ягон шахси дигар 
амалиётро содир намояд. Барои њамин дар чунин њолатњо 
ќонун талаб менамояд, ки уњдадориро бевосита худи ќарздор 
иљро намояд. 

Моддаи 334 КГ имконияти аз тарафи ќарздор ба зиммаи 
шахси сеюм вогузоштани иљрои уњдадориро ба шарте роњ 
медињад, ки агар аз ќонун, санадњои дигари њуќуќї, шартњои 
уњдадорї ё моњияти он зарурати ќарздор оид ба вогузоштани 
иљрои уњдадорї ба зиммаи шахси сеюм ва уњдадории 
кредитор оид ба ќабули иљрои пешнињодкардашуда мављуд 
бошад. 

Аз рўи ќоидаи умумї ќарздор уњдадор аст предмети 
иљораро ба кредитор дињад. Дар баробари њамин кредитор 
њаќ дорад аз ќарздор талаб намояд, ки вай уњдадориро дар 
назди шахси сеюм иљро намояд. Агар чунин талабот боиси 
харољоти иловагии кредитор гардад, онро бояд кредитор 
дињад. Њамчун ќоидаи умумї шахси сеюм уњдадориро иљро 
намуда, аз рўи супориши ќарздор амал мекунад. Пас, ба 
сифати асоси чунин иљрои уњдадорї иродаи ифодаёфтаи худи 
ќарздор хизмат менамояд. 

Предмети иљрои уњдадорињои шартномавї ашё, 
молумулк, кор ё хизматњое мебошанд, ки аз рўи уњдадорї 
ќарздор бояд ба кредитор дињад, иљро намояд ё расонад.  

Уњдадорї њамон ваќте ба таври дахлдор иљрошуда ҳисоб 
меёбад, ки қарздор предмети дар шартнома пешбинишударо 
диҳад. Талабот нисбати кредитор оид ба иҷрои уҳдадорӣ 
мувофиқи шартҳои шартнома, талаби қонун ва дар сурати 
набудани онҳо мувофиқи талаботи муқаррарии пешбинишуда 
анҷом дода мешавад. Нисбати иљрои уњдадорињои пули 
њамчун предмети иљро талаботи махсус амал менамояд. 
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Уњдадории пулӣ мумкин аст мустақил (аз рўи шартномаи 
ќарз) ё бевосита (ба харидор додани арзиши ашёи 
харидашуда) бошанд. Дар зери мафњуми уњдадории пулӣ 
ифодаи маблаѓи пардохти он дар хусуси ба кредитор додани 
пули наќд ё бо тартиби њисоббаробаркунї ба пули наќдро 
мефањманд. 

Уњдадорињои пулї дар њудуди Љумњурии Тољикистон бояд 
дар шакли пули миллї (сомонї) ифода ёбад. Истифодаи 
асъори хориљї, инчунин њуљљатњои пардохтї њангоми 
њисоббаробаркунї аз рўи уњдадорињо бо асъори хориљї дар 
њудуди ЉТ фаќат дар њолат ва шартњои пешбининамудаи 
ќонунгузорї ва ё тартиби муќарраркарда роњ дода мешавад. 
Дар уњдадории пулї мумкин аст пешбинї карда шавад, ки он 
бо сомонї ба андозаи баробарарзиши маблаѓ бо асъори 
хориљї ё воњидњои шартии пулї пардохта мешавад. Дар ин 
ҳолат, агар тибќи ќонун ё созишномаи тарафњо ќурби дигар ё 
санаи дигар муайян нашуда бошад, маблаѓи бо сомонї 
пардохтшаванда мутобиќи ќурби расмии асъори дахлдор ё 
воҳидҳои шартии пулї дар рўзи пардохт муайян карда 
мешавад ( м. 340 КГ ). 

Вайрон кардани нишондоди м. 340 КГ (яъне истифода ё 
додани маблаѓи уњдадорињо бо асъори хориљї) боиси 
беэътибор эътироф намудани шартнома мегардад. Зеро, 
чунин шартнома ба талаботи ќонунгузорї (м. 193 КГ) љавоб 
намедињад.  

Њамчун ќоида уњдадории пулї ба худ шарти додани 
фоизро низ дарбар мегирад. Ба ѓайр аз он, агар уњдадорї 
ихтиёран иҷро карда нашавад, он гоњ гирифтани предмети 
иљро барои кредитор харољоти зиёдатиро талаб менамояд, ки 
ин боиси зиёд шудани маблағњое мегардад, ки аз ќарздор 
бояд рўёнида шавад. Дар сурати нокифоягии маблаѓи 
пардохтшаванда аз тарафи ќарздор талаботи кредитор аз рўи 
навбат ќонеъ гардонида мешавад. Мувофиќи талаботи м.342 
КГ аввалан харољоти кредитор оид ба гирифтани иљро, 
сониян барои пушонидани маблаѓи асосии ќарз ва солисан 
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фоизи он дода мешавад. Чунин ќоида дар њолате татбиќ 
карда мешавад, ки нисбати тартиби нишондодашуда ягон хел 
созиши дигар вуљуд надошта бошад. Тартиби аз тарафи 
ќарздор содир намудани амалиёт оид ба иљрои уњдадорињоро 
тарзи иљрои уњдадорињо меноманд. 

Тарафњо кадом тарзи иљрои уњдадориро интихоб 
менамоянд, бояд њангоми бавуљудоии уњдадорї муайян карда 
шавад. Дар сурати тарзи иљрои уњдадориро муайян 
накардани тарафњо кредитор мувофиќи м.332 КГ њаќ дорад 
иҷрои ќисм бо ќисми уњдадориро ќабул накунад, ба шарте, ки 
дар ќонун, санади дигари њуќуќї, шартњои уњдадорї, инчунин 
аз анъанањои муомилоти корї ва ё аз моњияти уњдадорї 
тартиби дигаре ба миён наояд. Яктарафа иљро накардани 
уњдадорї, ки ба фаъолияти соњибкории тарафњо алоќаманд 
аст, инчунин яктарафа таѓйир додани шартњои чунин 
уњдадорї танњо дар њолатњои пешбининамудаи шартнома, 
агар аз ќонун ва моњияти уњдадорї тартиби дигаре ба миён 
наояд, иљозат дода мешавад. Аниќ муайян намудани љой 
иљрои уњдадорї, аз љумла барои таќсими харољот дар байни 
тарафњо оид ба кашонидани предмети иљрои уњдадорї, 
муайян намудани љойи ќабул, супоридани мол ва ѓайра 
ањамияти амалї дорад. Њамчун ќоида харољоти то љойи 
иљрои уњдадорї бурда расонидани предмети иљро, агар дар 
ќонунгузорї ё шартнома тартиби дигаре пешбинї нагардида 
бошад, ба зиммаи ќарздор гузошта мешавад. 

Одатан љойи иљрои уњдадориро мувофиќи ќонунгузорї ё 
аз рўи анъанањои муомилоти корї ва ё аз рўи моњияти 
уњдадорї шартнома муайян менамояд. Агар љойи иљрои 
уҳдадорї муайян нагардида бошад, он мувофиќи талаботи 
м.339 КГ ба тариќи зайл иљро карда мешавад: 

а) аз рўи уњдадории додани амволи ѓайриманќул – дар љои 
мављудияти амвол; 

б) аз рўи уњдадории додани мол ё дигар  молумулк, ки 
интиќоли онро пешбинї мекунад, дар љойи супоридани 
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молумулк ба боркашони якум љињати расонндани он ба 
кредитор; 

в) аз рўи дигар уњдадорињои ќарздор љињати додани мол ё 
дигар молумулк – дар љойи тайёр намудани он ё нигоњдошти 
молумулк, ба шарте ки ин мањал дар рўзи уњдадор шудан ба 
кредитор маълум бошад; 

г) аз рўи уњдадории пулї – дар љойи истиќомати кредитор 
ё агар кредитор шахси њуќуќї бошад, дар љои љойгиршавии 
он аз лањзаи ба миён омадани уњдадорї. Агар кредитор то 
лањзаи иљрои уњдадорї љои љойгиршавиашро таѓйир дода, 
дар ин бора ба ќарздор хабар дода бошад, он гоњ љои иљрои 
уњдадорї љои нави истиќоматии кредитор њисоб карда 
мешавад. Дар ин сурат ба ќарздор тамоми харољоти вобаста 
ба таѓйирёбии љои иљрои уњдадорї љуброн карда мешавад. 

Агар кредитор дар бораи таѓйири мањалли љойгиршавї 
ќарздорро хабардор накарда бошад, ќарздор њаќ дорад иљрои 
уњдадориро бо суроѓаи пешинаи кредитор ба љо оварад ва дар 
њолати дар он мањал набудани кредитор ё шахси ваколатдори 
он њаќ дорад, ки иљрои уњдадориро дар депозити нотариус ба 
љо орад; 

д) аз рўи уњдадорињои дигар – дар љои зисти ќарздор ва 
агар ќарздор шахси њуќуќї бошад, дар мањалли  љойгиршавии 
он. 

Муњлати иљроро аз рўи ќонун ва асосњои бавуљудоии 
уњдадорињо ё мувофиќи моњияти он муайян кардашуда људо 
менамоянд. Уњдадорињоро вобаста ба муњлати иљрояшон ба 
муњлати  иљроишашон бо  лањзаи талабкунї муайян  
кардашуда људо менамоянд. 

Уњдадорие, ки рўз ё муњлати иљрояшро пешбинї ё 
имконияти иҷрои онро муќаррар менамоянд, ба уњдадорињои 
муњлати иљрояшон муайян дохил мешавад. Чунин уњдадорї 
бояд дар рўзи пешбининамудаи шартнома ё дар њар ваќт дар 
доираи муњлати муайянгардида бояд иљро карда шавад. 
Мисол, агар дар шартномаи тарафњо пешбинї шуда бошад, 
ки фиристонандаи мањсулот уњдадор мешавад молумулкро 
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дар давоми як моњи маблаѓи молро супоридани 
истеъмолкунанда мерасонад, мањсулотсупоранда уњдадориро 
њамон ваќт ба таври дахлдор иљрокарда њисобида мешавад, 
ки молро ба истеъмолкунанда бо дарназардошти худ дар 
доираи як моњ супорад. 

Дар њолатњое ки уњдадорї муњлати иљроро пешбинї 
накарда бошад ё дар он шарти муайян кардани муњлат 
ѓайриимкон бошад, он дар муњлати оќилонаи (ќобили 
ќабули) баъди ба миён омадани уњдадорї иљро карда 
мешавад (қ.2 м. 335 КГ). Дар зери мафњуми муњлати оќилона 
доираи ваќте дар назар дошта мешавад, ки барои содир 
намудани амали дар уњдадорї пешбинишуда зарур мебошад. 

Масалан, агар дар шартномаи пудрат бо созиши тарафњо 
муњлати иљрои кор нишон дода нашуда бошад, он бояд дар 
доираи ваќте, ки барои иљрои чунин кор зарур аст, иљро 
карда шавад. Албатта, муњлати оќилона мафњуми муайян аст 
ва агар тарафњо онро аниќ муайян карда натавонанд, он гоњ 
онро суд муайян менамояд. 

Уњдадорие, ки дар муњлати муносиб иљро нашудааст, 
њамчунин уњдадорие, ки муњлати иљрои он аз рўи талаб 
муайян шудааст, агар дар муњлати дигар иљро кардани 
уњдадорї аз ќонун, санадњои њуќуќии дигар, шартњои 
уњдадорї, анъанањои муомилоти корї ё моњияти уњдадорї 
барнаояд, ќарздор уњдадор аст дар давоми њафт рўзи иљрои 
уњдадориро талаб кардани кредитор онро иљро намояд (қ.З м. 
335 КГ). Муњлати њафтрӯза дар њолати иљро накардани 
уњдадорї нисбати муњлати оќилона низ татбиќ карда 
мешавад. 

Уњдадорие, ки иљрояш дар муњлати тӯлонї пешбинї 
шудааст, бояд ба таври мунтазам (рўз, дања, моњ, семоња ва 
ѓайра) иљро карда шавад, агар дар ќонунгузорї ё шартњои 
уњдадорї тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад( м. 336 КГ). 

Уњдадорї бояд дар њолати пешбининамудаи дар ќонун ва 
шартнома иљро карда шавад. Аз ин љо тарафи уњдадорї ба 
пеш аз муњлат иљро намудани шартнома њуќуќдор нест. 
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Албатта, аз ќонунгузории амалкунанда, шартњои уњдадорї, 
анъанањои корї ё ин ки аз моњияти уњдадорї тартиби дигаре 
ба миён наояд, иљрои пеш аз муњлати на њамаи уњдадорињо 
барои кредитор ќобили ќабул мебошад. Барои иљрои пеш аз 
муњлати уњдадорї, ки бо фаъолияти соњибкории тарафњои он 
алоќаманд мебошад, розигии кредитор зарур мебошад. Пеш 
аз муњлат иљро намудани уњдадорї мумкин аст барои харидор 
зиёновар ва зараровар бошад. Зеро ў шояд имконияти бо 
таври таъљилї истифода бурдани молњоро надошта бошад, 
љои нигоњ доштани мол мављуд набошад ва ѓайра. Дар чунин 
маврид пеш аз муњлат иљро намудани уњдадории шартномавї, 
њамчунин вайронкунии он бо њамаи оќибатњои имконпазираш 
боиси даст кашидан аз ќабули иљро, бекор кардани 
шартнома, рӯёнидани зарар ва ѓайра мегардад. 

Сари ваќт иљро нанамудани уњдадории шартномавї боиси 
вайронкунии онњо мегардад ва он њамчун муњлатгузаронї 
эътироф карда мешавад. Ба муњлатгузаронї њам ќарздор ва 
њам кредитор роњ доданашон мумкин аст. Муњлатгузаронии 
ќарздор боиси ба зиммаи ў гузоштани уњдадорї дар хусуси ба 
кредитор додани товони зиёне мегардад, ки дар натиљаи 
муњлатгузаронї ба вуљуд омадааст. Дар давраи 
муњлатгузаронї њолате пеш омаданаш мумкин аст, ки иљрои 
уњдадории шартномавиро номумкин мегардонад. Барои 
чунин њолат ќарздоре, ки муњлати иљрои уњдадории 
шартномавиро гузаронидааст љавобгар мебошад. Агар дар 
натиљаи муњлатро гузаронидани ќарздор иљрои уњдадорї 
барои кредитор манфиаташро гум карда бошад, метавонад 
ќабули иљрои уњдадориро рад кунад ва љуброни зиёнро талаб 
намояд ( қ. 2 ,м 436 КГ ). 

Муњлатгузаронии ќарздор мумкин аст дар натиљаи амали 
кредитор ба вуљуд ояд. Барои њамин, то замоне ки уњдадорї 
бо сабаби муњлатро гузаронидани кредитор иљро нагардад, 
ќарздорро ба гузаронидани муњлат гунањкор кардан мумкин 
аст. Одатан, чунин њолатњо њангоми иљрои уњдадорињои 
тарафайн пеш меоянд. Дар натиља қарздор уњдадории худро 
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бар асари муњлатгузаронии кредитор ё иљро накардани 
уњдадории мутақобила иљро карда наметавонад (м. 437 КГ). 
Муњлати иљрои уњдадорї инчунин дар њолати даст кашидани 
кредитор аз баргардонидани њуљљати ќарз ё њангоми 
надодани забонхат оид ба тасдиќи иљрои уњдадорї аз тарафи 
ќарздор мегузарад (м.440 КГ). Кредитори муњлати иљрои 
уњдадориро гузаронида уњдадор аст товони зиёни ба ќарздор 
расонидашударо дињад. Чунин оќибат он гоњ ба вуљуд меояд, 
ки кредитори муњлатро гузаронида исбот карда натавонад, ки 
муњлати иљрои уњдадорї аз он сабаб гузаштааст, ки барои ин 
њолат на шахсан ў ва на дигар шахсони ба зиммаашон ба 
амри ќонун ё супориши кредитор ќабули иљрои уњдадорї 
вогузошта шудааст, масъул намебошанд. 

 

§ 4. Намудҳои шартномаҳо дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ 

Вобаста ба мазмуни фаъолияти соњибкорї шартномањо 
дар соњаи фаъолияти соњибкорї ба шартномањои фурўши 
мол, додани молумулк барои истифода, иљрои кор, 
расонидани хизмат  ва ѓайра људо мешаванд. 

Аз рўи таркиби субъектњо шартномањои соњибкорї ба 
шартномањое људо мешаванд, ки њамаи тарафњо ё яке аз 
тарафи онњо соњибкор мебошад. 

Ба шартномањое, ки байни соњибкорон баста мешаванд, 
шартномањои зерин дохил мешаванд: мањсулотсупорї бо 
маќсади соњибкорї, мањсулотсупорї барои эњтиёљоти давлат, 
контрактатсия, иљораи молиявї, нигоњдошт дар анбори мол, 
консессияи тиљоратї ва ѓайра. 

Ба шартномањое, ки яке аз тарафњояшон соњибкоранд, 
шартномањои хариду фурўши чакана, киро, боркашї, 
шартномаи пасандози бонкї ва суратњисоби бонкї, 
шартномаи кредит, таъмини барќ ва ѓайра дохил мешаванд: 

1.Шартномањои соњибкорї, оид ба хариду фурўши мол. 
Аз њама намуди маъмули чунин шартномањо, шартномаи 
хариду фурўш ба њисоб меравад, ки маќсади он фурўши мол 
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барои фаъолияти соњибкорї аст. Вай нисбат ба њамаи дигар 
намудњои њамин навъи шартномањо асосї ба њисоб меравад. 
Мутобиќи он як тараф (фурўшанда) уњдадор мешавад, ки 
молро ба моликияти (бо њуќуќи пешбурди хољагидорї ё 
идораи оперативии) тарафи дигар (харидор) дињад ва харидор 
уњдадор мешавад, ки молро ќабул карда, бар ивазаш маблаѓи 
муайян (арзиши он)-ро супорад. 

Ба њайати намудҳои алоњидаи шартномаи хариду фурўш, 
ки дар фаъолияти соњибкорї истифода бурда мешавад, 
шартномаи мањсулотсупорї, шартномаи мањсулотсупорї 
барои эҳтиёљоти давлат, шартномаи контрактатсия, 
шартномаи таъмини барќ ва фурўши корхона дохил 
мешаванд. Њамзамон, ба шумораи шартномањои соњаи 
фаъолияти соњибкорї шартномаи хариду фурўши чаканаро 
дохил намудан мумкин аст, ки мутобиќи он яке аз тарафњо ба 
сифати соњибкор баромад намуда, аз фурўши мол ба 
истеъмолкунандагон фоида ба даст медарорад. 

Шартномањои соњибкорї оид ба фурўши мол дар 
муомилоти соњибкорї ањаммияти нињоят калон доранд. Аз ин 
лињоз ин гурӯњи шартномањои соњибкориро то дараљае 
мавриди гузориши муфассал ќарор медињем. 

Шартномаи мањсулотсупорї бо маќсади соњибкорї 
намуди классикии шартномањо буда, ба таври анъанавї дар 
фаъолияти соњибкорї истифода бурда мешавад. Вазифаи 
асосии шартномаи мазкур ба танзим даровардани 
муносибатњои хариду фурўши мол дар байни соњибкороне 
мебошад, ки истењсоли мањсулот, фурўши яклухти ашё, 
мавод, таљњизот ва ѓайраро ба роњ мемонанд. 

Мутобиќи шартномаи мањсулотсупорї фурўшанда 
(мањсулотсупор) уњдадор мешавад, ки молро дар муњлати 
қайду шартшуда ё муњлати истењсол ё аз љониби ў харидани 
мол барои харидор љињати истифода дар фаъолияти 
соњибкорї ё маќсадхои дигаре, ки бо истифодаи шахсї, 
оилавї, хонаводагї ва ба њамин монанд алоќаманд 
намебошад, ба харидор расонад (м. 541 КГ). Њамин тавр 
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Ќонун аломатњои асосиеро муайян менамояд, ки имконият 
медињанд шартномаи мањсулотсупории соњибкориро аз дигар 
намудњои шартномањои хариду фурўш фарќ намоем. 

Аломати якум, вазъи махсуси њуќуќии фурўшанда ва 
харидоре мебошад, ки ў ба сифати субъекти фаъолияти 
соњибкорї баромад менамояд. 

Аломати дуюм, маќсади ба даст даровардани мол ва 
истифодаи он дар фаъолияти соњибкорї мебошад. 

Шарти муњимми шартномаи мањсулотсупорї бо 
ќисматњои алоњида, давра ба давра супоридани мањсулот 
мебошад (м. 544 КГ). 

Мањсулотсупорї аз љониби мањсулотсупор тибќи 
шартнома ба харидор ё шахси дар шартнома ба сифати 
харидор зикргардида бо усули бор карда фиристодан (додан)-
и мол анљом дода мешавад. 

Намуди махсуси шартнома оид ба фурўши мол, ки дар 
байни субъектњои фаъолияти соњибкорї баста мешавад, 
шартномаи  контрактатсия ба њисоб  меравад. Мутобиќи 
шартномаи контрактатсия истењсолкунандаи мањсулоти 
кишоварзї уњдадор мешавад, ки дар муњлати  шартшуда ба 
мањсулоттайёркунанда, яъне шахсе, ки чунин мањсулотро 
харидорї менамояд, барои коркард ё фурўши мањсулоти 
кишоварзї дињад ва дар навбати худ мањсулоттайёркунанда 
уњдадор мешавад, ки ин мањсулотро ќабул карда гирад ва дар 
муњлатњои мукарраршуда тибќи нархи муайян њаќќи онро 
пардозад (қ.1. 597 КГ). 

Харидор (мањсулоттайёркунанда) тибќи њамин шартнома 
ташкилоти тиљоратї ё соњибкори инфиродие буда метавонад, 
ки фаьолияти соњибкориро бањри ба даст даровардани 
маҳсулоти кишоварзї бо маќсади минбаъд коркардабарої ё 
ин ки фурўш анљом медињад. Бар хилофи шартномаи 
мањсулотсупорї фурўшанда аз рўи шартномаи контрактатсия 
уњдадор мешавад, ки мањсулоти кишоварзиро барои фурўхтан 
ба харидор (мањсулоттайёркунанда) парвариш намояд. 
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Дар ќатори шартномањои мањсулотсупорї оид ба фурўши 
молу мулк шартномаи фурўши корхона ањаммияти махсус 
дорад. Шартномаи фурўши амволи ѓайриманќул, аз љумлаи 
чунин шартнома аст. Предмети шартномаи мазкур корхона 
шуда метавонад. Он њамчун объекти њуќуќи комплекси 
амволе эътироф карда мешавад, ки барои татбиќи фаъолияти 
соњибкорї истифода мегардад. Корхона дар маљмӯъ њамчун 
комплекси амволи ѓайриманќул дониста мешавад. Ба њайати 
корхона њамчун комплекси амволї, агар дар ќонун ё 
шартнома тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, тамоми 
намудњои молумулки барои фаъолияти он пешбинигардида, 
аз љумла њуќуќи истифодаи ќитъаи замин, бино, иншоот, 
таљњизот, асбобу анљом, ашёи хом, мањсулот, њуќуќи 
талабкунї, ќарз, инчунин њуќуќ ба аломатњои фардикунонї, 
мањсулоти он, кору хизмат (номи фирмавї, тамѓа ва 
хизматрасонї) ва њуќуќњои истисноии дигар дохил мешаванд. 
Корхона дар маљмӯъ ё як ќисми он метавонад объекти хариду 
фурўш, гарав, иљора ва ањдњои дигари марбут ба муќаррар 
намудан, таѓйир додан ё ќатъ кардани њуќуќи молумулкӣ 
бошад. 

Њамчун ќоида ба сифати фурўшанда аз рўи шартномаи 
мазкур субъектњои фаъолияти соњибкорї (ташкилотњои 
тиљоратї ё соњибкори инфиродї) баромад менамоянд. 
Харидори корхона низ дар навбати худ, одатан субъектњои 
фаъолияти соњибкорї мебошад, зеро он объекти махсуси 
комплекси молумулкиро, ки барои фаъолияти соњибкорї 
истифода мешавад, ба даст медарорад. 

Таркиб ва арзиши корхонаи фурўхташаванда дар 
шартномаи фурўши корхона муайян карда мешавад. 
Шартномаи фурўши корхона дар шакли хаттї баста мешавад. 
Риоя накардани шакли шартномаи фурўши корхона боиси 
беэътибор донистани он мегардад. Шартномаи фурўши 
корхона бояд ба ќайди давлатї гирифта шавад ва он аз 
лањзаи чунин баќайдгирї эътиборнок мегардад (қ. З м. 590 
КГ). 
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Чї хеле ки дар боло ќайд намудем, ба шартномањои 
соњибкории фурўши молу мулк шартномањое дохил 
мешаванд, ки ба сифати яке аз тарафҳои он субъекти 
фаъолияти соњибкорї ва аз тарафи дигар шахсе баромад 
менамояд, ки шартномаро бо маќсади соҳибкорї мебанданд. 

Мисоли барљастаи чунин шартнома – шартномаи хариду 
фурўши чакана ба шумор меравад. Тибќи ин шартнома 
фурўшандае, ки фаъолияти соњибкориро оид ба фурўши мол 
анљом медињад, уњдадор мешавад ба харидор молњоеро 
фурўшад, ки одатан, барои истифодаи шахсї, манзилї ё ѓайра 
таъин гардидаанд. (м. 528 КГ). 

Тибќи шартномаи мазкур ба сифати фурўшанда танњо он 
ташкилотњои тиљоратї ва соњибкорони инфиродие баромад 
менамоянд, ки фаъолияти соњибкориро оид ба савдои чакана 
анљом медињанд. Ба сифати харидор дар шартномаи хариду 
фурўши чакана њама гуна шахсе баромад карда метавонад, ки 
молро аз чаканафурўш барои истифодаи шахсї, оилавї, 
манзилї ё маќсади дигар харидорї менамояд. Шартномаи 
хариду фурўши чакана шартномаи оммавї мебошад. Ин 
гувоњи он аст, ки фурўшанда дар мавриди мављуд будани мол 
њуќуќи набастани шартномаро надорад. Њамзамон 
фурўшанда уњдадор аст, ки ба харидор маълумоти зарурї ва 
эътимоднокро оид ба моли фурўхтамешуда пешнињод намояд, 
дорои биное бошад, ки молро дар он нигоњ дорад, китоби 
дархосту таклиф дошта бошад, агар фаъолияташ дар асоси 
иљозатнома ба роњ монда шуда бошад, маълумотро дар бораи 
он пешнињод намояд. Гузориши боло ба он далолат 
менамояд, ки Ќонун нисбати муассисаи савдои чаканае, ки аз 
фурўши мол фоида ба даст медарорад, талаботи баландтарро 
пешнињод менамояд. 

Нисбати муносибатњое, ки доир ба хариду фурўши чакана 
бо иштироки харидор (шањрванд) ба вуљуд меояд ва онро 
Кодекси гражданї ба танзим намедарорад, талаботи 
меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 2 декабри соли 
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2004 «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон»89 ва 
санадњои дигари меъёрї татбиќ карда мешавад. 

Шартномаи мазкур аз лањзаи ба дасти харидор додани 
чеки касса ё мол, ё дигар њуљљате, ки пардохти молро тасдиќ 
менамояд, басташуда њисоб меёбад. Њуљҷатњои мазкурро 
надоштани харидор ўро аз имконияти њавола кардан ба 
нишондоди шоњид оид ба тасдиќи бастани шартнома ва 
шароитњои он мањрум намесозад. Санади муњимми меъёрии 
њуќуќие, ки муносибатњои хариду фурўши чаканаро ба танзим 
медарорад қоидаи фурўши намудҳои алоњидаи мол мебошад, 
ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда 
шудааст. 

Шартномаи мањлусотсупорї барои эњтиёљоти давлат яке 
аз намудњои шартномањои соњибкорї оид ба фурўши мол 
мебошад. Эњтиёљоти давлат талаботест, ки бо тартиби 
муќарраркардаи ќонун муайян гардида, аз њисоби маблаѓи 
буљет таъмин карда мешавад. Эњтиёљоти давлатї талаботи 
Љумњурии Тољикистон ба мол ва кору хизматрасонињоест, ки 
барои иљрои вазифањои њаётан муњим, мудофиа ва бењатарии 
мамлакат, амалї гардонидани барномањои маќсадноки 
давлатї ва байналмилалї заруранд. 

Ќарордоди давлатї оид ба мањсулотсупорї барои 
эњтиёљоти давлатї чунин созиши тарафњо мебошад, ки 
мутобиќи он мањсулотсупоранда уњдадор мешавад молро ба 
супоришдињандаи давлатї ё ин ки ба шахси дигаре, ки он 
муайян намудааст, дињад. Супоришдињандаи давлатї бошад, 
уњдадор мешавад пардохти молњои фиристодашударо таъмин 
намояд. Ба сифати фурўшанда аз рўи шартномаи мазкур 
субъекти соњибкорї баромад менамояд, ки дар савдои 
оммавї бо маќсади љойгирнамоии супориши давлатии то 
онњо расонидашуда шурӯъ намудааст. 

Ба сифати ташкилоти кредитор маќомоти давлатӣ, 
корхона, ташкилот ё муассисаи давлатие баромад менамояд, 
                                                           
89Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон  с. 2004, №12, қ.1, мод. 699; с. 2008, №10, мод. 805;мод.817; 
с. 2013, №12, мод. 896; Ќонуни ЉТ аз 18.03.2015 с., №1193. 
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ки дорои ваколати шахси њуќуќї буда, ба хариди мол, иљрои 
кор ва хизматрасонї машѓул мебошанд. 

   Танзими њуќуќии мањсулотсупорї барои эњтиёљоти 
давлатї, инчунин дар асоси Ќонуни ЉТ аз 3 марти соли 2006 
«Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї»90 
амалї карда мешавад. Хусусияти хосси шартномаи мазкур аз 
он иборат аст, ки мол аз тарафи супоришдињанда на бо 
маќсади истеъмоли шахсї, оилавї, хонаводагї, балки барои 
эхтиёљи давлатї ба даст дароварда мешавад. Вале субъекти 
соњибкорӣ                                                               - 
мањсулотсупоранда аз рўи шартнома фоидаро мањз аз 
фаъолияти касбї оид ба фурўши мол ба даст медарорад.  

Ба њайати шартномањои соњибкорї, инчунин шартномаи 
таъмини барќ дохил мешавад. Тибќи шартномаи таъмини 
барќ ташкилоти таъминкунандаи барќ уњдадор мешавад аз 
тариќи хатти барќи васлшуда неруи барќ дињад ва мизољ 
(абонент) бошад, уњдадор мегардад, ки арзиши барқи 
истифодашударо пардозад, инчунин низоми истифодаи онро, 
ки дар шартнома пешбинї шудааст риоя намояд, таъмини 
бехатарии истифодаи шабакањои барќи тањти ихтиёраш 
ќарордошта, инчунин дастгоњ ва таљњизоти истифода 
менамудаашро вобаста ба истифодаи барќ дар њолати 
коршоямї нигоњ дорад (м.569 КГ). 

Таъминкунандаи барќ гуфта ташкилоти тиљоратиеро 
меноманд, ки бо маќсади ба истеъмолкунандагон фурўхтани 
ќувваи истењсолкарда ё харидашудаи барќ ё гармї бо 
фаъолияти соњибкорї машѓул мебошад. Ба сифати мизољ аз 
рўи шартномаи мазкур субъекти соњибкорие, ки барқро аз 
нав мефурӯшад, инчунин шахси воќеї ва њуќуќие, ки ќувваи 
барќро барои истеъмоли бевосита мегирад, дохил мешавад.  

2. Шартномањои соњибкорї оид ба истифодабарї додани 
молу мулк. 

                                                           
90 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2006, №3, мод. 158; Қонуни ҶТ аз 16.04.2012с., 
№815. 
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Дар фаъолияти соњибкорї гурӯњи томи шартномањои 
иљоравї васеъ истифода бурда мешавад. Аз як тараф барои 
нигоњдошти муваќқатї ва ба истифодабарї додани молумулк 
ба иљорадињанда имконият медињад, ки аз соњибкорї фоида 
ба даст оварад. Аз тарафи дигар, дар баъзе њолатњо аз 
соњибмулк иљора гирифта истифода бурдани молумулк барои 
соњибкор аз лињози иќтисодї то дараљае фоидаовар мебошад. 
Масалан, ташкилоти савдое, ки њаљми фурўши моли худро 
васеъ кардан мехоњад, мумкин аст ба биноњои нигањдории 
молу мулк ва хуљрањо муњтољ гардад. Амалї намудани чунин 
навъи муносибатњои соњибкорї бо роњи истифодаи намудхои 
алоњидаи шартномаи иљора имкон дорад. Барои фаъолияти 
соњибкорї, шартномањои иљораи корхона ва шартномаи 
иљораи молиявї (лизинг) то дараљае хос мебошад. 

Шартномаи иљораи корхона чунин шартномае мебошад. 
ки мутобиќи он иљорадењ уњдадор мешавад, ки барои 
муваќќатан доштан ва истифода кардан ба иљорагир 
корхонаро њамчун маљмӯи молумулк ба истиснои њуќуќу 
уњдадорињое, ки иљорагир њуќуќи ба шахси дигар 
вогузоштани онњоро надорад, пулакї дињад. 

Корхона танњо баъди баробар кардани њисоби 
қарздињандагоне, ки аз иљорадењ ќатъ кардани уњдадорињо ё 
иљораи пеш аз муњлати онњоро талаб кардаанд, ба иљора дода 
шуданаш мумкин аст. 

Њуќуќњои иљорадењ, ки аз тарафи ў дар асоси иљозатномаи 
барои машғулият бо фаъолияти дахлдор гирифта шудаанд, 
агар дар ќонун тартибе дигаре муќаррар нашуда бошад, ба 
иљорагир дода намешаванд. 

Ба сифати иљорадињандаи корхона, њамчун ќоида, 
Кумитаи амвол ва маќомоти идоракунии амволи коммуналї 
барин шахсоне баромад мекунанд, ки фаъолияти соњибкориро 
њамчун соњибмулк амал менамоянд. Дар шартномаи мазкур 
субъекти фаъолияти соњибкорї, яъне шахсони њуќуќии 
тиљоратї ва соњибкорони инфирод иљорагир мебошад, зеро 
иљораи корхона барои фаъолияти соњибкорї таъин шудааст. 
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Ќонун бо шакли шартномаи иљораи корхона талаботи 
махсусро пешбинӣ менамояд, ки риоя накардани он боиси 
беэътибор донистани он мегардад. Шартномаи иљораи 
корхона бо роњи тартиб додани њуљљате, ки тарафњо ба он 
имзо мегузоранд, баста мешавад ва бояд аз тарафи нотариус 
тасдиќ карда, ба ќайди давлатї гирифта шавад. Шартномаи 
мазкур аз лањзаи баќайдгирии давлатии он басташуда ба 
њисоб меравад (м.679 КГ). 

Шартномаи иљораи молиявӣ (лизинг) чунин шартномаест, 
ки мутобиќи он иљорадењ (лизингдеҳ) уњдадор мешавад 
молумулки нишондодаи иљорагир (лизинггир)-ро аз 
фурўшандаи муайянкардаи ў барои моликият харидорї 
намуда онро ба музд муваќќатан барои доштан ва истифода 
кардан ба маќсади соњибкорї пешнињод намояд (қ.1 м. 693 
КГ). Иљорадењ барои интихоби молу мулки ба иљора 
гирифташуда ва фурўшанда љавобгар намебошад. Предмети 
шартномаи иљораи молиявї ба истиснои ќитъаи замин ва 
дигар субъектњои табиї њама гуна ашёву анљоми 
ѓайриистеъмолие шуда метавонад, ки барои фаъолияти 
соњибкорї заруранд. Аз ин љо, шартномаи иљораи молиявї 
дар байни субъектњои соњибкорї танњо бо маќсади соњибкорї 
баста мешавад. Субъекти иљораи молиявї метавонад 
резидентњо ва ѓайрирезидентњои Тољикистон бошанд. Ба 
сифати субъекти иљораи молиявї танњо иљорадењ, иљорагир 
ва фурўшанда баромад карда метавонанд. Иљорадењ шахси 
воќеї ё њуќуќие шуда метавонад, ки аз њисоби маблаѓи 
љалбгардида ё худї дар љараёни татбиќи шартномаи иљораи 
молиявї молумулкро ба моликият мехарад ва онро ба сифати 
предмети иљораи молиявӣ ба иљорагир ба ивази маблаѓи 
муайян бо муњлат ва бо шартњои муайян муваќќатан барои 
доштан ва истифода кардан бо гузаштан ё нагузаштани 
њуќуќи моликият ба предмети иљораи молиявї ба иљорагир 
медињад. 

Њамин тариќ, иљорагир шахси воќеї ё њуќуќие мебошад, 
ки мутобиќи шартномаи иљораи молиявї уњдадор аст 
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предмети иљораи молиявиро ба ивази маблаѓи муайян ба 
муњлат ва бо шартњои муайян барои муваќќатан доштан ва 
истифода кардан ќабул менамояд. 

Фурўшанда шахси воќеї ё њуќуќиест, ки мутобиќи 
шартнома молу мулкеро, ки предмети иљораи молиявї њисоб 
мешавад, ба иљорадењ ба муњлати ањдшуда мефурўшад. 
Фурўшанда ҳамзамон метавонад дар доираи як муносибати 
њуќуќи иљораи молиявї ба сифати иљорагир баромад намояд 
(м.5 Ќонуни ЉТ аз 22 апрели соли 2003 «Дар бораи иљораи 
молиявї»91). 

Ба шартномањои соњаи соњибкорї, инчунин шартномаи 
киро дохил мешавад. Аз рўи шартномаи мазкур киродење, ки 
молу мулкро њамчун объекти фаъолияти доимии соњибкорї 
ба киро медињад, уњдадор мешавад, ки молу мулки манќулро 
барои муваќқатан доштан ва истифода кардан пулакї ба 
кирогир дињад. Ба сифати тарафи дигар кирогир баромад 
менамояд, ки ба молумулк асосан барои мақсадҳои 
истеъмолӣ ба ў дода мешавад. Шартномаи киро, шартномаи 
оммавї буда, дар шакли хаттї баста мешавад (м.647 КГ).  

3. Шартномањои соњибкорї оид ба иљрои кор. 
Дар фаъолияти соњибкорї шартномањои навъи пудрат аз 

њама зиёд маъмул мебошанд. Мутобиќи шартномаи пудрат як 
тараф (пудратчї) уњдадор мешавад, ки тибќи супориши 
тарафи дигар онро дар муњлати муайян ба фармоишгар 
супорад ва фармоишгар бошад, уњдадор мешавад, ки корро 
ќабул намуда, њаќќи онро пардозад (м.714 КГ). Корњои 
пудратї асосан дар фаъолияти соњибкорї оид ба тайёр 
кардан, коркарди мол, яъне фаъолияти истењсолї  анљом дода 
мешавад. Шартномаи пудрат барои тайёр кардан, коркарди 
ашё ё барои иљрои корњои дигар бо додани натиљаи он, бо 
фармоишгар баста мешавад. Тибќи шартномаи пудратие, ки 
барои тайёр кардани ашё баста шудааст, њуќуќи ба 
ашёдоштаи пудратчї ба фармоишгар мегузарад. 
                                                           
91 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 2003, №4, мод.139; Ќонуни ЉТ аз 15.03.2016 с., 
№1300; с. 2016, №11, мод. 891. 
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Шартномаи пудратии сохтмон чунин шартномаест, ки 
мутобиќи он пудратчї уњдадор мешавад дар муњлати 
муќаррарнамудаи шартнома тибќи супориши фармоишгар 
иншооти муайян ё дигар корњои сохтмониро анљом дињад ва 
фармоишгар њам дар навбати худ уњдадор мешавад, ки барои 
пудратчї љиҳати иљрои кор шароити зарурї фароњам оварад, 
корро ќабул кунад ва ба он нархи ќайду шартшударо 
пардозад (м.755 КГ). Шартномаи пудратии сохтмон барои 
сохтмон ё азнавсозии корхона, бино (аз љумла бинои 
истиќоматї), иншоот ё дигар объектњо, инчунин барои иљрои 
корњои васл, танзиму истифодадињї ва дигар корњои ба њам 
алоќаманди иншооти эъморшаванда баста мешавад. Агар дар 
шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ќоидањои 
оид ба шартномаи пудрати сохтмон, инчунин нисбат ба 
таъмири асосии бино ва иншоот татбиќ карда мешавад. 
Пудратчї аз рўи шартномаи мазкур метавонад субъекти 
соњибкорие бошад, ки дар соњаи истењсолоти сохтмонї амал 
менамояд. Ба монанди ташкилотњои сохтмонї, сохтмонию 
васлгарӣ, лоињавию сохтмонї ва ташкилотњои дигари ба онњо 
монанд. Њамчун ќоида ба сифати фармоишгари корњои 
сохтмон субъекти соњибкорие баромад менамояд, ки барои 
амалї намудани барномаҳои сохтмонии сармоягузорӣ 
махсусгардонида шудаанд. Ба сифати фармоишгар метавонад 
сармоягузор баромад намояд. Ба фаъолияти соњибкории 
соњаи сохтмонӣ корњои лоињакашиву љустуљўї зич 
алоќаманданд. 

 Ќонун бастани чунин шартномаро низ пешбинї 
менамояд. Мутобиќи шартномаи корњои лоињакашиву 
љустуљўӣ пудратчї (лоињакаши љустуљўкунанда) уњдадор 
мешавад, ки бо супориши фармоишгар санадњои лоињавию 
сметавї ва (ё) корњои љустуљӯиро анљом дињад ва 
фармоишгар бошад уњдадор мешавад, ки онро ќабул намуда, 
њаќќи корро пардозад. 

Тибќи шартномаи пудратӣ барои корњои лоињакашиву 
љустуљӯї фармоишгар уњдадор мешавад, ки ба пудратчї дар 
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мавриди лоињакашї супориш дињад, инчунин дигар 
маълумоти ибтидоии барои тањияи њуљљатњои лоињакашиву 
љустуљӯї заруриро пешнињод намояд. 

Вазифаи лоињакаширо бо супориши фармоишгар 
метавонад пудратчї низ анљом дињад. Дар ин њолат чунин 
уњдадорї аз лањзаи аз љониби фармоишгар тасдиќ шуданаш 
барои тарафњо њатмї мебошад. 

Тарафњои шартномаи мазкур метавонанд субъектњое 
бошанд, ки дар шартномаи пудратии сохтмон буданд. Барои 
таъмини эхтиёљоти давлат ќонунгузорї бастани шартномаи 
корњои пудратиро пешбинї менамояд. Тибќи фармоиши 
давлатї љињати иљрои корњои пудратї барои эхтиёљоти 
давлатї пудратчї уњдадор мешавад, ки корњои сохтмон, 
лоињакашї ва дигар корњои вобаста ба сохтмон ва таъмири 
иншооти дорои хусусияти истењсолї ва ѓайриистењсолиро 
анљом дињад ва онро ба фармоишгари давлатї супорад ва 
фармоишгари давлатї уњдадор мешавад, ки корњои 
иљрошударо ќабул намуда, арзиши ин корњоро пардозад ё 
пардохташро таъмин намояд (қ.2 м.780 КГ). 

Аз рўи шартномаи мазкур ба сифати пудратчї шахси 
њуќуќї ва шањрванде, ки субъекти фаъолияти соњибкорї 
мебошад ва ба сифати пудратчї бошад фармоишгари давлатї 
– маќомоти  давлатие, ки дорои захирањои сармоявии зарурї 
мебошад ё ташкилоте, ки аз љониби маќомоти дахлдори 
давлатї ба он њуќуќи ихтиёрдории чунин захирањо дода 
шудааст, баромад менамояд. Асоси бастани шартномаи 
пудратї барои эњтиёљоти давлатї фармоиши давлатї ба 
њисоб меравад. Корњои пудратии сохтмон, корњои 
лоињакашию љустуљӯї, ки барои ќонеъ гардонидани 
эхтиёљоти Љумњурии Тољикистон ё воњидњои ҳудудию 
маъмурии Љумњурии Тољикистон нигаронида шудаанд ва аз 
њисоби буљетњои дахлдор маблаѓгузорї мегарданд, дар асоси 
фармоиши давлатї анљом дода мешавад. Дар соњаи 
фаъолияти соњибкорї истифода намудани дастовардњои 
илмию техникї зарурати ба маќсади соњибкорї бастани 
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шартномањоро барои корњои илмию тадќиќотї, таљрибавию 
(озмоишию) конструкторї ва корњои технологї таќозо 
менамояд. Аз рўи чунин шартнома пудратчї (иљоракунанда) 
уњдадор мешавад, ки тадќиќоти илмии бо фармоишгар ќайду 
шартшударо анљом дињад ва тибќи шартномањои таљрибавию 
конструкторї ва корњои технологӣ бошад, намунаи 
мањсулоти нав, њуљљатњои конструктории он, технологияи 
навро тањия намояд ва ё намунаи нав созад; фармоишгар 
уњдадор мешавад, ки ба пудратчї (иљрокунанда) супориши 
техникї дињад, ќорро ќабул кунад ва арзиши онро пардозад 
(м.786 КГ). 

Ба сифати тарафњо ташкилоти тиљоратї ва муассисае 
баромад менамояд, ки фаъолияти соњибкориро оид ба эљод 
намудани мањсулоти илмию техникї амалї менамояд. 

Яке аз зернамудњои шартномањои соњибкории навъи 
пудратї, шартномаи пудратии маишї мебошад. Мувофиќи 
шартномаи пудратии маишї пудратчие, ки ба фаъолияти 
соњибкорї машѓул аст, уњдадор мешавад тибќи фармоиши 
шањрванд – фармоишгар  фаъолияти муайянеро, ки барои 
ќонеъ гардонидани талаботи маишї ё дигар талаботи шахсии 
фармоишгар таъин шудааст, анљом дињад ва фармоишгар 
бошад уњдадор мешавад, ки корро ќабул намуда, њаќќи онро 
пардозад (м.742 КГ). Шартномаи пудратии маишї 
шартномаи оммавї мебошад. 

4. Шартномањои соњибкорї оид ба расонидани хизмат. 
Дар фаъолияти соњибкорї хизматрасонї маќоми муњим 

дорад. Барои њамин њам ќисми зиёди уњдадорињои 
шартномавї дар соњаи соњибкорї бо ин намуди фаъолият 
сахт алоќаманд аст. Ба хизматрасонї на танњо соњибкорон, 
балки шахсони дигар низ ниёз доранд. Ќонунгузорї 
имконияти расонидани хизматҳои гуногунро дар доираи 
шартномањои хизматрасонии музднок, њамлу наќл 
(боркашонӣ) экспедитсияи наќлиётї, суѓурта. комиссия, 
идораи ба боварї асосёфтаи молумулк, нигоњдошт ва ѓайраро 
пешбинї менамояд. 
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Мутобиќи шартномаи хизматрасонии музднок бо 
супориши фармоишгар (иљрокунанда) уњдадор аст хизмате 
расонад (амали муайяне ё фаъолияти муайянеро анљом 
дињад), ки шакли ашёї надошта бошад ва фармоишгар 
уњдадор аст арзиши онро пардозад (м.797КГ). Предмети 
шартномаи мазкур аз хизматрасонии алоќа, тиббї, байторї, 
аудиторї, машваратї, иттилоотї, таълимї, хизматрасонии 
фарњангї, сайёҳӣ ва ѓайра иборат мебошад. 

Предмети баъзе намуди шартномањои соњаи соњибкорї 
расонидани хизмати миёнаравї мебошад. Бо њамин сабаб ин 
намуди шартномањоро шартномањои миёнравї меноманд. Ба 
онњо шартномаи намояндагии тиљорат, комиссия, агентї, 
идораи ба боварї асосёфтаи молу мулк ва ѓайра дохил 
мешаванд. 

Намуди махсуси шартномањои миёнравї шартномаи 
намояндагии тиљоратї ба шумор меравад. Дар ин маврид 
намояндаи тиљоратї шахсе эътироф карда мешавад, ки 
мунтазам ва мустаќилона аз номи соњибкорон њангоми 
бастани шартнома дар соњаи фаъолияти соњибкорї 
намояндагї мекунад (м. 209 КГ). Намояндаи тиљоратї 
уњдадор аст супориши гирифтаашро чун соњибкори 
муќаррарї иљро намояд. Вай дар асоси шартномаи басташуда 
дорои нишондодњои ваколати намояндагї буда, дар сурати 
мављуд набудани чунин нишондодњо, дар асоси ваколатнома 
амал менамояд. 

Шартномаи комиссия дар фаъолияти соњибкорї 
истифодашаванда, бар хилофи шартномаи намояндагии 
тиљоратї, муносибатњои миёнравиро ба миён намеорад. 
Тибќи шартномаи комиссия як тараф (комиссионер) уњдадор 
мешавад бо супориши тарафи дигар (комитент) бо 
подошпулї як ё якчанд ањдро аз номи худ, вале аз њисоби 
комитент анљом дињад (м.927 КГ). Ба зернамудњои шартномаи 
комиссия шартномаи консигнатсия, шартномаи тоҷирӣ ва 
ѓайра дохил мешаванд. Шартномаи комиссия дар шакли 
хаттї баста мешавад. 
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Ба шартномањои соњибкорї оид ба расонидани хизмати 
миёнравї шартномаи идораи ба боварї асосёфтаи молумулк 
зич алоќаманд аст. Мутобиќи шартномаи мазкур як тараф 
(муассиси идора) ба тарафи дигар (сардори ваколатдор) ба 
идораи ба боварї асосёфта ба муњлати муайян молу мулк 
медињад ва тарафи дигар уњдадор мешавад, ки идораи ин 
молу мулкро ба манфиати муассиси идора ё шахси 
зикрнамудаи он (бадастдароварандаи фоида) анљом дињад 
(м.943 КГ). Маќсади идораи ба боварї асосёфта (он дар асоси 
шартнома муайян карда мешавад) асосан ба даст 
даровардани фоида ё манфиати дигар аз молу мулк мебошад, 
ки ин њолат дар фаъолияти соњибкорї хеле маъмул аст. Барои 
њамин њам сардори (мудири) идоракунанда њамчун ќоида 
ташкилоти тиљоратї ё соњибкори инфиродї шуда метавонад. 
Сардори ваколатдор идораи ба боварї асосёфтаи молу 
мулкро ба роњ монда истода, њуќуќ дорад тибќи шартнома 
њама гуна амали њуќуќї ва воќеиро вобаста ба идораи ба 
боварї асосёфтаи молумулк ба манфиати 
бадастдароварандаи молу мулк анљом дињад. Тибќи ќонун ё 
шартнома нисбати амалњои алоњидаи марбути идораи ба 
боварї асосёфтаи молу мулк мумкин аст мањдудиятњо 
пешбинї гарданд. Ањдњои вобаста ба молу мулк тањти идораи 
ба боварї асосёфта супурдашударо сардори ваколатдор аз 
номи худ ва дар айни замон бо зикри он, ки он ба сифати чун 
сардор баромад мекунад, анљом медињад. 

Объекти идораи ба боварї асосёфта корхона ва дигар 
комплексҳои молумулкї, иншооти алоњида, ки ба молу мулки 
ѓайриманќул марбутанд, коѓазњои ќиматнок, њуќуќњое, ки бо 
ќоѓазњои ќиматнок бидуни санад тасдиќ карда шудаанд, 
њуќуќњои мустасно ва дигар амвол шуда метавонад. Вале 
молу мулке, ки тањти пешбурди хољагидорї ё идораи 
оперативї ќарор дорад, наметавонад барои идораи ба боварї 
асосёфта дода шавад. 

Ба шартномањои дигар оид ба хизматрасонї дар соњаи 
соњибкорї, шартномањои мусоидаткунанда дар фаъолияти 
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савдо ва истењсолот дохил мешаванд. Ба гурӯњи мазкур 
шартномаи њамлу наќл (боркашонї), экспедитсияи наќлиётї, 
суѓуртаи таваккали соњибкорї, кредитикунонии фаъолияти 
соњибкорї, нигоњдории молњо ва ѓайра дохил мешаванд. 

Шартномаи њамлу наќл (боркашонї) чунин шартномаест, 
ки боркашон уњдадор мешавад бори ба ў додаи 
борфиристонандаро ба мањалли таъинот расонида ва онро ба 
шахси барои гирифтани бор ваколатдор (боргиранда) 
супорад ва дар навбати худ борфиристонанда, уњдадор 
мешавад, ки барои њамлу наќли бори мазкур музди 
муайяншударо пардозад (м.805 КГ). Бастани шартномаи 
боркашонї бо тањияи борномаи наќлиёт, коносамент, ё дигар 
њуљљатњое, ки дар оинномаи наќлиёт ё кодексњо муќаррар 
шудаанд, тасдиќ карда мешавад. 

Ба сифати боркашонанда аз рўи шартномаи мазкур 
ташкилотњои нақлиётие баромад менамоянд, ки фаъолияти 
соњибкориро оид ба љойивазкунии бор вобаста ба намуди 
наќлиёт (њавої, обї, роњи оњан ё автомобилї) анљом 
медињанд. Шартњои боркашониро оиннома ва кодексњои 
наќлиёт муайян менамоянд. Ба сифати борфиристонанда ва 
борќабулкунанда бо маќсади соњибкорї соњибкорон баромад 
менамоянд. 

Шартномаи экспедитсияи наќлиётї шартномаест, ки 
мутобиќи он экспедитор уњдадор мешавад бо пардохти 
подошпулї ва аз њисоби муштарї (борфиристонанда ё 
боргиранда) хизматрасонии вобаста ба боркашониро, ки дар 
шартномаи экспедитсия муайян гардидааст, иљро ё ташкил 
намояд (м. 821 КГ). Ба сифати экспедитор танњо субъекти 
соњибкорие (ташкилоти тиљоратӣ ё шањрванди соњибкор) 
баромад менамояд, ки барои расонидани хизмати наќлиётию 
экспедитсионї иљозатнома дорад. Ба хизматњои мазкур 
ташкили боркашонї, бастани шартномаи боркашонї, 
њамроњї кардан барои бурдани бор, ба расмият даровардани 
њуљљатњои гумрукї, инчунин њал намудани масъалањои 
дигари ба боркашонї алоќаманд, дохил мешаванд. 
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Шартномаи суѓуртаи таваккали соњибкорї яке аз навъњои 
шартномаи суѓуртаи молу мулк буда, ба муомилоти 
соњибкорї алоќамандии зич дорад. Моњияти шартномаи 
суѓуртаи молу мулк аз он иборат аст, ки як тараф 
(суѓуртакунанда) уњдадор мешавад, ки ба пардохти дар 
шартнома пешбинишуда (њодисаи суѓурта) ба тарафи дигар 
(суѓурташаванда) ё шахси дигаре, ки ба манфиати он 
шартнома баста шудааст (бадастоварандаи фоида), зарари 
вобаста ба ин њодиса ба молу мулки суѓуртакунанда 
расонидашуда ё зарари вобаста ба дигар манфиати амволии 
суѓурташаванда расонидашударо дар доираи маблаѓи дар 
шартнома муайянгардида (маблаѓи суѓурта) пардозад. 

Предмети шартномаи мазкур хизмати навъи махсус 
мебошад. Зеро он аз тарафи суѓуртакунанда ба зимма 
гирифтани доираи муайяни таваккал аз фаъолияти соњибкорї 
мебошад. Ба таваккали соњибкорї мутобиќи қ.2 м.1015 
таваккали ба даст наовардани даромади дарназардошташуда 
аз фаъолияти соњибкорї вобаста ба вайрон кардани 
уњдадориҳои худ аз љониби раќибони соњибкор ё таѓйир 
додани шарти ин фаъолият вобаста ба њолатњое, ки ба 
соњибкорї алоќаманд намебошад, дохил мешавад. Вале тибќи 
шартномаи суѓуртаи таваккали соњибкорї танњо таваккали 
соњибкории худи суѓуртакунанда на танњо ба манфиати вай 
суѓурта шуданаш мумкин аст (м.1019КГ). 

Аз рўи шартнома суѓуртакунанда, яъне ташкилоти 
суѓуртакунанда, субъекти соњибкорие шуда метавонад, ки 
фаъолияти суѓуртавиро дар асоси иљозатнома амалї 
менамояд. Ба сифати суѓурташаванда субъекти фаъолияти 
соњибкорие баромад менамояд, ки барои суѓуртаи таваккали 
соњибкории худ њавасманд мебошад. 

Шартномаи нигоњдошт дар анбор чунин шартномаест, ки 
мутобиќи он нигоњбон уњдадор мешавад бо пардохти подош 
молеро, ки молики мол (молгузор) барои нигоњдорї 
супурдааст, нигоњбонї кунад ва беосеб баргардонад (м.  1002 
КГ). Тарафи шартномаи нигоњдошт дар анбор танњо субъекти 
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соњибкорї шуда метавонад. Аз тарафи нигоњдоранда анбори 
бор баромад менамояд. Дар зери мафњуми он ташкилоте 
фањмида мешавад, ки ба сифати фаъолияти соњибкорї 
нигоњдории мол ва хизмати ба он вобастаро ба љо меорад. 
Навъи нигоњдошти мол анбори истифодаи умумї ба шумор 
меравад, ки вай уњдадор аст молро барои нигоњдорї аз њама 
гуна дорандаи мол ќабул намояд. Шартномаи нигоњдории 
анбори умумии мол, ки онро анбори моли истифодаи умум 
мебандад, шартномаи умумї ба њисоб меравад. 

Шартномаи кредит яке аз шаклњои њуќуќии кредитонии 
фаъолияти соњибкорї мебошад. Мувофиќи шартномаи кредит 
як тараф, яъне бонк ё ташкилоти дигари кредитдињанда 
(кредитор) уњдадор мешавад ба тарафи дигар (ќарзгиранда) 
тибќи шарту андозаи пешбининамудаи шартнома маблаѓ 
(кредит) дињад ва дар навбати худ ќарзгиранда, уњдадор 
мешавад, ки маблаѓи гирифтаашро баргардонад ва барои он 
фоиз супорад (б.1 м.839 КГ). Аз рўи шартномаи мазкур ба 
сифати кредитор бонк ё дигар ташкилоти кредиторие 
баромад менамояд, ки иљозатномаи  Бонки миллии 
Тољикистонро дошта бошад. Њамин тавр, кредитор субъекти 
соњибкорї мебошад. Ќарзгиранда бошад, шахсе шуда 
метавонад, ки маблаѓро бо маќсади соњибкорї ё истеъмолї 
гирифтааст. 

Намудњои дигари шартномае, ки бо маќсади фаъолияти 
соњибкорї баста мешаванд. Ба ин пеш аз њама шартномаи 
консессияи тиљоратї мансубанд, ки танњо дар соњаи 
соњибкорї истифода мегардад. 

Тибќи шартномаи консессияи тиљоратї, як тараф 
(соњибњуќуќ) уњдадор мешавад, ки ба тарафи дигар 
(истифодабаранда) бо пардохти подошпулї ба муњлати 
муайян ё бидуни зикри муњлати фаъолияти тиљоратї маљмӯи 
њуќуќњои мустаснои мавриди истифода, аз љумла њуќуќи 
истифодаи номи фирма ва (ё) аломати тиљоратии соњибњуќуќ, 
њуќуќи истифодаи иттилооти њифзшавандаи тиљоратї, 
инчунин дигар объектњои дорои њуќуќи мустаснои дар 
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шартнома пешбинишуда, тамѓаи мол, тамѓаи хизматрасонї 
ва ѓайраро вогузорад (м.958 КГ). 

Шартномаи имтиёзи (консессияи) тиљоратї истифодаи 
маљмӯи њуќуќи мустасно, эътибори корї ва таљрибаи 
тиљоратии соњибњуќуќро дар њаљми пурра (аз љумла бо 
муќаррар намудани њаљми њадди аќал ё њадди аксари 
истифода), бо зикр ё бидуни зикри миќёси истифода, вобаста 
ба соњаи муайяни фаъолияти тиљоратї (фурўши моле, ки аз 
соњибњуќуќ гирифта шудааст ё истифодабаранда истењсол 
намудааст, анљом додани дигар фаъолияти вобаста ба фурўш, 
иљрои кор, хизматрасонї) пешбинї менамояд. 

Ташкилотњои тиљоратї ва шањрвандоне, ки ба сифати 
соњибкорони инфиродї ба ќайд гирифта шудаанд, тарафњои 
консесияи тиљоратї буда метавонанд. Шартномаи консессияи 
тиљоратї бояд. aз љониби маќомоти давлатии баќайдгиранда, 
ки баќайдгирии шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродии дар 
шартнома ба сифати соњибњуќуќ баромадкунандаро анљом 
медињад ба ќайд гирифта мешавад. 

Шартномаи фаъолияти якљоягї (ширкати одї) чунин 
шартномаест, ки зиёда шахсе, ки шарикон номида мешаванд, 
уњдадор мегарданд њиссањои худро муттањид намуда, якљоя, 
бидуни таьсиси шахси њуќуќї барои ба даст овардани фоида ё 
ноил шудан ба маќсади дигар, ки хилофи ќонун намебошад, 
амал кунанд (қ.1 м.1058 КГ). 

Тарафњои шартномаи фаъолияти якљоя, ки љињати анљом 
додани фаъолияти соњибкорї баста мешавад, танњо 
соњибкорони  инфиродї ё ташкилотњои тиљоратї буда 
метавонанд. Њиссаи шарик  њамаи он чизе ба њисоб меравад, 
ки манфиати  кори умум, аз љумла пулу молу мулк, дониши 
касбї ва дониши дигар, малака ва мањорат, инчунин 
эътибори корї ва  робитаи кориаш, мебошад.  Ќонун нисбати  
шариконе, ки бо маќсади фаъолияти соњибкорї муассисони 
шарики одӣ шудаанд, талаботи зиёд пешнињод менамояд. Дар 
ин њолат шарикон нисбати њамаи уњдадорињои асосии ба 
миён омадаашон муштарак љавобгар мебошанд (м.1063 КГ). 
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Фоидае, ки шарикон аз фаъолияти якљоя ба даст овардаанд, 
агар дар шартнома ё дигар созишномаи онњо тартиби дигаре 
пешбинї нашуда бошад, мутаносибан ба арзиши њиссаашон 
ба кори умумї таќсим карда мешавад. Созишномае, ки яке аз 
шариконро аз иштирок намудан дар фоида бартараф 
мекунад, иљозат дода намешавад.  

Саволҳо барои худсанҷӣ 

1. Дар бораи шартномаҳои соҳибкорӣ ва аломатҳои он 
маълумот диҳед? 
2. Тартиби бастани шартномаҳои соҳибкориро шарҳ 

диҳед? 
3. Дар кадом мавридҳо шартномаҳо дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ қатъ мегарданд? 
4. Дар бораи бастани шартномаҳои соҳибкорӣ дар фазои 

маҷозӣ ба воситаи интернет маълумот диҳед? 
5. Иҷрои шартномаҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ чї 

гуна анҷом дода мешавад? 
6. Иҷрои мутақобилаи шартномаҳои соҳибкорӣ чист? 
7. Намудҳои шартномаҳо дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкориро шарҳ диҳед? 
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БОБИ 14. ҶАВОБГАРИИ СУБЪЕКТҲОИ ҲУҚУҚИ 

СОҲИБКОРӢ 

 

§1. Тавсифи умумии ҷавобгарии субъектҳои ҳуқуқи 

соҳибкорӣ 

 Ҷавобгарӣ яке аз проблемаҳои мубрам ва баҳсноки 
ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи соҳибкорӣ ба ҳисоб  меравад. Доир 
ба масъалаи мафҳуми ҷавобгарӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ фикру 
ақидаҳои гуногун мавҷуд мебошад. Моҳияти мушаххаси 
баҳсҳо чунин аст. Баъзе муаллифон чунин мешуморанд, ки  
ҷавобгарӣ чораи маҷбурии давлатии ба маҳкум кардани 
ҳуқуқвайронкунанда асосёфта ва барои он муқарраркардани 
оқибатҳои манфӣ (нохуш) дар намуди маҳдудиятҳои 
(маҳрумкуниҳои) шахсӣ, молумулкӣ ва хислати 
дигархелдошта мебошад. Ҳамзамон илова менамоянд, ки ба 
шахси ҷавобгар гаронии нави иловагӣ гузошта мешавад. 
Агар дар мақоми вайронкунанда ҳеҷ чиз тағйир наёбад, фарқ 
дар байни ҷавобгарӣ ва уҳдадорӣ аз байн меравад92. Дар 
ҳолати мазкур ҷавобгарӣ ҳамчун гузоштани оқибатҳои 
нохуш ва боз дар шакли гаронии иловагӣ фаҳмида мешавад. 
Ин чунин маъно дорад, ки иҷрои маҷбурии уҳдадорӣ (додани 
ашё, пардохти пул, равон кардани бор ва ғ.) ҷавобгарӣ 
ҳисобида намешавад. Танҳо рўёнидани зарар, ситонидани 
ноустуворона ва ба ҳамин монанд гарониҳо ҷавобгарӣ 
дониста мешавад. Дигарон чунин мешуморанд, ки ҷавобгарӣ 
дар татбиқи муҷозоти меъёри ҳуқуқ ифода меёбад, муҷозот 
бошад ҳамеша ҳамчун унсур ва қисми таркибии меъёри 
ҳуқуқ вуҷуд дорад ва ҷавобгарӣ танҳо дар ҳолати воқеан 
вайрон кардани ин меъёр ба вуҷуд меояд. Дар чунин маврид 
таъкид карда мешавад, ки хусусияти маҷбурияти ҳуқуқии дар 
муҷозотҳои ҳуқуқӣ ифодаёфта, дар он ифода меёбад, ки онҳо 
дар доираи муносибатҳои ҳуқуқмуҳофизаткунанда амалӣ 

                                                           
92 Ниг.:Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности. – Санкт- Петербург, 2004. – с.14.  
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карда мешаванд93. Сеюмин ҷавобгариро ҳамчун уҳдадорӣ, 
ҳамчун зарурияти додани ҳисобот оид ба амалҳо, рафторҳои 
худ маънидод менамоянд94. Вале чунин фаҳмиш ҳеҷ чизро 
муайян ва шарҳ намедиҳад, баръакс мафҳумҳои гуногунро 
омехта намуда, моҳияти масъаларо душвор мегардонад. 
Равияе вуҷуд дорад, ки тибқи он ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун 
иҷрои уҳдадорӣ дар асоси маҷбурияти давлатӣ ё ба он 
баробаркардашуда маҷбурияти ҷамъиятӣ, ҳамчун ба воситаи 
маҷбурияти давлатӣ иҷро кардани уҳдадорӣ фаҳмида 
мешавад95. Ба ақидаи тарафдорони он ризо шудан мумкин 
аст, агар дар зери маҷбурияти давлатӣ иҷро кардани 
уҳдадории пеш иҷрокарданашуда ҳамчун ҷавобгарӣ фаҳмида 
шавад. Зеро ҷавобгарии ҳуқуқӣ, аз ҷумла ҷавобгарӣ дар 
соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ яке аз шаклҳои амалӣ шудани 
муҷозот буда, худи иҷрои маҷбурии уҳдадорӣ хислати 
ҷазоию ҷубронӣ дорад. Ваќте ки мо дар бораи љавобгарї дар 
ҳуқуқи соҳибкорӣ сухан меронем, пеш аз њама мо 
љавобгариро барои рафторе дар назар дорем, ки боиси 
њуќуќвайронкунї гардидааст ва он дар намуди оќибати 
чунин ҳуқуқвайронкунӣ ба миён омада амалӣ шудани он  ба 
воситаи маҷбурияти давлатӣ таъмин карда мешавад.  

Мақсад аз муқаррар кардан ва татбиқи чораҳои 
ҷавобгарӣ аз тарафи давлат дар он ифода меёбад, ки: 
1)соҳибкоронро барои дар доираи талаботи қонунгузорӣ 
амалї намудани фаъолияти соҳибкорӣ ҳавасманд гардонад; 
2)имконият бошад, ки соҳибкоронро барои риоя накардани 
уҳдадориҳояшон ҷазо дода шавад. 3) барқарор кардани 
ҳуқуқ ва манфиатҳои вайронкардашудаи шахсони дигар ва 
ҷамъият таъмин карда шавад; 4) дар оянда вайронкунии 
талаботҳои муқарраркардашуда  аз ҷониби соҳибкорон ва 
дигар шахсон бартараф карда шавад.  

                                                           
93 Алекссев С. С. Общая теория права в 2-х т. Т.1. – М ., 1981. – с.283-287.  
94 Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. -  Саратов, 1976. - с.8. 
95 Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность, - М., 1976. – с.100-103. 
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Бояд қайд намоем, ки ҷавобгарии соҳибкорӣ бо як қатор 
хусусиятҳояш аз ҷавобгарии умумигражданӣ фарқ менамояд. 
Чунин фарқият пеш аз ҳама дар он ифода меёбад, ки асосҳои 
субъективии ҷавобгарии мазкур гуногун мебошад. Агар 
ҷавобгарии гражданӣ – ҳуқуқӣ ба принсипи мавҷуд будани 
гуноҳ асос ёфта дар ҳолати набудани он шахс аз ҷавобгарї 
озод карда намешуда бошад, он гоҳ ҷавобгарии соҳибкорӣ 
новобаста аз гуноҳи он низ ба вуҷуд меояд. Вайронкунандаи 
уҳдадорӣ танҳо дар ҳолати мавҷуд будани қувваи 
рафънопазир аз ҷавобгарӣ озод карда мешавад (қ. 3 м. 432 
КГ). Сониян, ҷавобгарии соҳибкорӣ ҳангоми вайрон 
кардани ҳам муносибатҳои амудӣ ва ҳам уфуқӣ ба вуҷуд 
меояд. Барои аз тарафи соҳибкор вайрон кардани талаботе, 
ки ба ягон соҳаи манфиатҳои иқтисодӣ дахл менамояд, ба 
монанди бозори сармоя, мол ва хизмат, низоми молиявии 
давлат, рақобат, стандартизатсия ва ғ. одатан чораҳои 
гуногуни ҷавобгарӣ татбиқ карда мешаванд. Ба монанди 
гражданӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ, ки ҳар яке аз онҳо вобаста 
ба мазмуни муносибати ҳуқуқӣ, андозаи зарар, дараҷаи 
вазнинӣ ва хатарнокии ҷамъиятиаш аз ҳамдигар фарқ  ва 
татбиқ карда мешаванд.  

 Бояд қайд намоем, ки на ҳамаи муҷозотҳо ҳатман чораи 
ҷавобгарии ҳуқуқї мебошанд. Аз ҷумла, чунин чораҳои 
ҷавобгарӣ ба монанди талаб карда гирифтани молумулк аз 
бадастоварандаи ғайриқонунӣ (м.322 КГ) ё  аз ҷониби 
фурӯшанда ҷуброн кардани хараҷотҳои харидор, ки барои 
бартараф кардани нуқсонҳои  мол сарф карда шудааст(м.511 
КГ), танҳо барои барқарор кардани ҳуқуқҳои 
вайронкардашуда равона карда шуда ба ҷазо додани 
вайронкункунанда вобаста намебошад. Аз ин ҷо онҳо боиси 
оқибатҳои номусоид дар намуди маҳрум кардан аз ягон хел 
ҳуқуқҳо барои соҳибкор намегарданд.  
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Ба чораҳои ҷавобгарии соҳибкорон ба ғайр аз рўёнидани 
зиён, ситонидани ноустуворона  ва рўёнидани фоиз барои 
истифодаи ғайриқонунии маблағҳои ғайр, инчунин дигар 
чораҳои ҷавобгарии дар қонунгузорӣ пешбиникардашуда 
татбиқ карда мешаванд. Аз ҷумла:  

1). Барҳам додани шахси ҳуқуқї дар асоси ҳалномаи суд 
дар ҳолати бе иҷозатномаи дахлдор машғул шудан ба 
фаъолият ё фаъолияти манънамудаи қонун, ё амалӣ 
намудани фаъолияти вайронкунии якчандмаротиба ва 
дағалонаи дигари қонунгузорӣ, (аз ҷумла қонунгузорӣ дар 
бораи бозори қоғазҳои қимматнок, дар бораи андоз ва дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ, дар бораи рақобат), мунтазам амалӣ 
намудани фаъолияте, ки ба мақсадҳои оинномавиашон 
мухолиф мебошад, ҳангоми бозхости иҷозатнома, ки амалӣ 
намудани амалиётҳои дар иҷозатнома пешбинишуда намуди 
ягонаи фаъолияти иҷозатдодашуда мебошад (м. 62 КГ);. 

2). Азнаташкилкунии ташкилоти тиҷоратӣ дар шакли 
тақсим ё ҷудо намудан он бо роҳи аз ҳайати  он ҷудо 
намудани як ё якчанд шахси ҳуқуқї бо қарори мақомоти 
ваколатдори давлатӣ  ё бо қарори суд (м. 57 КГ), аз ҷумла  
дар ҳолати вайрон кардани қонунгузории зиддинҳисорӣ; 

3). Боздоштани амали иҷозатнома дар ҳолати такроран 
ошкор кардани камбудиҳо ё шарту талаботи 
иҷозатномадиҳиро дағалона вайрон намудани 
иҷозатномадор амали иҷозатномаро  аз тарафи мақоми 
иҷозатномадиҳанда (м. 14 Қонун дар бораи 
иҷозатномадиҳӣ). 

4). Бо қарори суд бекор кардани иҷозатнома ҳангоми  аз 
тарафи  иҷозатномадор шарту талаботи иҷозатномаро риоя 
накардан ва бар асари ин ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунӣ, 
саломатии шаҳрвандон, дифоъ ва амнияти давлат, мероси 
фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиён расида 
бошад(м. 14 Қонун дар бораи иҷозатномадиҳӣ); 
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5). Татбиқ намудани чораи ҷазои ҷиноятӣ барои 
соҳибкории ғайриқонунӣ; масалан, дар ҳолати амалї 
намудани фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгирӣ ё бидуни 
иҷозатномаи махсус, дар ҳолатҳое ки чунин иҷозат ҳатмӣ 
мебошад ё бо вайрон кардани шартҳои литсензиякунонӣ ва 
(ё) бо роҳи истифода бурдани шахсони дигар, инчунин 
машғул шудан ба намудҳои манъшудаи фаъолияти 
соҳибкорӣ, ки бо ба даст овардани даромад  ба миқдори 
калон ё расонидани зарар ба миќдори калон ба манфиати 
шаҳрвандон, ташкилотҳои тиҷоратӣ ё ғайритиҷоратӣ ё ба 
давлат   содир шудааст. Дар чунин мавридҳо соҳибкори 
ғайриқонунӣ ҷаримабандӣ кардашуда ё ин ки аз озодӣ ба 
муҳлати то се сол ва агар аз ҷониби гурўҳи муташаккил:  бо 
ба даст овардани даромад ба  миқдори махсусан калон; аз 
ҷониби шахси қаблан барои соҳибкории ғайриқонунӣ ё 
фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ судшуда содир шуда бошад, 
бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз се то панҷ сол ва бо 
ҷарима   ҷазо дода мешавад (м. 259 КҶ). 

6). Вайрон кардани талабот оид ба ҳифзи муҳити зист 
боиси  тибқи амри мақомоти давлатӣ дар соҳаи ҳифзи 
муҳити зист муваққатан боздоштан, маҳдуд кардан ё пурра 
қатъ гардонидани фаъолияти ҷойгиронӣ, лоиҳакашӣ, 
сохтмон, азнавсозӣ, мавриди истифода қарор додан, 
муваққатан боздоштан ва барҳам додани объектҳои аз 
ҷиҳати экологӣ зарарнок, сарфи назар аз шакли моликият ва 
тобеъият, мегардад (м. 37 Қонуни ҶТ аз 2 марти соли 2011 
«Дар бораи муҳити зист»). Агар зарари расонидашуда аз 
оқибатҳои истифодаи корхона, иншоот  ё дигар фаъолияти 
истеҳсолӣ ба миён омада бошад, ки зараррасониро идома 
медиҳад ё бо зарари нав таҳдид мекунад, суд ҳуқуқ дорад 
ҷавобгарро бар замми ҷуброни зарар, инчунин ба қатъи 
фаъолияти дахлдор уҳдадор созад (м.1080 КГ). 
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7). Барҳамдиҳӣ ва ҷудокунии шахси ҳуқуқие, ки арзиши 
дороиҳояш аз бисту панҷ ҳазор нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо зиёд аст, агар ин боиси ташкил шудани шахси 
ҳуқуқие гардад, ки дар бозори мол мавқеи ҳукмфармоиро 
дорад (м. 25 Қонун дар бораи ҳимояи рақобат). 

Дар ҳамаи ҳолатҳои зикршуда татбиқи чораи ҷавобгарӣ  
боиси маҳдуд кардан ё маҳрум шудани  соҳибкор аз ҳама ё як 
қисм ҳуқуқҳояш  мегардад.  

Ҳамин тавр, ҷавобгарӣ дар ҳуқуқи соҳибкорӣ маҷмӯи 
чораҳои маҷбуркунии давлатии дар қонунгузорӣ 
пешбиншудае мебошад, ки ҳангоми  амалӣ намудани 
фаъолияти соҳибкорӣ ба  соҳибкори ҳуқуқвайронкунанда 
татбиқ карда мешавад.  Асос барои ҷавобгарӣ дар соҳаи  
соҳибкорӣ ҳуқуқвайронкунии хоҷагӣ (соҳибкорӣ) мебошад. 
Ҳамчун қоида ҷавобгарӣ дар ҳуқуқи соҳибкорӣ дар натиҷаи 
мавҷуд будани маҷмӯи далелҳои ҳуқуқї ба вуҷуд меояд. 
Онҳо таркиби ҳуқуқвайронкуниро ташкил медиҳанд. Ба онҳо 
унсурҳои зерин дохил мешаванд: а) рафтори зиддиҳуқуқии 
соҳибкор; б) вайрон кардани манфиатҳои оммавӣ дар шакли 
талаботи қонунгузорӣ ё ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
шахсони ҳуқуқӣ; в) алоқаи сабабӣ дар байни ду унсури 
аввала; г) гуноҳи ҳуқуқвайронкунанда.  

Рафтори зиддиҳуқуқӣ дар вайрон кардани меъёрҳои 
ҳуқуқи объективӣ ва ба ҳуқуқҳои субъективии ба он 
асосёфтаи шахсони дигар ифода меёбад. Вале соҳибкорро 
дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ мумкин аст дар 
ҳолатҳои фаъолияти он моҳиятан ҳуқуқвайронкунӣ набудан 
низ ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин аст. Ин дар мавриде 
мумкин аст, ки дар натиҷаи фаъолияти он ба ҳаёт, саломатӣ 
ва молу мулки шаҳрвандон ё молу мулкӣ шахсони дигар 
зарар расонида шуда бошад. Масалан, агар дар натиҷаи 
фаъолияти хоҷагӣ ва дигари шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 
таъсири манфӣ ба  муҳити зист расонида шуда бошад он гоҳ 
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зараре, ки ба ҳаёт ва молу мулки шаҳрвандон расонида 
шудааст, дар ҳаҷми пурра рўёнида мешавад (Ниг. Қонун Дар 
бораи ҳифзи муҳити зист.м.79). 

 Баръакс дар баъзе ҳолатҳо соҳибкор (ба монанди ҳама 
гуна шахс) дар ҳолати мудофиаи зарурӣ ё зарурияти нињої, 
инчунин дар мавриди худмуҳофизатӣ ё содир намудани 
рафтори гунаҳгоронаи ҷабрдида (кредитор) аз ҷавобгарӣ 
дурї меҷўяд ё андозаи он  кам карда мешавад  

Мавҷудияти зиён, хисорот ва дигар оқибатҳои манфӣ, 
инчунин алоқаи сабабї одатан шарти зарурии ҳама гуна 
ҷавобгарӣ мебошад. Масъалаи гуноҳи соҳибкор дар 
адабиёти ҳуқуқӣ бо таври гуногун масъалагузорӣ карда 
мешавад. Аз як тараф ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятии 
соҳибкор дар мавриди мавҷуд будани гуноҳ (қасд, 
беъэҳтиётӣ) ба вуҷуд меояд. Аз тарафи дигар дар 
муносибатҳои ҳуқуқи хусусӣ бошад ҷавобгарӣ дар мавриди 
мавҷуд будани гуноҳ, инчунин новобаста аз мавҷуд будани 
гуноҳ ба вуҷуд меояд. Дар уҳдадориҳои ғайришартномавӣ, 
агар зарар ба ҳаёт ё саломатї расонида шуда бошад, 
ҷавобгарӣ дар натиҷаи мавҷуд будани гуноҳ ба вуҷуд меояд. 
Вале дар мавридҳои пешбининамудаи қонун мумкин аст, ки 
новобаста аз гуноҳ соҳибкор  ба ҷавобгарӣ кашида шавад. 
Оид ба масъалаи ҷавобгарии бегуноҳии соҳибкор дар 
муносибатҳои шартномавӣ дар зербобњои минбаъда ибрози 
ақида менамоем.     

  Ҳамчун қоида, субъекти хоҷагӣ аз рӯи уҳдадориҳои худ 
ба молу мулке, ки ба ӯ тааллуқ дорад ҷавоб медиҳад. Вале 
вобаста аз шаклҳои ташкилї – ҳуқуқии субъектҳои хоҷагӣ ва 
ҳаҷми ваколати молумулкии онҳо дар қонунгузорӣ ҳолатҳои 
ҷавобгарии иловагӣ (субсидиарӣ) нисбат ба уҳдадориҳои 
баъзе субъектҳо муайян карда шудааст. Аз ҷумла, чунин 
ҷавобгарї нисбати корхонаҳои махсус, ки дар асоси ҳуқуқи 
оперативии идоракунӣ фаъолият менамоянд татбиқ карда 
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мешавад. Аз рӯи уҳдадориҳои онҳо ҳангоми нарасидани 
молу мулкашон ҷавобгарии иловагиро соҳибмулки молу 
мулк ба зимма мегирад. Ҷавобгарии иловагӣ, инчунин дар 
ҳолате пешбинӣ карда шудааст, ки дар натиҷаи иҷрои 
қарори субъекти ваколатдор ташкилоти соҳибкорӣ  муфлис 
гардида бошад. Ҷавобгарии субъекте, ки қарорро қабул 
намудааст, дар асоси гуноҳ ба вуҷуд меояд. Дар шакли 
умумї ҷавобгарии иловагии чунин субъектҳо тибқи талаботи 
моддаи 57 КГ муқаррар карда мешавад. Тибқи қисми 3 он 
агар сабабгори муфлисшавии шахси ҳуқуқӣ муассисон 
(иштирокчиён), молики молу мулки  шахси ҳуқуқӣ ё шахси 
дигаре бошанд, ки ҳуқуқи додани дастурҳои ҳатмиро ба 
шахси ҳуқуқӣ ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани 
амалҳои онро дошта бошанд, ба зиммаи чунин шахс дар 
сурати нарасидани молу мулки шахси ҳуқуқӣ мумкин аст аз 
рӯи уҳдадориҳои он масъулияти иловагӣ гузошта шавад. 
Масъалаи мазкур то дараҷае мушаххас оид ба ҷавобгарии 
ҷамъияти саҳомии асосї нисбати ҷамъияти саҳомии фаръӣ  
ба танзим дароварда мешавад. Тибқи моддаи 8 Қонуни 
Ҷамъиятҳои саҳомӣ дар сурати бо гуноҳи ҷамъияти саҳомии 
асосӣ муфлис шудани ҷамъияти саҳомии фаръӣ ҷамъияти 
саҳомии асосӣ вобаста ба қарзҳои он масъулияти иловагӣ 
дорад.  Ҷамъияти саҳомии асосие, ки ҳуқуқи ба ҷамъияти 
саҳомии фаръӣ додани дастурҳои  барояш ҳатмиро дорад, аз 
рўи аҳдҳое, ки ҷамъияти саҳомии фаръӣ бо мақсади иҷрои 
чунин дастурҳо бастааст, бо ин ҷамъияти саҳомӣ инчунин 
масъулияти муштарак дорад (м. 8 Қонун).  

 Ҷавобгарӣ ҳангоми  дар муносибатҳои шартномавӣ аз 
номи  ташкилот  бо дигар субъектҳои хоҷагӣ иштирок 
намудан  қисми таркибӣ низ ба вуҷуд меояд. Он хислати 
ҷавобгарии иловагӣ дошта,  дар назди дигар субъекти 
хоҷагӣ  ташкилот ҷавоб медиҳад на қисми таркибӣ, зеро 
охирин аз номи вай  баромад менамояд. Ҳангоми татбиқ 
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намудани ҷавобгарӣ руёниш ба маблағҳои пулӣ ва дигар 
молу мулки субъекти хоҷагӣ равона карда мешавад.  

  Нисбат ба ҷавобгарии соҳибкорони инфиродӣ ва ба 
ҳамин баробар шаҳрвандон қоидаи маҳдуд будани рўёниш ба 
баъзе молу мулки онҳо татбиқ карда мешавад. Аз молумулки 
барои онҳо ҳаётан муҳим рўёниш карда намешавад. Молу 
мулки шаҳрвандон, ки аз онҳо дар асоси ҳуҷҷати иҷро 
рўёниш кардан мумкин мебошад, дар асоси Қонуни ҶТ аз 20 
марти соли 2008 “Дар бораи истеҳсолоти иҷро”96 анҷом дода 
мешавад.   

 
 §2.Ҷавобгарии шартномавии субъектҳои ҳуқуқи 

соҳибкорӣ 

Ҷавобгарии мазкур хислати уфуќї дошта, дар сурати 
иҷро накардан ва бо таври номатлуб иҷро кардани 
уҳдадориҳои шартномавӣ  ба вуҷуд меояд. Чунин намуди 
ҷавобгарӣ чораи таъсиррасонии молумулкии 
муқарраркардаи қонун ба қарздори вайронкардаи уҳдадорӣ 
мебошад. Дар ин ҷо  соњибкорро зарур аст, ки уњдадорињои 
шартномавии ба зиммагирифтаи худро иљро намоянд. Иљро 
накардан ё ба таври номатлуб иљро кардани уњдадорињо 
боиси вайрон кардани онњо мегардад. Бо маќсади бартараф 
намудани чунин њуќуќвайронкунињо ва оќибати онњо  
љавобгарии шартномавии соҳибкор дар намуди татбиќ 
намудани муљозот барои содир намудани вайронкунї 
муќаррар карда мешавад. Татбиќ кардан ё накардани 
љавобгарї ҳуқуқи кредитор мебошад. Кредитор дар њама 
гуна њолати аниќ бо дарназардошти дуруст ба роњ мондани 
муносибатњои худ бо ќарздор амал намуда, ба амал 
баровардан ё набаровардани њуќуқњояшро муайян менамояд. 
Соҳибкор ҳам барои гунаҳкорона иҷро накардани 

                                                           
96 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли  2008, № 3, мод.192; с. 2010, №7,  мод. 543; ҚҶТ аз 
03.07.2012с., №867. 
 
 



355  

уҳдадориҳои шартномавӣ ва ҳам дар ҳолатҳои 
пешбининамудаи қонунгузорӣ ҳангоми набудани гуноҳаш ба 
ҷавобгарӣ кашида мешавад. Бояд қайд намоем, ки ғояи 
ҷавобгарии бегуноҳии (баланди) соҳибкор дар фарқият ба 
дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар қ. 3 моддаи 1 КГ ҶТ 
оварда шудааст. Тибқи он“.., соҳибкорӣ фаъолияти 
мустақили бо таваккали худ амалишавандае мебошад, ки 
барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи 
молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат 
равона карда шудааст». Муқоисаи қ.3 м.1 КГ ва м. 432  КГ 
нишон медиҳад, ки шахси фаъолияти соҳибкориро 
амаликунанда ҷавобгарии бегуноҳиро ба зимма мегирад, ба 
истиснои мавҷуд будани ҳолатҳои қувваи  рафънопазир 
(форс-мажор). 

      Новобаста аз гуноҳ барои вайрон кардани 
уҳдадорҳои шартномавӣ  ҷавобгарии  соҳибкор дар ҳолати 
мавҷуд будани маҷмӯи фактҳои ҳуқуқӣ ба вуҷуд меояд. 
Чунин маҷмӯи фактҳои ҳуқуқӣ таркиби ҳуқуқвайронкуниро 
ташкил дода, аз унсурҳои (аломатҳои) зерин иборат 
мебошанд:1) далели вайрон кардани уҳдадории шартномавӣ. 
2) амали зиддиҳуқуқии соҳибкор; 3) алоқаи сабаби байни 
амал ва оқибати ба миён омада;  4) мавҷудияти зиён.  

     Вайрон кардани уҳдадорӣ мумкин аст бо гуноҳи 
соҳибкор  ё новобаста аз гуноҳи он ҷой дошта бошад. Чун 
ќоида, тарафњои уњдадориро иљронакарда танњо њангоми 
мављудияти гуноњ љавобгар мешаванд (қ.1 м. 432 КГ РТ). 
Аммо, аз мазмуни қ. 3 моддаи зикргардида комилан равшан 
нест, ки гуноњ дараљаи субъективї аст ё объективї.  Тибқи он 
агар шахсе бо вуљуди њамкорї ва дурандешии вобаста ба 
хусусияти уњдадорї ва шарти муомилот барои иљрои 
дахлдори уњдадорї њамаи тадбирњоро андешида бошад, 
њамон ваќт бегуноњ дониста мешавад. Пас, дар сурати аз 
тарафи њуќуќвайронкунанда надидани њамаи тадбирҳои 
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имконпазир оид ба бартараф намудани оќибати нохуши 
рафтори худ ў гунањкор дониста мешавад. 

  Бешубња, ин мафњумњо бо њам алоќаманданд. Аммо 
набояд фаромӯш кард, ки амали зиддињуќуќї зуњуроти 
объективї буда, дар як ваќт «гуноњ» зуњуроти соф 
субъективї мебошад. Моњиятан ин тавр гузоштани масъала 
маънои рад кардани мафњуми дар ҳуқуқи ҷиноятӣ 
ќабулшудаи «гуноњ»-ро њамчун муносибати рӯњии шахс ба 
амали худ ва натиҷаи он дар шакли қасд ва беэҳтиётӣ ифода 
менамояд. Гуноњ аз доираи эњсосоти рӯњии субъективии ба 
тарзи мушкил исботшаванда ба доираи имконияти 
объективии амали иштирокчиёни муносибатњои молумулкӣ, 
ки дар он рафтори воқеии онњо бо миќёси муайяни амали 
зарурӣ  муќоиса мегардад, гузаронида мешавад. Ин дар як 
ваќт фикреро ба вуљуд меорад, ки гуноњ на дар дарки он, 
пешбинӣ кардан ва танзими ирода ифода меёбад. Гуноњ 
амалан бо дигар шарти амали зиддињуќуќї, бар замми ин 
фаќат дар намуди беамалӣ иваз мешавад.  Таассуроте ба 
вуљуд меояд, ки ќонунгузор «аз принсипи љавобгарии 
гунањкорона» даст кашида, ба принсипи «расонидани зарар» 
мегузарад ва бо њамин ба объективї кунондани љавобгарї 
асос мегузорад.  Дар як ваќт дидани њамаи чорањо барои ба 
таври муносиб иљро намудани уњдадорї гувоњи рафтори 
дурусти субъект (соҳибкор) буда, мављуд набудани робита 
сабаби байни амал ва натиљаи ба миёномада мебошад. Дар 
якҷоягӣ ин асос барои аз љавобгарї озод намуданро њангоми 
иҷро накардан ва бо таври номатлуб иҷро кардани  
уњдадориро медињад. Барои қонунгузор муносибати рўҳии 
қарздор ба ҳуқуқвайронкунии худ аҳаммияте надорад. Барои 
ҳамин ҳам соҳибкор новобаста аз гуноҳ ба ҷавобгарӣ 
кашида мешавад. Ба ақидаи мо ҳангоми муайян намудани 
мафҳуми гуноҳ ҳамчун унсури ҳуқуқвайронкунии гражданӣ  
то дараҷае муносибати рафторӣ дуруст мебошад. Соҳибкор 
бояд барои зиёни расонидааш ба ҷавобгарӣ кашида шавад. 
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Бояд қайд намоем, ки ѓайриимконии иљрои уҳдадорӣ, бо 
сабаби вайронкунии уњдадорї аз тарафи шарикони ќарздор, 
дар бозор набудани моли зарурї барои иљро ё маблаѓи 
зарурї надоштани ќарздор (қ.3 м.432 КГ)  асос барои аз 
ҷавобгарӣ озод кардан шуда наметавонад. Чи тавре ки 
мебинем, ќонунгузор сабабњои эҳтимолии вайрокунии 
уњдадорињои шартномавиро аз тарафи соњибкорон дар 
њолатњое, ки бегуноњ ба љавобгарї кашидан мумкин аст, 
махсусан ќайд мекунад. Ин пурра асоснок аст. Модом, ки 
иљро накардани уњдадорї натиљаи амали на танњо ќарздор, 
балки дигар шахсони бо ў муносибати шартномавї доштааш 
мебошад, аз љавобгарї озод намудани ќарздори (соњибкори) 
бегуноњ, барои вайронкунии уњдадорињои шартномавї, 
метавонад бо дигар шахсоне, ки ў дар муносибати 
шартномавї мебошад, зиён расонад ва боиси вайроншавии 
фаъолияти муътадили муносибатњои соҳибкорӣ гардад. Ба 
ѓайр аз ин озодкунии ќарздор дар њолатҳои зикршуда 
метавонад боиси беасос аз њисоби кредитор бой шудани ў 
гардад. Бинобар ин соњибкор мувофиќи қ. 3 м. 432 КГ дар 
љараёни фаъолияти соњибкорї, новобаста ба гуноњаш 
љавобгар шуда метавонад. Ҳамин тавр, Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон доираи љавобгарии бегуноњиро васеъ 
намуда, соњибкорро уњдадор кардааст, ки иљрои 
уњдадорињоро, њатто дар њолатњое ки гуноњи ў набошад њам, 
таъмин намояд. Чи тавре ки мебинем, консепсияи 
«расонидани зиён» ҳамаи таваккали ҷавогарии шартномавии 
соҳибкорро  то ҳадди қувваи рафънопазир ба зиммаи 
қарздоре мегузорад, ки иҷрои  уҳдадориро   пурра ва  
бечунучаро дар асоси шартнома ба зиммаи  худ гирифтааст.  

   Аз ин ҷо асос барои озод намудани соњибкор аз 
љавобгарї њангоми вайронкунии уњдадорї ќувваи 
рафънопазир, яъне  қувваи дар шароити муайян  фавќулодда 
ва ногузир шуда метавонад (қ.3 м. 432 КГ).  Соҳибкор чунин 
ҳолатро  бояд исбот намояд. Ба чунин њолатњо њодисаю 
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рӯйдодњои объективона рафънашаванда (мувофиќи вазъият) 
аз ќабили: заминљунбї, обхезї ва дигар намуди офатњои 
табиї, амалиётњои њарбї, эпидемия (тоҷвирус) ва ѓайра 
дохил мешаванд. Дар ин маврид озодшавї аз љавобгарї бо 
гуноњ алоќаманд набуда, балки бо имконпазирии иљрои он 
вобастагї дорад. Њамзамон, зуњуроти ќувваи рафънопазир 
нисбати фаъолияти соњибкор њамчун њодисаи зоњирї 
баромад карда, ба соњаи истењсолии соњибкор ягон алоќа 
надорад ва аз ин рў, барои озод намудани соњибкор аз 
љавобгарї асос мешавад. Таҳлили моддаи 432 КГ ҶТ нишон 
медиҳад, ки гуноҳ шарти ягонаи ҷавобгарии гражданї-
ҳуқуқӣ намебошад. Тибқи қонун ва шартнома асосҳои 
дигари ба ҷавобгарӣ кашидан низ мавҷуд буда метавонад. 
Чунин асос бе ягон шубҳа ба ақидаи мо таваккал шуда 
метавонад.  

    Бояд қайд намоем, ки ҳангоми ҳолатҳои ҷавобгарии 
бегуноҳии соҳибкор  мо ба проблемаи таваккал рў ба рў 
мешавем. Модом, ки соњибкор шартнома мебандад, 
эњтимолияти бо сабабњои ба ў новобаста будани иљро 
нашудани онро ба зимма мегирад. Бинобар ин, ба аќидаи мо 
«таваккал» њамчун муносибати равонии субъект ба натиљаи 
ҳолатњои муайян, ки ба љой доштани оќибати манфї ифода 
меёбад, ба сифати тарафи  субъективии љавобгарї баромад 
менамояд.97 

Дар баробари ин Кодекси гражданї се њолати истисноии 
љавобгарии соњибкорро муќаррар менамояд, ки танњо дар 
мавриди мављуд будани гуноњ татбиќ карда мешавад. Ин 
ќоидаи истисної ба њолатњои љавобгарии истењсолкунандаи 
мањсулоти кишоварзї њангоми иљро накардан ва ба таври 
номатлуб иљро кардани уњдадорињояш (м. 600 КГ); 
љавобгарии пудратчї дар шартномаи корњои илмию 
тадќиќотї, таљрибавию конструктурї ва корњои технологї 
                                                           
97 Ойгензихт В.А. Проблемы риска в гражданском праве. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С .77. Рахимов  М. З. 
Предпринимательский риск\Материалы международной научно-теоретической конференций, 
посвященной памяти В. А. ойгензихта «Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: 
становление и развитие», - Душанбе, 2004. – С. 104. 
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(м.795 КГ) ва љавобгарии боркашон барои гум кардан, 
камомад ва зарар дидани бор ё баѓољ (м.816 КГ) татбиќ, 
карда мешавад.  

Кодекси гражданӣ се шакли ҷавобгариро ҳангоми иҷро 
накардан ва бо таври дахлдор иҷро намудани уҳдадориҳои 
шартномавӣ муқаррар менамояд. Рўёнидани зиён, пардохти 
ноустуворона ва фоиз барои иҷрои уҳдадориҳои пулӣ 
(љавобгарї барои истифодаи ѓайриќонунии маблаѓи ѓайр).  

 Мутобиќи м.423 КГ дар њолати аз тарафи ќарздор иљро 
накардан ё ба таври номатлуб иљро кардани уњдадорї, вай 
бояд ба кредитор барои зиёни расонидашуда товон дињад.  

Њамин тариќ, дар Кодекси гражданӣ рӯёнидани зиён, 
ҳамчун омили љуброни љавобгарї таъкид карда мешавад. 
Рӯёнидани товони зиёни расонидашуда, ки доираи меъёрњои 
муайянкунандаи умумиро дарбар мегирад, рӯёниши пурра 
мебошад. Дар м. 423 КГ ќайд гардидааст, ки товони зиён аз 
рўи ќоидањои қ.2 м. 15 КГ, яъне дар њаљми пуррааш рӯёнида 
мешавад. Дар айни њол, ба таркиби зиён на танњо харољоти 
њаќиќии соњибкор, балки харољоти барќарор намудани 
њуќуќи вайронкардашуда, инчунин товони молу мулки 
гумшуда ё осебдидаи соњибкор дохил мешавад. Даромади 
гирифтанашуда (фоидаи аз дастрафта), ки шахси љабрдида 
бояд дар шароити муќаррарии муомилоти гражданї ба 
шарти вайрон карда нашудани њуќуќаш мегирифт, чун 
ќоида, бояд рӯёнида шавад. Њаљми товони зиёни њаќиќї ва 
фоидаи аз дастрафта аз он вобаста мебошад, ки кадом 
нархњо асоси њисобкунї шудаанд. Дар шароити хунукї 
татбиќи нархи товони зиён, ки дар рӯзи иљрои уњдадорї 
амал мекунад, на њама ваќт мувофиќи матлаб аст. Ба ин 
беќурбшавии пул мусоидат намекунад. Бинобар ин мутобиќи 
қ. 3 м. 423 КГ ба сифати таснифот қоидае муќаррар карда 
шудааст, ки мувофиќи он руёнидани зиён мумкин аст аз рўи 
нархе, ки дар рўзи аз тарафи ќарздор ихтиёрї ќонеъ 
намудани талаботи кредитор ва ё дар рўзи ба суд мурољиат 
кардани кредитор дар њолати аз тарафи ќарздор бо тартиби 
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ихтиёрї ќонеъ накардани талаботи ў њисоб карда шавад. Дар 
баробари он, суд њуќуќ дорад вобаста ба шароит талаботро 
оид ба рӯёнидани товони зиён ќонеъ намуда, нархњои дар 
рўзи ќабули њалнома амалкунандаро ба назар гирад. Ќоидаи 
мазкур диспозитивї буда, ба тарафњо њуќуќ медињад дар 
шартнома муайян намояд, ки кадом нархњо њангоми 
њисобкунии зиён дар њолати вайронкунии он ба назар 
гирифта мешаванд, ба шарте ки дар ќонун тартиби дигар 
пешбинї нашуда бошад. Аммо дар ќонунгузорӣ (санадњои 
меъёрии њуќуќї) ё шартнома мумкин аст рӯёнидани товони 
зиён ба миќдори кам пешбинї карда шавад, яъне рӯёнидани 
фоидаи аздастрафта мумкин набошад. Ин дар он ифода 
меёбад, ки даромади нагирифтаи шахси љабрдида, ки 
метавонист њангоми шароити муќаррарии муомилоти 
гражданї мегирифт, агар њуќуќи вай вайрон карда намешуд 
(қ.2 м. 15 КГ), рӯёнида намешавад. Масалан, оинномањои 
наќлиёт љавобгарии ташкилотњои наќлиёт ва 
борравонкунандаро дар намуди љарима, ки хусусияти 
ноустуворонаи истиснои ќонунро дорад, муќаррар карда 
мешавад. 

    Дар шароити иқтисоди бозорӣ  мањдуд намудани 
рўёнидани зиён њангоми њуќуќвайронкунї гунањкорона 
мањдуд кардани мустақилияти хољагидории соњибкор 
мебошад. Дар айни замон мустаќилияти хољагї талаб 
менамояд, ки њаљми љавобгарии молумулкӣ аз рўи ќоидаи 
умумї бояд ба њаљми зиёни воќеии ба соњибкор 
расонидашуда, аз љумла ба фоидаи аз дастрафта баробар 
бошад. Чунки мустаќилияти хољагї аз тарафи соњибкор ба 
даст овардани даромадро пешбинї менамояд, бинобар ин 
фоидаи бо айби дигарон аздастрафтаи ў бояд рўёнида шавад. 
Дар њолатњое ки барои иљро накардан ё ба таври номатлуб 
иљро кардани уњдадорї ноустуворона, муќаррар карда 
шудааст, зиён дар ќисми бо ноустуворона пардохтнашуда 
рӯёнида мешавад. Ба истиснои ҳолатҳои дар қонунгузорӣ 
пешбиникардашуда дар аксарияти мавридҳо  ноустуворона 
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дар шартнома муайян карда мешавад. Бояд қайд намоем, ки 
ба дигар вобастагї, яъне ба рӯёнидани танњо ноустуворона 
роњ дода шуда, зиён рўёнида намешавад. Дар ин њолат сухан 
дар бораи рӯёнидани ноустуворонаи истисної меравад, ки 
њолати дигари љавобгарии мањдудкардашуда мебошад. 
Сухан дар бораи он меравад, ки дар ин маврид на њамеша 
кредитор зиён мебинад ва агар зиён бинад њам, муайян 
кардани он нињоят мушкил мебошад.  

Бинобар ин дар шароити иќтисоди бозорї ѓайриќонунї 
истифода бурдани маблаѓи ѓайр мавќеи муњим дорад. Ин ба 
манфиати иштирокчиёни бовиљдони уњдадорї зиён 
мерасонад. Аз ин иштирокчиёни беинсофи уњдадорињои 
шартномавї фоида ба даст оварда, иштирокчёни боинсоф 
бошанд, дар натиљаи беќурбшавии пул зарар мебинанд, зеро 
бо гузаштани муњлати муайян соњибкорон ба пардохти 
сариваќтї, беасос гирифтан ё нигоњ доштани маблаѓ на 
танњо барои он роњ медињанд, ки пул надоранд, балки ба 
онњо истифодабарї аз маблаѓи ѓайр фоидаовар аст. Бинобар 
ин љавобгарї барои истифодаи ѓайриќонунии маблаѓи ѓайр, 
ки дар м.426 КГ муќаррар шудааст, иљрои дурусти 
уњдадорињоро таъмин менамояд. 

Оид ба масъалаи њуќуќии фоизи солона дар адабиёти 
њуќуќї нуќтаи назари гуногун мављуд аст. Баъзењо фоизро 
њамчун пардохт барои истифодаи маблаѓи ѓайр98, дигарон 
њамчун намуди пардохти зарар бо сабаби иљро накардани 
уњдадории пулї аз тарафи ќарздорон99  маънидод менамоянд. 

 Ба ақидаи мо  фоизи солона барои иљрои уњдадорињои 
пулї сатњи алоњидаи љавобгарии гражданї мебошад.100 
Фоизро њамчун пардохти маблаѓи истифодашудаи товони 
зиён ё ин ки љаримаи вайронкунии уњдадорї шуморидан 
мумкин нест. Ќонунгузор дар қ.2 м. 426 КГ ишора мекунад, 
ки фоизи истифодаи маблаѓи ѓайр нисбати зарар хусусияти 
                                                           
98Ниг. Гафуров А. Д. Правовое регулирование дисиплины расчетов в условиях рыночной экономики. 
Автореферат дисс., канд. юр.  наук.  – Душанбе, 2004. – с. 21.   
99Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть 1 Научно – практический комментарий 
(ответственный редакторТ.Б. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мазолин  - М., 1996. – С. 593. 
100 Рахимов М. З.  Избранные труды.  – Душанбе, 2014. – с.514. 
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умумї дорад, барои он ки зарар танњо дар ќисми маблаѓи 
барзиёди фоизи истифодаи маблаѓи ѓайр пардохт мешавад. 
Бинобар ин дар ќонун фарќи байни фоиз ва зарар возењ 
нишон дода шудааст ва аз он бармеояд, ки фоиз зарар 
намебошад, чунки мафњуми зарар њам зарари њаќиќї ва њам 
фоидаи аздастрафтаро ифода менамояд. Њамзамон, 
мувофиќи қ. 5 м.426 КГ кредитор њуќуқ дорад, барои 
истифодаи ѓайриќонунии маблаѓ аз рўи уњдадории пулие, ки 
ба фаъолияти соњибкорї вобастагї дорад, дар њаљми 5 фоизи 
солонае, ки муњлати пардохташ гузаштааст, љарима ситонад. 

   Ќоидаи мазкур ба муносибатњои тарафњое, ки уњдадор 
нестанд пулро ба сифати воситаи пардохти ќарз истифода 
баранд, татбиќ мегардад. 

Маќсади он муњофизати њуќуќу манфиати иштирокчиёни 
уњдадорї аз амали ѓайриќонунї ва љуброни зарар мебошад. 
Мувофиќи қ. 1. моддаи 426 барои истифодабарии 
ѓайриќонунии маблаѓи ѓайр дар натиљаи иљро накардани 
уњдадории пулї ё таъхири пардохти он, бояд аз ин маблаѓ 
фоиз рӯёнида шавад. Њамзамон, дар зери мафњуми маблаѓи 
ѓайр, на танњо маблаѓи шахси дигарро фањмидан лозим, 
балки он маблаѓеро низ фањмидан лозим, ки ба шарик барои 
моли фурӯхташуда ва кору хизмати анљомдода, тааллуќ 
доранд. 

Њаљми фоиз барои истифодаи ѓайриќонунии маблаѓ дар 
љои истиќоматии кредитор (агар кредитор шахси њуќуқї 
бошад, дар љои љойгиршавии он) бо њисоби меъёрӣ (ставкаи) 
бонкии фоиз аз тарафи Бонки миллии Тољикистон то рўзи 
иљрои уњдадории пулї ё ќисми дахлдори он муайян карда 
мешавад.    

Саволҳо барои худсанҷишӣ 

1. Дар бораи љавобгарии њуќуќї маълумот дињед. 
2. Фарќи љавобгарии соњибкорї аз гражданї дар чист? 
3. Оид ба чорањои љавобгарии соњибкорї маълумот 

дињед.  
4. Љавобгарии иловагиро тавзењ дињед. 
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5. Љавобгарии шартномавиро фањмонед. 

6. Љавобгарии бегуноњиро шарњ дињед. 

7. Шаклњои љавобгарии шартномавиро фањмонед. 

8. Таваккалро њамчун тарафи субъективии љавобгарї 
шарњ дињед. 

9. Дар кадом њолат соњибкор аз љавобгарї озод карда 
мешавад.  
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БОБИ 15.  ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРОН 

 

§1. Шакл ва тарзи њифзи њуќуќи соњибкорон 

Соњибкорї яке аз шаклњои амалї намудани њуќуќ ва 
озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд буда, 
инкишофи он  мањаки асосии сиёсати иќтисодии Љумњурии 
Тољикистонро ташкил медиҳад. Аз ин љо вазифаи асосии 
давлат аз њаматарафа њавасманд ва таъмин кардани кафолати 
инкишофи соњибкорї, њифз ва ҳимояи њуќуќи  соњибкорон 
иборат мебошад. 

  Мафњуми «њимояи њуќуќ» дар маънои аниќи њуќуќї  бо 
мафњуми «ҳифзи њуќуќ» њаммаъно намебошад. Мафњуми 
«ҳифзи њуќуќ» нисбат ба «њимояи њуќуќ» васеъ буда, њама 
гуна чорањоеро дарбар мегирад, ки барои таъмини манфиати 
субъекти ваколатдор равона карда шудааст. Барои њамин њам 
дар зери мафњуми ҳифзи њуќуќ маљмўи кафолати давлатиро 
мефањманд, ки ба манъкунии меъёрӣ ё ин ки дигар 
мањдудкунии амали муайяни ба муќобили объекти 
њифзшаванда алоќаманд буда ва барои огоњонидан ва 
пешгирии њуќуќвайронкунї  равона карда шудааст. 

 Мазмуни њуќуќ ба њифзро чорањои зерин ташкил 
медињад. Аввало, маљмўи чорањои њимояи њуќуќие, ки 
метавонад субъекти ваколатдор оид ба њифзи њуќуќњои худ 
истифода барад. Сониян, намудњои гуногуни таъсиррасонии 
бевосита ба њуќуќвайронкунанда. Солисан, маљмўи чорањои 
маљбурии давлатие, ки дар сурати натиљаи дилхоњ надодани 
амалњои мустаќилона шахси ваколатдор метавонад татбиќ 
намояд. 

Њуќуќ ба њифз чорањои дорои хусусияти моддию њуќуќї  
ва мурофиавиро дарбар мегирад. Аз нуќтаи назари мазмуни 
моддї њуќуќ ба њифз ба шахси ваколатдор се гуруњи 
имкониятњоро медињад: 

1. Њуќуќ ба њимояи худ; 
2. Њуќуќ ба истифодаи чорањои таъсирасонии оперативї; 
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3. Њуќуќи  мурољиат ба маќомоти ваколатдори  давлатї  
бо талаби татбиќи чорањои дорои хусусияти маљбурияти 
давлатидошта. 

Аз нуќтаи назари мазмуни мурофиавї  њуќуќ ба њифзро, 
ки ба шахси ваколатдор дода шудааст, мумкин аст људо 
намуд; 

1. Њуќуќи  бо тартиби шартномавї  муќаррар намудани 
маќомоти ваколатдор оид ба ҳалли бањсњо ва низоъњо; 

2. Амалї  намудани имконияти моддӣ-њуќуќии мурољиат 
ба маќомоти ваколатдор оид ба њифзии њуќуќ ва манфиатњои 
вайронкардашудаи худ.  

   Предмети њифзи њуќуќ дар соњаи фаъолияти соњибкорї  
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии вайронкардашуда ё 
талошшавандаи шахсоне мебошад, ки чунин фаъолиятро 
амалї  менамоянд.  

Њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии соњибкорон ба 
кафолатњои конститутсионии зиёде такя менамояд, ки ќисми 
зиёди онњо хислати умумї  дошта, њам ба соњибкорон ва њам 
ба дигар шањрвандон тааллуќ доранд. Чунончи, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи Конститутсия, 
ќонунњо ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи 
Тољикистон эътироф шудаанд, њимоя мегарданд (м. 14 
Конститутсия), њар як шахс кафолати њифзи (ҳимояи) судї 
дорад, (м.19 Конститутсия), товони зарари моддї  ва 
маънавие, ки шахс дар натиљаи амали ѓайриќонунии 
маќомоти давлатї, иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї ё 
шахсони алоњида мебинад, мувофиќи ќонун аз њисоби онњо 
руёнида мешавад (к.З м.32 Конститутсия) ва ѓайра ба њама 
тааллуќ доранд. Ба ѓайр аз он Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон кафолатњои дигарро низ ба соњибкорон медињад. 
Аз љумла, кафолати доштани моликияти хусусї (қ.2 м.12 
Конститутсия) ва њар кас њуқуқ дорад соњиби моликият ва 
мерос бошад (қ.1 м.32 Конститутсия). Ин чунин маъно дорад, 
ки њеҷ касро аз молумулкаш бе қарори суд мањрум намудан 
мумкин нест ва њеҷ кас њаќ надорад њуќуќи шахсро бекор ва 
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мањдуд кунад, инчунин молумулки шахсро барои эхтиёљоти 
ҷамъиятї  фаќат дар асоси ќонун ва розигии соњиби он бо 
пардохти арзиши пурраи он аз тарафи давлат гирифтан 
мумкин аст. 

Њамзамон, мувофиќи моддаи 12 Ќонуни ЉТ аз 26 июли  
соли 2014 «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 
сохибкорї»101 њуќуќ ва манфиатњои ќонунии соњибкор бо 
роњњои зерин њимоя карда мешавад: 

- сода  намудани тартиби бақайдгирии субъекти 
соҳибкорӣ; 

- дар асоси муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ маҳдуд 
кардани  санҷиши фаъолияти субъекти соҳибкорӣ; 

- ба суд  шикоят овардани мақоми ваколатдори давлатӣ аз 
амали (беамалии) шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, ки 
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъекти фаъолияти 
соҳибкориро вайрон мекунанд; 

- ҳисоб кардани собиқаи меҳнатии соҳибкори инфиродӣ 
тибқи қонунгузорӣ; 

 - истифодаи дигар усулҳое, ки қонунгузорӣ муқаррар 
кардааст.  

Ќонунгузории амалкунанда тарз, восита ва шаклҳои  
њимояи њуќуќи  соњибкоронро пешбинї  менамояд. Дар зери 
мафњуми тарзи њимояи њуќуќ чорањои моддї  ва мурофиавии 
њуќуќї  хусусияти маљбуркунандаро мефањманд, ки ба 
воситаи онњо барќароркунии њуќуќњои вайронкардашуда ва 
анљомдодашуда ва таъсиррасонї  ба њуќуќвайронкунанда 
амалї  карда мешавад. Дар ќонунгузорї  номгӯи мушаххаси 
тарзњои њифзи њуќуќ оварда шудаанд. Дар моддањои 12-16 
Кодекси гражданї  тарзњои њимояи (ҳифзи) њуќуќњои 
гражданї  номбар карда шудаанд, ки њамаи онњо соњаи 
фаъолияти соњибкориро фаро мегиранд. Тарзњои њифзи њуќуќ 
дар моддањои мазкур пешбинишударо дар илми њуќуќ бо 

                                                           
101Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ. 2, мод. 404; с. 2015, №3, мод. 216; Қонуни 
ҶТ аз 30.05.2017 с., №1436. 
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асосњои гуногун тавсиф менамоянд. Вобаста ба мазмуни 
амали њуќуќ тарзи њимояро ба моддї, њуќуќї  ва мурофиавї  
људо намудан мумкин аст. 

Тарзи моддии њифзи њуқуқ  ин тарзи амалии  њифзи 
њуќуќи соњибкорон мутобиќи меъёрњои  ҳуқуқҳои моддї  
мебошад. Вобаста ба маќсад тарзњои моддии њуќуќї  ба 
пешгирикунанда, барќароркунанда ва љаримавї  људо 
мешаванд. 

Ба пешгирикунанда тарзњои ба таври маљбурї  ќатъ 
намудани амалњои зиддињуќуќие, ки зарар ё дигар оќибати 
нохуш мерасонанд, инчунин тањдиди чунин оќибатњоро ба 
миён меоранд, дохил мешаванд. 

Аз рӯи табиати худ ба пешгирикунанда дохил мешаванд: 
1. Беэътибор эътироф намудани санади маќомоти 

ҳокимияти давлатї  ё маќомоти худидораи мањаллї; 
2. Аз тарафи суд татбиќ накардани санади маќомоти 

давлатї ва  маќомоти худидораи мањаллї, ки ба ќонун зид аст 
ва ѓайра. 

Ба барќароркунанда тарзњое дохил мешаванд, ки барои 
эътироф  намудани њуќуќњои муайяни субъект, инчунин барои 
барќаpop намудани њолати то вайронкунї  љойдошта равона 
карда шудаанд. 

Амалњои зерин њамчун барќароркунанда эътироф карда 
мешаванд: 

1). Эътирофи њуќуќ; 
2). Беэътибор донистани ањди бањсшаванда ва татбиќи 

оќибати беэътибор донистани он, татбиќи оќибати ањдњои аз 
мавриди бастанашон беэътибор эътирофшуда; 

3). Рўёнидани зарар ва љуброни зарари маънавї ; 
4). Водор намудан ба иљрои уњдадорињо дар шакли воқеӣ 

ва ҳоказо. 
Тарзи љаримавї  ба муќобили њуќуќ вайронкунанда 

татбиќ намудани чорањои ҷавобгарї  барои рафтори 
зиддињуќуќї  мебошад. Ба тарзи љаримавии њимоя дохил 
мешаванд.: 
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1). Рўёнидани ноустуворона; 
2). Мусодира; 
3).Ба даромади давлат руёнидани он чи ки аз рӯи ањди 

ѓайриќонунї  бадаст дароварда шудааст ва ѓайра. 
  Тарзи мурофиавии њимояи њуќуќ вобаста ба маќсад, 

хусусияти фаъолияти мурофиавї, гуногунии санадњои 
њокимиятї  ва шакли маќомотњои њуќуќї  фарќ менамоянд. 
Чунончи, аз рӯи маќсад тарзи мурофиавии њимояи њуќуќ, ба 
амалњо оид ба эътирофи њуќуќ, маљбур кардан ба содир 
намудани ягон намуди амал ва бо азнавташкилкунии 
муносибатњои њуќуќї људо мешавад.  

Тарзҳои ҳимояи ҳуқуқ ба унверсалӣ ва мустақил ҷудо 
мешаванд. 

   Ба тарзҳои ҳимояи универсалӣ дохил мешаванд:  
а) тарзњое, ки татбиќи онҳо имконият медињад њуќуќи  

њимояшавандаро тасдиќ ё уњдадориро ќатъ намояд; 
б) тарзњое, ки татбиќи онњо имконият медињад њуќуќи  

вайронкунандаро огоњ ё пешгирї  намояд; 
в) тарзњое, ки маќсад аз татбиќи онњо барќарор намудани 

њуќуќи  вайронкардашуда ё љуброни зарари дар натиљаи 
вайрон намудани њуќуќ бамиёномада мебошад. 

Ба сифати тарзи њифзи њуќуќї  мустаќил худмуњофизатии 
њуќуќ (м. 12 КГ) баромад менамояд. Вале роњњои 
худмуњофизатї  бояд ба њуќуќвайронкунї  мувофиќ буда, аз 
њадди амалњое, ки барои пешгирии онњо заруранд, нагузарад 
(м.14 КГ). Нишондодњои моддаи мазкур асоси меъёрї-њуќуќї 
барои худмуњофизати соњибкор дар њама њолати љараёни 
амалї  намудани фаъолияти соҳибкорї  ба шумор меравад. 

 Шакли њимоя гуфта, маљмӯи чорабинињои ташкилии 
мувофиќшудаи дохилиро оид ба њимояи њуќуқњои субъективї  
ва манфиатњои муњофизатшавандаи соҳибкорон  меноманд. 
Агар тарзи њимояи њуќуќ, категорияи њуќуќї-моддї  бошад, 
пас шакли њимояи њуќуќ фаъолияти маќомоти ваколатдор оид 
ба њимояи њуќуќ мебошад. 
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Вобаста ба хусусияти њуќуќї  соњибкорон ва хусусияти 
фаъолияти ташкилї, шаклњои њифзњои њуќуќиро ба судї  ва 
ѓайрисудї  људо намудан ќобили ќабул мебошад. 

Дар зери мафњуми шакли судии њимояи њуќуќ фаъолияти 
маќомоти ваколатдори давлатиро оид ба њимояи њуќуќњои 
вайронкардашуда ё талошшаванда меноманд. Моњияташ дар 
он ифода меёбад, ки агар соњибкор ва манфиатњои ќонунии 
он дар натиљаи амали ѓайриќонунї  вайрон карда шуда 
бошад, метавонад барои њимояи њуќуќи  худ ба маќомоти 
давлатї  ё дигар маќомоти ваколатдор, ки вазифадоранд 
чорањои заруриро барои барќарор намудани њуќуќњои 
вайроншуда ё пешгирї  намудани њуќуќвайронкунї  
бубинанд, мурољиат намоянд. 

Маќомоте, ки барќарор намудани њуќуќи 
вайронкардашуда ё талошшавандаро дар доираи њифзи судї  
таъмин менамоянд, инҳоянд: 

-  Суди Конститутсионӣ; 
-  Суди иќтисодї; 
-  Суди умумї . 
Ба шакли ѓайрисудии њимояи њуќуќ ва манфиатњои 

соњибкорон дохил мешаванд: 
- њифзи нотариалї; 
- мурофиаи њакамї; 
- њалли тосудии бањсњо. 
 

§2. Шаклҳои судии ҳимояи ҳуқуқи соҳибкорон 

а)   Њифзи њуќуќи соњибкорон аз тарафи Суди 
Конститутсионии Љумњурии Тољикистон. 

Суди Конститутсионӣ њокимияти судиро мустаќиман 
амалї  менамояд. Вай ба монанди њама гуна судњои низоми 
судии Љумњурии Тољикистон њуќуќу озодињои инсону 
шањрванд, манфиати давлат, ташкилотњо, ќонунияту 
адолатро њифз менамояд (қ.1 м.84 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон). Фаъолияти он дар асоси Ќонуни ЉТ аз 26 июли 
соли 2014 «Дар бораи Суди Конститутсионии Љумњурии 
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Тољикистон»102 бо таѓйиру иловањои минбаъда ба танзим 
дароварда мешавад. Суди Конститутсионӣ мақоми мустақили 
ҳокимияти судӣ оид ба назорати конститутсионӣ буда, бо 
мақсади таъмини волоият ва амали бевоситаи меъёрҳои 
Конститутсия таъсис дода шудааст(м.1 Қонун). Аз ин љо 
мављудияти он имконияти њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии соњибкоронро хело васеъ менамояд.  Зеро 
ќонунгузор ба мафњуми њуќуќу озодињои шањрвандон (қ.З м. 
14 Ќонун) манфиатњои ќонунии шањрвандонро дохил намуда, 
њимояи манфиатњои на танњо шахсони воќеӣ, балки њуќуќиро 
низ иљозат медињад.  

Мувофиқи моддаи 34 Қонуни зикршуда, Суди 
Конститутсионӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мутобиқат доштани парвандаҳои зеринро баррасӣ менамояд:  

а) қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавзеҳоти 
дастурии пленумҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

б) шартномаҳои байналмилалии эътибори қонунӣ 
пайдонакардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

в) санадҳои меъёрии ҳуқуқии вазоратҳо, кумитаҳои 
давлатӣ ва дигар мақомоти давлатӣ; 

г) санадҳои меъёрии ҳуқуқии маҷлисҳои вакилони халқи 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 
Душанбе ва раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 
вилоятҳо ва шаҳри Душанбе:  

                                                           
102 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ. 1, мод. 379; с. 2015, №3, мод. 197, №7-9, 
мод. 697; Қонуни конститутсионии ҶТ аз 30.05.2017 с., №1409) 
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д) санадҳои меъёрии ҳуқуқии маҷлисҳои вакилони халқи 
шаҳру ноҳияҳо ва раисони шаҳру ноҳияҳо; 

е) санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти худидоракунии 
шаҳрак ва деҳотро баррасӣ менамояд. 

   Суди Конститутсионӣ шикоятҳоро дар бораи 
вайронкунии ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон 
ва дархостҳои судҳо дар хусуси ба Конститутсия мутобиқат 
доштани қонунҳое, ки дар парвандаи мушаххас татбиқ 
шудааст, бо тартиби муқарраркардаи Қонуни 
конститутсионӣ, тафтиш менамояд. Ҳамин тавр, ҳифзи ҳуқуқу 
манфиатҳои соҳибкорон бо ҳама тарзҳои дар қонунгузорӣ 
муқарраршуда ба роҳ монда мешавад. Вале барои ҳифзи 
ҳуқуқи соҳибкорон имкониятҳои дар қ.З моддаи 34 Қонуни 
конститутсионӣ овардашуда аҳаммияти калон доранд. Онҳо 
чунинанд: 

а) ҳифзи ҳуќуќи соҳибкорон дар ҷараёни баррасии 
шикоят оид ба вайрон кардани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон; 

б) ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон дар асоси дархости судҳо 
ва дар ҷараёни баррасии парвандаи мушаххас оид ба 
конститутсонӣ будани қонуне, ки татбиқ карда мешавад ё 
бояд татбиқ карда шавад. 

    Бояд дар назар дошт, ки ба Суди Конститутсионӣ 
мумкин аст на танҳо ҳангоми вайрон намудани ҳуқуқу 
озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон, балки дар ҳамаи 
ҳолатҳое, ки оид ба конститутсионӣ будани қонун шубҳа 
пайдо мешавад, парванда   фиристода мешавад. Чунин шубҳа 
мумкин аст нисбати мазмун ва тартиби татбиқи он низ ба 
миён ояд. Ҳамзамон мумкин аст Қонун аз рўи шакл ва аз 
нуқтаи назари ваколат ва салоҳияти дар Конститутсия 
мустаҳкамкардашуда ғайриконститутсионӣ бошад.  Дар 
чунин маврид бо дархост ба Суди Конститутсионӣ ҳама гуна 
суд метавонад дар ҳамаи марҳалаҳои истеҳсолоти судӣ, аз 
ҷумла ҳангоми баррасии парванда дар марҳилаи кассатсионӣ 
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ва назоратӣ муроҷиат намояд. Шаҳрвандон ва шахсони 
ҳуқуқӣ бо шикоят оид ба вайрон намудани ҳуқуқу озодиҳои 
конститутсионии худ ба Суди Конститутсионӣ дар бораи ба 
Конститутсия мутобиқат доштани қонунҳое, ки дар 
парвандаи мушаххас татбиқ шудааст, муроҷиат менамоянд. 
Ҳангоми муайян намудани субъектҳои муроҷиат ба Суди 
Конститутсионӣ хусусияти ҳуқуқҳои дастаҷамъии 
шаҳрвандонро бояд ба назар гирифт. Аз љумла, дар ширкат 
ва ҷамъиятҳои хоҷагӣ, ки шакли ташкили ҳуқуқии 
дастаҷамъӣ мебошад, шаҳрванд ҳуқуқи худро оид ба 
фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ менамояд. Аз ин ҷо вайрон 
кардани ҳуқуқҳои ширкат ва љамъиятҳои хољагї дар натиҷаи 
татбиқи қонуни ғайриконститутсионӣ бисёр вақт вайрон 
кардани ҳуқуқҳои конститутсионии иштирокчиёни ширкат ва 
ҷамъият мебошад. Инчунин бояд дар назар дошт, ки 
новобаста ба он ки ҳуқуқи муроҷиати соҳибкорон чї гуна 
амалӣ карда мешавад, ҳолатҳои зеринро бояд ба назар 
гирифт: 

Аввалан, танҳо аз қонуне шикоят кардан мумкин аст, ки 
ҳалномаи ба қувваи қонунӣ даромадаи суд ё мақомоти дигари 
давлатӣ, инчунин шахси мансабдори дар бораи ҳуқуқу 
озодиҳои конститутсионӣ шикояткунанда ба Конститутсия 
номутобиқ бошад. 

Сониян, шикоятро дар ҳама маврид новобаста ба мазмуни 
ҳалномае, ки оид ба парванда аз тарафи суди умумӣ қабул 
карда шудааст, пешниҳод намудан мумкин аст. Истифодаи 
ҳамаи имкониятҳо оид ба ҳимояи ҳуқуқ шарти ҳатмии 
пешниҳоди шикоят намебошад. Ҳатто агар Суди марҳилаи 
болоӣ бо тартиби кассатсионӣ ва назоратӣ шикояти 
соҳибкорро қонеъ гардонаду ҳуқуқҳои онро ҳимоя намояд 
ҳам, вай метавонад дар сурати номуайянии дар бораи 
масъалаи мутобиқати қонун ба Конститутсия ба Суди 
Конститутсионӣ муроҷиат намояд. Баъдан, ҳангоме ки сухан 
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дар бораи ба Конститутсия мутобиқ набудани қонуни 
татбиқнашудаи ба парвандаи мушаххас минбаъд 
татбиқшаванда меравад, шикояти шахс ба Суди 
Конститутсионӣ танҳо баъди муроҷиат ба суди умумӣ, 
баррасӣ карда шуданаш мумкин аст. Аз қоидаи умумӣ 
истисно низ мавҷуд аст. Аз ҷумла, Суди Конститутсионӣ ҳақ 
дорад ҳалномаро оид ба татбиқи қонун аз тарафи суди умумӣ 
ба шарте барорад, ки шахси шикоят пешниҳоднамуда зиёнеро 
бинад, ки дар сурати бо шикоят ба Суди умумӣ муроҷиат 
намудани шаҳрванд бартараф намудан мумкин намебошад. 

б) Ҳимояи ҳуқуқи соҳибкорон аз тарафи суди иқтисодӣ. 
Шакли аз ҳама бештар анъанавии барқарор намудани 
ҳуқуқҳои вайронкардашуда ё мавриди баҳс қарорёфтаи 
соҳибкорон бо даъво барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии худ ба Суди иқтисодӣ муроҷиат кардан мебошад. 
Суди иқтисодӣ мақомоти давлатиест, ки махсусан барои 
баррасї ва ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ дар байни ташкилотҳо, 
сарфи назар аз шакли ташкили ҳуқуқиашон  ва шаҳрвандони 
ба фаъолияти соҳибкорӣ машғулшаванда, ташкил карда 
шудаанд. Чун қоида судҳои иқтисодӣ парвандаҳо оид ба 
баҳсҳои иқтисодӣ ва дигар парвандаҳоеро, ки бо амалӣ 
намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодӣ 
алоқаманданд, дар асоси Конститутсия, Кодекси мурофиавии 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 январи саоли 2008103 ва 
дигар санадҳои қонунгузорӣ баррасӣ менамоянд.  

Вазифаҳои суди иқтисодӣ ҳимояи ҳуқуқи вайроншуда ё 
мавриди баҳс қароргирифта, манфиатҳои қонунии шахсони 
ба фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодӣ 
машғулбуда, ҳамчунин ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи соҳибкорӣ ва дигар 
фаъолияти иқтисодӣ; таъмини дастрасии адолати судӣ дар 

                                                           
 103 Ахбори  Маҷлиси  Олии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, с. 2008, № 1, қ. 1, мод. 4, мод. 5; с. 2011, № 12, мод. 
840; с. 2012, № 7, мод. 719; с. 2013, № 3, мод. 180; с. 2015, №11, мод. 954; Қонуни ҶТ аз 30.05.2017 с., №1420. 
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соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодӣ; 
мусоидат намудан ба таҳкими қонуният ва пешгирии 
ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар 
фаъолияти иқтисодӣ ва ғ. мебошад. 

Шахси манфиатдор ҳуқуқ дорад барои  ҳуқуқҳои 
вайронкардашуда ё мавриди баҳс қарорёфта ва ҳифзи 
манфиатҳои қонунии худ  ба суди иқтисодӣ муроҷиат  
намояд.  

Барои ҳалли масъалаи ба тобеияти Суди иқтисодӣ 
тааллуқ доштани парванда ду маҳаки асосӣ зарур аст: 

Аввалан, ҳайати субъектҳо ва сониян хусусияти 
муносибатҳои ҳуқуқи он.  

  Судҳои иқтисодӣ парвандаҳоро бо иштироки шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомоти хокимияти давлатӣ, дигар мақомот, шахсони 
мансабдор, воҳидҳое, ки мақоми шахси ҳуқуқиро надоранд ва 
шаҳрвандоне, ки мақоми соҳибкори инфиродиро доро 
нестанд  баррасӣ ва ҳал менамояд.  Онҳо инчунин 
парвандаҳои ба онҳо тобеияти идоравидоштаро бо иштироки 
ташкилот, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин 
ташкилотҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, 
шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрванд, ки бо фаъолияти 
соҳибкорӣ машғуланд, ташкилотҳои дорои сармояи хориҷӣ, 
агар бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 
эътироф кардааст, қоидаи дигар пешбинӣ нашуда бошад, 
баррасӣ мекунанд (м.26 Кодекс).   

Дар баробари ин Судҳои иқтисодӣ парвандаҳоро дар 
бораи мавриди баҳс қарор додани ҳалномаи суди ҳакамӣ 
вобаста ба баҳсҳое, ки дар рафти фаъолияти соҳибкорӣ ва 
дигар фаъолияти иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд (м. 30-31 Кодекс), 
инчунин парвандаҳои дар бораи муфлисшавӣ; оид ба баҳсҳои 
таъсис, азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии ташкилотҳои 
тиҷоратӣ, инчунин кооператсияи матлубот ё фондҳои 
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ҷамъиятӣ;  оид ба баҳсҳои ба қайди давлатӣ нагирифтан, аз 
бақайдгирии давлатӣ саркашӣ кардани соҳибкорони 
инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ; дар бораи баҳсҳои байни 
саҳмиядор ва ҷамъияти саҳомӣ, иштирокчиёни дигар ширкат 
ва ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, ки аз фаъолияти ширкат ва 
ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ бармеоянд; дар хусуси ҳимояи шаъну 
шараф ва одоби касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ ва дигар 
фаъолияти иқтисодӣ; дигар парвандаҳое, ки дар рафти 
фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар фаъолияти иқтисодӣ дар 
мавриди пешбиникардаи қонун ба вуҷуд меоянд, баррасӣ 
менамоянд (м.32). Онҳо баҳсҳоро бо тартиби истеҳсолоти 
даъвогӣ баррасӣ менамоянд.  

Мафҳуми баҳсҳои иқтисодӣ умумӣ мебошад. Вале 
новобаста ба он ки баҳс ба кадом намуди муносибатҳои 
ҳуқуқӣ дохил мешавад, хусусияти хосси он чунин аст: 

Аввалан, онҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ва 
фаъолияти дигари иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд; Сониян, 
масъалаҳое, ки онҳо дарбар мегиранд, ба фаъолияти 
соҳибкории субъектҳои махсус вобаста мебошанд. Баъдан, 
баҳсҳои мазкур хусусияти молумулкӣ доранд. Азбаски 
вазифаи Суди иқтисодӣ ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ вобаста бо 
фаъолияти соҳибкорӣ  ва дигари иқтисодӣ мебошад, аз ин ҷо 
худ ба худ дорои вазъи шахси ҳуқуқӣ ё шаҳрванди соҳибкор 
будан барои дида баромадани баҳс бо иштироки онҳо дар 
Суди иқтисодӣ асос шуда наметавонад. Чунончи, шахсони 
ҳуқуқие, ки ташкилоти ғайритиҷоратӣ мебошанд, метавонанд 
ба Суди иқтисодӣ танҳо дар ҳолате муроҷиат намоянд, ки 
баҳси бо иштироки онҳо бавуҷудомада оид ба амалӣ 
намудани фаъолияти соҳибкорӣ ба миён омада бошад.  

в) Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои соҳибкорон аз тарафи 
Суди умумӣ. 

  Ҳамчун қоидаи умумӣ агар парванда доир ба амалӣ 
намудани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд набошад, он гоҳ 
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аз тарафи суди умумӣ баррасӣ карда мешавад. Ҳатто як 
тарафи баҳс шахсе бошад, ки вазъи соҳибкорро надошта 
бошад, чунин баҳс низ аз тарафи суди иқтисодӣ баррасӣ 
нашуда, балки аз тарафи суди умумӣ дида баромада мешавад. 
Аз ҷумла, даъво оид ба беъэтибор эътироф кардани аҳди 
фурӯши саҳмияи ҷамъияти саҳомӣ дар музояда, ки 
иштирокчии он шахси воқеӣ  мебошад, бояд аз тарафи суди 
умумӣ баррасӣ карда шавад. Ҳангоми муроҷиат ба суд бо 
аризаи дорои якчанд талаботи ба ҳам алоқаманд, ки баъзеи 
онҳо таҳти тобеияти суди юрисдиксияи умумӣ ва баъзеи онҳо 
таҳти тобеияти суди иқтисодӣ  қарор доранд, агар тақсими 
талабот имконнопазир бошад, парванда бояд дар суди 
юрисдиксияи умумӣ баррасӣ ва ҳал карда шавад. Дар сурати 
имконпазирии тақсим кардани талабот судя оид ба қабули 
талаботи таҳти тобеияти суди юрисдиксияи умумӣ ва оид ба 
рад намудани қабули талаботи таҳти тобеияти суди иқтисодӣ 
қарордошта таъинот кабул мекунад (м. 24 КМГ ҶТ)104.     

 Ба ғайр аз он, агар шаҳрванд вазъи соҳибкори 
инфиродиро бо тартиби муқаррарнамуда ба даст дароварда 
бошад ҳам, вале баҳс новобаста ба амалӣ намудани 
фаъолияти соҳибкорӣ, балки аз муносибатҳои ҳуқуқи 
оммавӣ, манзил ва дигар муносибатҳои гражданӣ ба миён 
омада бошад, он бояд мавриди баррасии суди умумӣ қарор 
гирад. Аз мавриди қатьгардии бақайдгирии давлатии 
шаҳрванд ба сифати соҳибкорӣ инфиродӣ парвандае, ки пеш 
оид ба амалбарории фаъолияти соҳибкорӣ ба миён омада 
буд, аз тарафи суди умумӣ баррасӣ мегардад, агар парванда 
ба истеҳсолоти суди иқтисодӣ то оғози ҳолатҳои мазкур 
қабул карда нашуда бошад. Ҳамин тавр, Судҳои умумӣ низ 
дар мавридҳои пешбининамудаи қонун ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии соҳибкоронро ҳимоя менамоянд. Дар суди умумӣ 
                                                           
104 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2008, №1, қ. 1, мод. 6, мод. 7; с. 2010, №1, мод. 6; с. 
2012, №7, мод. 721; с. 2014, №7, қ. 1, мод. 388; №12, мод. 821; с. 2015, №11, мод. 953; с. 2016, №5, мод. 360.  
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баҳсҳои оид ба фаъолияти соҳибкории зерин мавриди 
баррасӣ қарор мегиранд: 

а) баҳсҳои оид ба барқарор намудани ҳуқуқи 
аздастрафтаи дорандаи қоғази қиматноки манзуршаванда ё 
ордерӣ (б.7 қ 1. м. 267 КМГ); 

б) аризаи шаҳрвандон ва ташкилотҳо, агар чунин ҳисоб 
намоянд, ки ҳуқуқу озодиҳои онҳо дар натиҷаи рафтори 
ғайриқонунии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
худидораи маҳаллӣ ва шахсони мансабдор вайрон карда 
шудаанд (қ.1 м.256 КМГ); 

в) инчунин, судҳои умумӣ аризаи шахсонеро метавонанд 
баррасӣ намоянд, ки амали нотариалии содиркардашуда ё 
даст кашидан аз содир намудани амали нотариалиро 
нодуруст меҳисобанд (м. 315 КМГ).  

Ҳамзамон бояд дар назар дошт, ки ба судҳои умумӣ 
баҳсҳое низ тааллуқ доранд, ки дар онҳо якчанд талабҳои 
даъвогӣ якҷоя карда шудаанду яке дар тобеияти суди умумӣ 
мебошад, дигаре ба суди иқтисодӣ, вале ҷудо намудани ин 
талабҳо номумкин мебошад ( м.24 КМГ ҶТ).  

 

§3. Ҳимояи ғайрисудии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

соҳибкорон 

  1). Ҳимояи нотариалӣ 
Тибқи Қонуни ҶТ аз 16 апрели соли 2012 «Дар бораи 

натариати давлатӣ»105  ба зиммаи натариат таъмини ҳимояи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва 
давлат бо роҳи ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ аз номи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд (м.6 Қонун).  
 Дар фарқият аз суд, ки асосан баҳсҳоро оид ба ҳуқуқҳои 
гражданӣ ҳал менамояд, предмети фаъолияти натариалӣ 
парвандаҳои бебаҳс мебошанд. Аз ин ҷо натариат методи ба 
                                                           
105 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2012, №4, мод. 260; с. 2013, №6, мод. 408; Қонуни ҶТ 
аз 30.05.2017 с., №1438. 
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худ хоси ҳалли баҳсҳои ба ваколати он тааллуқдоштаро доро 
мебошад.  

Аҳдҳоро ба расмият дароварда, дурустии нусхаҳои 
ҳуҷҷатҳо ва иқтибосҳои аз онҳо гирифташударо тасдиқ 
намуда, иҷрои маҷбурии уҳдадориҳои қарздорро бечунучаро 
таъмин ва амалиётҳои дигари натариалиро содир намуда, 
натариусҳо шакли мубоҳисавӣ ва принсипи ошкороро 
истифода намекунанд, балки амалиёти натариалиро шахсан 
содир намуда, далелҳои ҳуқуқиро ҳамчун қоида дар асоси 
далелҳои хаттӣ муқаррар менамоянд. 
 Ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунан ҳифзшавандаи 
соҳибкорон бо роҳҳои зерин амалӣ карда мешавад: 
  1). Ба воситаи тасдиқи ҳуқуқ ва мустаҳкам намудани 
ҳуқуқҳои гражданӣ бо мақсади аз эҳтимолияти дар оянда 
вайрон намудани онҳо (тасдиқи ҳуқуқ ва фактҳои бебаҳс 
тасдиқгардонии ҳуҷҷатҳо ва ғайра). 

2).Ба воситаи ҳифзи ҳуқуқҳои аллакай вайронкардашудаи 
онҳо (масалан, ҳангоми додани навиштаҷоти иҷроия, 
ҳангоми пешниҳоди чек барои пардохт ва тасдиқи надодани 
маблағи чек ва ғайра).   

    Натариуси давлатӣ барои аз қарздор рўёнидани пул ё 
талаб карда гирифтани молу мулк аз рӯи уҳдадориҳои 
баҳсноталаб ба ҳуҷҷатҳое, ки қарздориро муқаррар 
мекунанд, навиштаҷоти иҷроия менависад (м.93 Қонун). 
Навиштаҷоти иҷроия фармоиши натариус оид ба аз қарздор 
рўёнидани маблағи муайян ё ягон амволи  рӯёнишро 
талабкунанда тааллуқ дорад ва ҷавобгарии қарздор бебаҳс аз 
ҳуҷҷати пешниҳодкардашуда ба миён меояд. Навиштаҷоти 
иҷроия бо шартҳои зерин ба ҷо оварда мешавад: 

- агар ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда бебаҳс будани қарз ё 
дигар масъулияти қарздорро дар назди кредитор тасдиқ 
намоянд; 

- агар аз рӯзи ба вуҷуд омадани ҳуқуқи даъво се сол 
нагузашта бошад (м. 94 Қонун).  



379  

   Рўёнидани қарз аз рӯи номаи иҷроияи натариус нисбат 
ба варақаи иҷроияи суди умумӣ ва иқтисодӣ соддатар  
мебошад. Ҳамзамон эътибори навиштаҷоти   иҷроия ба 
варақаи иҷроия баробар буда, маблағи амвол аз рӯи он ба 
тартибе ситонида мешавад, ки барои иҷрои қарори 
(ҳалномаи) суд муқаррар карда шудааст. Навиштаҷоти  
иҷроияро, кредитор барои иҷрои маҷбурӣ дар давоми  се 
соли баъди навишта шуданаш пешниҳод карда метавонад, 
агар қонунгузорӣ муҳлати дигарро пешбинӣ накарда бошад. 

Бояд дар назар дошт, ки натариус агарчи қарздориро 
муқаррар намояд ҳам, ҳақ надорад номаи иҷроияро нисбати 
ҳама гуна ҳуҷҷат содир намояд. Аз ин ҷо номаи иҷроия аз 
тарафи натариус танҳо дар ҳамон ҳолате содир карда 
мешавад, ки асосҳои содир намудани номаи иҷроияи 
номбаршудаи шахси муроҷиаткунанда дар Номгўи мазкур 
пешбинӣ шуда бошад. Умуман, навиштаҷоти  иҷроия нисбат 
ба варақаи иҷрои суд шаҳодати аҳдҳоест дар бораи 
гирифтани пул, баргардонидан ё додани амвол оид ба 
қарзҳое, ки аз шартномаи иҷораи бинои истиқоматӣ ва 
ғайриистиқоматӣ, хизматҳои коммуналӣ, инчунин қарзҳое, 
ки доир ба муносибатҳои муаллифӣ ва ғайраҳо ба миён 
меоянду рўёниш ба тариқи бебаҳс дар асоси он анҷом меёбад. 
 Бояд қайд намоем, ки натариус ҳақ дорад амалиётҳои 
дигари нотариалиро  низ анҷом диҳад.  Аз ҷумла, ба векселҳо 
дар хусуси дода нашудани маблағ,  аксепт нашудан, нишон 
дода нашудани санаи аксепт мувофиқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ оид ба вексели интиқолӣ ва 
вексели одӣ эътироз тартиб медиҳад. Чекҳои барои пардохт 
пешниҳодшударо, ки нигоҳдорандаи чек бо сабаби ба охир 
расидани муҳлати муқаррарнамудаи қонунгузорӣ пешниҳод 
намудааст, қабул менамояд.  Бо хоҳиши нигоҳдорандаи чек 
нотариуси давлатӣ дар сурати пардохт нашудани чек 
навиштаҷоти иҷроияро ба ҷо меорад.   
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§4. Ҳифзи ҳуқуқњои соҳибкорон дар судҳои ҳакамӣ ва 

арбитражи байналмилалӣ 

    Қонунгузории амалкунанда ҳифзи ҳуқуқ ва манфиати 
қонунии тарафҳоро бо роҳи ҳифзи ғайрисудӣ имконият 
медиҳад. Аз ин ҷо  баррасии  баҳсҳои соҳибкорӣ ва дигар 
баҳсҳои иқтисодӣ  на танҳо ба судҳои иқтисодӣ, балки аз 
тарафи Судҳои ҳакамӣ ва Арбитражи байналмилалӣ низ 
анҷом дода мешавад. Мутобиқи м. 11 Кодекси гражданӣ 
ҳуқуқҳои гражданиро на танҳо суди давлатӣ, балки судҳои 
ҳакамӣ метавонанд ҳимоя намоянд. Суди ҳакамӣ яке аз 
шаклҳои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии гражданӣ (соҳибкорӣ) буда, 
аз ҷониби худи тарафҳои баҳскунанда созмон дода мешавад. 
Фаъолияти судҳои ҳакамӣ дар асоси Қонуни ҶТ аз 5 январи 
соли 2008 «Дар бораи судҳои ҳакамӣ»106 ва фаъолияти 
Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ” дар асоси Қонуни ҶТ  
аз 18 марти соли 2015 «Дар бораи арбитражи байналмилалии 
тиҷоратӣ»107 ба танзим дароварда мешавад. Судҳои ҳакамӣ 
баҳсҳоеро баррасӣ менамоянд, ки тарафҳои онҳо дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ мебошанд. Дар 
Арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ бошад баҳсҳоеро 
баррасӣ менамоянд, ки агар яке аз ташкилотҳои тиҷоратии 
тарафҳо берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ 
бошад. 
Муроҷиат кардан ба суди ҳакамӣ(арбитражи байналмилалӣ) 
аз иродаи тарафҳо вобастагӣ дорад.  Ҳамзамон, баҳс ба суди 
ҳакамӣ(арбитражи байналмилалӣ) танҳо дар ҳолати мавҷуд 
будани созишномаи байни тарафҳои ва тавзеҳоти ҳакамӣ 
баррасӣ карда мешавад. Тавзеҳоти ҳакамӣ (арбитражӣ) 
қисми таркибии шартнома, созишномаи ҳакамии 

                                                           
106 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, №1 қисми 2, мод. 10. 
107Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2015, №3, мод. 205. 
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(арбитражии) тарафҳо дар хусуси ҳалли баҳсҳое мебошад, ки 
аз шартнома бо нишон додани эзоҳот бармеоянд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст судҳои ҳакамии 
(арбитражи байналмилалии) доимоамалкунанда ва 
якборамалкунанда таъсис дода шаванд. Судҳои ҳакамии 
доимоамалкунанда  аз тарафи ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ – 
шахсони ҳуқуқӣ дар асоси қарор ва дар ҳолати мавҷуд будани 
Низомномаи он таъсис дода мешавад. Тартиби таъсиси суди 
ҳакамӣ ва арбитражи байналмилалии якборамалкунанда бо 
созишномаи тарафҳо муайян карда мешавад. Созишномаи 
ҳакамӣ (арбитражӣ) дар бораи ба баррасии суди ҳакамӣ 
(арбитражи байналмилалӣ) додани баҳси бавуҷудомада ё 
бавуҷудояндаи гражданӣ ва иқтисодӣ дар шакли шартномаи 
алоҳида баста мешавад. Созишномаи ҳакамӣ(арбитражӣ) дар 
бораи ҳалли баҳс аз рўи шартномае, ки шартҳояшро яке аз 
тарафҳо муайян кардааст ҳамон вақт боэътибор ҳисобида 
шавад, ки онро тарафи дигар бо роҳи пурра ҳамроҳ шудан ба 
шартномаи пешниҳодкардашуда (шартномаи ҳамроҳшавӣ) 
қабул намояд ва агар чунин созишнома баъди пайдо шудани 
асос барои пешниҳоди даъво баста шуда бошад. 

Суди ҳакамӣ баҳсҳои марбут ба муносибатҳои ҳуқуқии 
гражданӣ ва иқтисодиро, ба истиснои баҳсҳо, дар бораи 
муқаррар намудани ҳолатҳое, ки аҳаммияти ҳуқуқӣ доранд; 
дар бораи ҳифзи шаъну шараф ва эътибори корӣ; оид ба 
шикоятҳо аз рӯи қарорҳои маќомоти баррасикунандаи 
парвандаҳои маъмурӣ;  дар бораи муфлисшавӣ; дар бораи 
љуброни зараре, ки ба ҳаёт ва саломатии шаҳрванд расонида 
шудааст; баҳсҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии мерос 
бармеоянд; баҳсҳо оид ба басташуда эътироф кардани 
шартномаҳо; баҳсҳои мартуб ба моликияти зеҳнӣ; баҳсҳое, ки 
дар қонунгузорӣ ё шартномаи тарафҳои тартиби дигари 
баррасии баҳс пешбинӣ шудааст ва ғ. (м.4(1) Қонун дар бораи 
судҳои ҳакамӣ) баррасӣ менамояд.  
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   Суди ҳакамӣ (арбитражӣ) вобаста ба муҳлат мумкин аст 
дар назди ягон ташкилот (шахси ҳуқуқӣ) новобаста аз он ки 
ташкилоти мазкур тиҷоратӣ ё  ғайритиҷоратӣ мебошад, 
ташкил карда шавад. Чи тавре ки дар боло қайд кардем, 
судҳои ҳакамӣ (арбитражӣ) барои баррасии ин ё он баҳси 
мушаххас (суд-ad-hos) ташкил шуда метавонанд, ки онҳоро  
судҳои ҳакамии якборамалкунанда меноманд. Чунин судҳо  
бо созиши тарафҳо доир ба  баррасии баҳси мушаххас ё 
баҳсҳои гурўҳи муайян ва ҳамаи баҳсҳое, ки вобаста ба 
муносибати ҳуқуқии муайян ба вуҷуд меоянд ё хоҳанд омад 
ва вобаста ба он ки онҳо хусусияти шартномавӣ доранд ё не, 
таъсис дода мешаванд. 
 Дигар намуди суди ҳакамӣ доимоамалкунанда мебошад. 
Бо фарқият аз судҳои ҳакамии якборамалкунанда, судҳои 
ҳакамии доимоамалкунанда барои баррасии миқдори зиёди 
баҳсҳо ташкил карда мешаванд. Онҳо аз рӯи қоида дар назди 
Палатаҳои савдои саноатӣ, биржаҳо, ассотсиатсияҳо ва ғ. 
ташкил карда мешаванд. Арбитражи байналмилалии 
тиҷоратӣ бошад, дар Тоҷикистон танҳо дар назди Палатаи 
савдою саноатӣ таъсис дода шуданаш мумкин аст. Вазифаи 
асосии онҳо ба хоҳишмандоне, ки мехоҳанд баҳсашон дар 
суди ҳакамӣ (арбитражи байналмилалӣ) мавриди биррасӣ 
қарор гирад, кумаки ташкилии ҳуқуқӣ расонидан мебошад. 
Бартарии асосии ин судҳо аз он иборат аст, ки онҳо мақомоти 
доимие мебошанд, ки барои баррасии баҳсҳо расман ташкил 
карда шудаанд. Суди ҳакамӣ  ва Арбитражи байналмилалии 
тиҷоратӣ ҳангоми моҳиятан баррасӣ намудани баҳс ҳалнома 
мебароранд. Ҳалномаи суди ҳакамӣ (арбитражи 
байналмилалӣ) бояд ихтиёран иҷро карда шавад. Агар 
ҳалномаи суди ҳакамӣ   (арбитражи байналмилалӣ)  ихтиёран 
иҷро нагардад, он гоҳ тибқи муроҷиати тарафи манфиатдор 
ва бо риояи талаботи қонунгузорӣ маҷбуран иҷро карда 
мешавад. Ҳангоми чунин сурат гирифтани кор шахси 
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манфиатдор ба суди иқтисодии маҳалли ҷойгиршавии суди 
хакамӣ (арбитражи байналмилалӣ) барои гирифтани ҳуҷҷати 
иҷроия ариза навишта доир ба маҷбуран иҷро намудани 
ҳалнома муроҷиат менамояд. Маҷбуран иҷро намудан, дар 
асоси иҷроварақае, ки ба шахси манфиатдор баъди ба қувваи 
қонунӣ даромадани ҳалнома дода мешавад, амалӣ карда 
мешавад. Тартиби маҷбуран иҷро намудани ҳалномаи суди 
ҳакамӣ (арбитражи байналмилалї)-ро қонунгузории 
мурофиавии иқтисодӣ ва мурофиавии гражданӣ пешбинї 
менамояд.  

 
Саволҳо барои худсанҷӣ 

1.Дар бораи тарзҳои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
соҳибкорон маълумот  диҳед? 

2.Дар кадом шаклҳо ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
соҳибкорон амалї карда мешавад? 

3.Ҳимояи ҳуқуқи соҳибкорон ба воситаи суди 
конститутсмонӣ чї тавр амалї карда мешавад? 

4.Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи соҳибкорон ба воситаи судҳои 
умумӣ маълумот диҳед? 

5.Судҳои иқтисодӣ ҳимояи ҳуқуқи соҳибкоронро чї тавр 
ба роҳ мемонанд? 

6.Ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон чї тавр ба воситаи судҳои 
ҳакамӣ амалї карда мешавад? 

7.Нақши арбитражи байналмилалӣ дар баррассии баҳсҳои 
иқтисодӣ.  

8.Ҳифзи ғайрисудии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
соҳибкорон ба воситаи мақомоти натариалӣ. 

9.Барои кадом категорияи баҳсҳо тартиби тосудии 
(иддаогии) батанзимдарорї пешбинї карда шудааст? 
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БОБИ 16. КОРИ ҲУҚУҚЇ ДАР СОҲАИ СОҲИБКОРӢ 

 

§1. Мафњум ва вазифаи кори њуќуќї дар шароити имрўзаи 

инкишофи соњибкорї 

Дар шароити муносибатњои бозорї наќш ва ањаммияти 
таъминоти њуќуќии фаъолияти соњибкорї бисёр боло рафт. 
Хизматрасонии њуќуќии соњибкорон айни замон фаъолияти 
фахрї ва гуногуннаќшавї ба шумор рафта, ба татбиќи 
меъёрњои мухталифи соњањои гуногуни ќонунгузорї асос 
ёфтааст. Аз њуќуќшиносоне, ки фаъолияти субъектони 
хољагидорро таъмин мекунанд, мањорати баланди касбї 
талаб карда мешавад, ки аз зарурати мављуд будани маљмўи 
донишњо ва мањоратњо дар соњањои гуногуни њуќуќи моддиву 
мурофиавї бармеоянд. Дар зери мафњуми «кори њуќуќї» дар 
соњаи соњибкорї низоми чорањо оид ба таъмини њуќуќ ва 
манфиати субъектони фаъолияти соњибкорї фањмида 
мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки хизматрасонии 
фаъолияти соњибкорї як ќисми кори њуќуќї дар бахши 
хољагии халќ мебошад, зеро охирин таъминкунии на танњо 
фаъолияти соњибкорї, балки ташкили инфрасохтори њуќуќии 
тамоми њаёти хољагї, масалан кори њуќуќшиносонро дар 
муассисањои њуќуќии оммавї (маќомотњои њокимияти 
давлатї ва раёсатњо), ки ба таъсиси инкишофи шароити 
тиљорат равона аст, дар бар мегирад. Вазифаи асосии кори 
њуќуќї дар соњаи соњибкорї таъмини риояи ќонуният дар 
фаъолияти субъектҳои хољагӣ њангоми амалї намудани 
маќсадњои он, аз љумла маќсади ба даст овардани фоида; 
њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии он њангоми муносибат 
бо маќомотњои њокимияти давлатї ва раёсатњо, бо 
конрагентњо мувофиќи шартномањо, бо молики молу мулк (аз 
љумла барои љамъиятњои хољагидорї бо сањмдорон ё 
иштирокчиён), кормандон ва дигар субъектҳои дигаре, ки бо 
ин субъектони фаъолияти соњибкорї муносибати дуљониба 
доранд, дар бар мегирад. Дар доираи вазифањои умумї кори 
њуќуќї дар соњаи соњибкорї бо дастгирии маданияти 
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корпоративии ташкилот, бо воситањои њуќуќї њифз намудани 
молу мулки субъектони фаъолияти соњибкории ташкилот, 
мављудияти интизоми шартномавї дар соња ва умуман дар 
мамлакат таъмин карда мешаванд.Мањз барои њамин таъмини 
соњибкорони шаклњои гуногуни ташкилию њуќуќї бо кадрњои 
баландихтисоси њуќуќї вазифаи умумидавлатї мебошад. 

 

§2. Шаклњо ва тартиби пешбурди кори њуќуќї дар 

фаъолияти соњибкорї 

Шаклњои гуногуни таъмини њуќуќии фаъолияти соњиб-
корї вуљуд дорад, ки аз њама пањнгаштатарини он дар 
сохтори ташкилию идоракунии хизмати њуќуќї (департамент, 
шуъба, идора, юристконсулт – вобаста ба њаљм ва мушкилии 
кори иљрошаванда) мављуд будани субъекти хољагидор 
мебошад. Дар баробари ин соњибкорон метавонанд: оид ба 
хизматрасонї бо адвокат, ки мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи адвокатура» дар идорањои адвокатї, коллегияи 
адвокатњо ва юристконсултњо таъсис ёфтааст; бо 
ташкилотњое, ки хизматрасонии њуќуќиро ба дигар ташкилот-
њо ва шањрвандон мерасонад; бо њуќуќшиносоне, ки 
мувофиќи ќонун фаъолияти соњибкории инфиродиро ба амал 
мебароранд, шартнома банданд. Таъмини њуќуќии фаъолияти 
соњибкориро дар чорчўбаи вазифаи бар дўши онњо 
гузошташуда маќомоти нотариалї ба амал мебарорад. 
Фаъолияти адвокатї дар асоси созишномаи миёни адвокат ва 
ваколатдињанда, ки шартнома оид ба хизматрасонии 
њуќуќиро ба ваколатдињанда ё ба шахси таъинкардаи он 
ифода мекунад, ба амал бароварда мешавад. Адвокат 
метавонад ба сифати намояндаи ваколатдињанда дар 
истењсолоти конститутсионї, иќтисодї, инчунин ба сифати 
њам намоянда ва њам њимоягари ваколатдињанда дар 
истењсолоти љиноятї ва истењсолоти судї оид ба парвандањои 
маъмурї баромад намояд, инчунин метавонад манфиати 
ваколатдињандаро дар маќомоти њокимияти давлатї ва 
худидоракунии мањаллї намояндагї кунад. Ширкатњои 
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њуќуќї ва њуќуќшиносон–соњибкорон дар айни замон 
машварати њуќуќї дода метавонанд, шартномањо тайёр 
мекунанд, гуфтушунидњо мегузаронанд, ба муштариён ёрии 
њуќуќии дигар расонанд, аммо њуќуќ надоранд. Дар 
мурофиањои суд иштирок кунанд. Хизматрасонии њуќуќї 
фаъолияте мебошад, ки дониш ва мањорати махсусро талаб 
мекунад ва мављудияти он санљида мешавад, бар замми ин 
ташкилотњое, ки хизмати њуќуќї мерасонанд, барои 
хизматрасонии њуќуќии номатлуб ба љавобгарї љалб намудан 
мушкил аст, иљозатнома барои ин намуди фаъолият бошад, 
метавонист муштариёни бомањоратро аз хизматрасонии 
бесифати њуќуќии њуќуќшиносони бемањорат људо кунад. 
Дигарон низ чунин мењисобанд, ки вазъи бозори хизматњои 
њуќуќї аломати устувори сифати хизматрасонии њуќуќї 
мебошад, ки новобаста ба иљозатномадињї ва дигар шаклњои 
назорат аз љониби маќомотњои давлатї вуљуд дорад. 

Мафњуми «машварати њуќуќї» якчанд маъно дорад. Дар 
навбати аввал коллективи адвокатњо ва њуќуќшиносонро, ки 
аз љониби коллегияи адвокатњо дар нуќтаи ањолинишини 
муайян ба маќсади таъсис додани кори мутахассисон оид ба 
хизматрасонии њуќуќї таъсис дода шудааст, дар назар дорад. 
Ба маънои дигар, ин як намуди хизмати њуќуќї оид ба додани 
маслињат ва тавсия оид ба ин ё он масъалањои њуќуќї ба 
шумор меравад. Њар як шахс дер ё зуд ба гирифтани тавсияи 
махсуси њуќуќї дучор мегардад. Баъзе шахсон ба хизмати 
идораи адвокатї мурољиат намуда, онро истифода мекунанд, 
баъзе аз дигарон бошанд, ваќт ва воситаро сарфа намуда, 
масъаларо њалношуда боќї мегузоранд. На њама шахс фикр 
мекунад, ки ин метавонад оќибатњои номусоид дошта бошад, 
аз љумла ваќт ва воситаи зиёдро мегирад. Машварати њуќуќї 
метавонад дар шаклњои гуногун амал кунад: дар доираи 
хизматрасонии њуќуќии муштарї; дар доираи пешбурди 
њуќуќии лоиња ё ањд; мониторинги ќонунгузорї оид ба 
масъалањои муайян; экспертиза ва тањлили њуљљатњои њуќуќї; 
машваратњои якдафъаина оид ба масъалањои њуќуќї. 
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Хизматрасонии њуќуќии муштарї дар пешбарии ширкат бо 
њаљми дар шартнома пешбинишуда, дар муњлати муайян 
ифода меёбад. Дар шартнома метавонад номгўйи даќиќи 
хизматњо, ки одатан маслињати њуќуќї дохил мешавад, 
муайян карда шавад. Мутаносибан, арзиши хизматрасонї ба 
њаљми хизмат ва мазмуни он вобаста аст. Пешбарии њуќуќии 
лоиња ё ањдњо одатан инњоро ифода мекунад: тайёр намудани 
лоињаи њуљљатњо, ки амалисозии ањдњо ва лоињањоро таъмин 
мекунад; коркарди наќшаи бастани ањдњо; иштирок намудан 
дар пешбурди гуфтушунидњо; коркарди дастгоњи обгарї ва 
таъмин намудани иљрои уњдадорињои шартномавї; коркарди 
наќшаи имконияти фурўбарии ќарздорї, таъсис додани 
занљири њисоббаробаркунии мутаќобила, њифз ва 
асосноккунии мавќеи манфиати муштарї дар назди шахси 
сеюм, дар маќомотњои давлатї, дар зинањои судї. 
Маслињатчии њуќуќї (юрисконсулт) маслињатчии доимии 
корхона, ташкилот, ширкат оид ба масъалањои њуќуќї, 
њифзкунандаи манфиати корхонаи худ дар зинањои судї ва 
ѓайра мебошад. Маънои истилоњи «юрист» аз калимаи 
лотинии Jus гирифта шуда маънояш њуќуќ мебошад. Имрўз 
мафњуми «њуќуќшинос» одамеро ифода мекунад, ки 
маълумоти њуќуќї дорад ва ба фаъолияте, ки бевосита ба 
амалисозии њуќуќ алоќаманд аст, машѓул мебошад. 
Њуќуќшиносе, ки маълумоти њуќуќї дорад, метавонад дар 
соњањои гуногун кор кунад. Дарк намудан лозим аст, ки њар 
як кор, аз он коре, ки бо мафњуми њуќуќшинос алоќаманд аст, 
бисёр масъулиятнок буда, иљрои уњдадорињои муайянро талаб 
мекунад. Ҳуқуқшинос корманди шуъбаи њуќуќии корхона, 
муассиса ва ташкилот мебошад. Ба дўши ҳуқуқшинос назорат 
аз болои ќонунї будани фармонњо ва амрњо, ки аз љониби 
маъмурияти корхона дода мешавад, иштирок дар тайёр 
намудани шартнома ва созишнома, ки бо дигар корхонаю 
муассиса баста мешавад; иттилоотонии кормандон ва дигар 
хизматчиён бо ќонунгузории љорї ва ёрии њуќуќї ба онњо; 
пешбурди парванда дар судњо ва судњои иќтисодї, ки дар он 
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корхона ба сифати даъвогар ё љавобгар иштирок мекунад ва 
ѓайра гузошта шудаст. Њар як соњибкор мумкин аст, ба 
љавобгарии маъмурї ва љиноятї љалб карда шавад. Сабабњо 
метавонанд гуногун бошанд: яке дар њаќиќат ќонунгузории 
амалкунандаро вайрон мекунад, дигаре дар зери «фишор» аз 
љониби раќибон мемонад, сеюмин бошад метавонад бо 
нодонии худ (мехостем ба шарикамон ёрї дињем, аммо 
намедонистем, ки баъзе њуљљатњоро ба расмият даровардан 
даркор буд) ба љавобгарї кашида шавад. Агар кор то ба суд 
равад, пас бе ёрии њуќуќшиноси касбї халос шудан 
имконнопазир аст. Кї метавонад штати њуќуќшиносони 
таљрибадор ва такмилёфтаро дошта бошад? Танњо ширкатњои 
бузург ва хеле бузург. Бар замми ин ба намояндагони 
тиљорати хурд ва миёна «сер кардани» чунин мутахассисон 
хеле мураккаб аст. Хубтараш ин љоро одаме мегирад, ки ба 
истењсолоти парванда машѓул аст ва ба шаффофияти 
њуљљатњо назорат мекунад. Ширкатро дар суд намояндагї 
кардан барояш хеле мушкил аст, зеро он таљриба ва мањорати 
мувофиќ надорад. Агар вазъияти нохуш рўй дињад, агар 
адвокат оид ба парвандањои љиноятї лозим шавад, пас 
ширкатеро дарёфт намудан лозим аст, ки муштарии худро 
метавонад дар суд њимоя кунад. Аз як тараф инро кардан 
осон, аз тарафи дигар мумкин аст ба номутахассисоне 
вохўред, ки «хизмати баландсифат»-ро ваъда медињанд, аммо 
дар кор наметавонанд уњдадорињои бар дўш гирифтаашонро 
иљро намоянд. Дар бораи он ки бо њуќуќшиносони бемањорат 
ва такмилнаёфта ба чї оварда мерасонад, њарф задан месазад 
ё не? Бо љаримањои миллионкарата, њабси молу мулк, бастани 
ташкилот, аз даст додани обрў ва њатто бо муњлати љиноятї. 
Њељ кас ба худ ин гуна ояндаро намехоњад. Аз ин лињоз корро 
оид ба њифз бояд танњо ба мутахассиси кори худ бовар 
намудан мумкин аст. Барои он ки адвокатњои касбї пайдо 
кунем, бояд якчанд ќоидаи одиро донем. Якум, ба таљрибаи 
кори идора дар бозор њатман диќќат додан лозим аст. Дуюм, 
њатман ба обрўйи њуќуќшинос диќќат додан лозим аст. 
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Баъзан шумораи парвандањои бурдкардаи ўро донем. Дар ин 
маврид тавсия дода мешавад, ки љараёне, ки бо љараёнњои бо 
соњибкор бархўранда монанд аст, баррасї карда шавад. Аз 
гирифтани раќамњои телефони муштарии пештара набояд 
шарм кунем. Бозхондњо ва нишондодњои хуб дар суд ин аз 
њама аломати боваринок ба манфиати ин ё он адвокат 
мебошад. Ин ду маслињати одї ба дарёфт намудани 
њуќуќшиноси такмилёфта ва таљрибадор, ки ќобилияти аз 
љаримабандї, љавобгарии маъмурї ва љиноятї рањониданро 
дорад, ёрї мекунад. Адвокат маслињатчї ва консултанти 
мустаќили касбї мебошад. Ин ваколатдоре мебошад, ки 
манфиатро намояндагї мекунад, аз айбдоркунии беадолатона 
њифз мекунад, шикоят ва дархостњоро баррасї намуда 
мољароњоро њал мекунад. Ў аз номи муштарї тамоми 
амалњоро њангоми баррасї ба амал мебарорад. Адвокат 
маълумотњоеро, ки барои њимоя зарур аст, љамъ, замима ва 
пешнињод мекунад, маълумот ва хислатномањои заруриро 
мепурсад. Пурсиши шахсонро, ки эњтимолан маълумоти ба 
парванда тааллуќдоштаро доранд, мегузаронад, ашёњо ва 
њуљљатњоро љамъ мекунад ва пешнињод мекунад, саволњоро 
мефањмонад. Ў бе монеа бо ваколатдињандаи худ дар 
алоњидагї, дар шароите, ки махфиятнокиро таъмин мекунад, 
вомехўрад. Ў ёрдамчиён дорад, ки уњдадоранд, сирри 
адвокатиро нигоњ доранд. 

Њимояи њуќуќии манфиатњои ќонунии соњибкорон дар 
асоси ќонун, яъне ба воситаи татбиќи шаклњои зарурии 
восита ва тарзњои њимоя ба амал бароварда мешавад.  

 
§3. Хизмати ҳуқуқӣ дар ташкилоти тиҷоратӣ 

Дар давраи муосир хизмати ҳуқуқӣ самти муҳимтарини 
фаъолияти ташкилотҳои тиҷоратӣ буда, ба ташаккули 
муносибатҳои инноватсионии бозор мусоидат мекунад. 
Хизмати ҳуқуқӣ дар ташкилотҳои тиҷоратӣ (минбаъд 
ташкилотҳо) дар иқтисодиёти бозорӣ ду вазифаи муҳимро 
иҷро мекунад – он ба гирифтани фоида дар муомилоти 
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гражданї тибқи принсипи қонуният мусоидат мекунад ва 
тавассути истифодаи воситаҳои қонунӣ ҳимояи манфиатҳои 
иқтисодии ташкилотро таъмин менамояд. 

Набудани назария ва амалияи таваҷҷуҳи зарурӣ ба 
мушкилоти хизмати ҳуқуқӣ дар соҳаи иқтисод, соњибкорї ва 
фаъолияти хадамоти ҳуқуқӣ боиси истифодаи нопурраи 
имконоти воситаҳои ҳуқуқӣ, паст шудани сатҳи фаъолияти 
иқтисодӣ ва умумӣ, ба таҳкими волоияти қонун ва ташаккули 
волоияти қонун монеъ мешавад. 

Дар давраи шӯравӣ асосҳои илмӣ ва методологии хизмати 
ҳуқуқӣ дар хоҷагии халқ таҳия карда шудаанд, ки ин имкон 
дод, ки кори хадамоти ҳуқуқии корхонаҳои давлатӣ ба низом 
оварда шавад. Дар шароити бозории идоракунии ташкилот 
ба шароити нави дастгирии ҳуқуқии фаъолияти онҳо омода 
набуд. Дар бораи ташкили кори ҳуқуқӣ ва фаъолияти 
хадамоти ҳуқуқӣ нашрияҳои сершумор мавҷуданд, аммо 
усулҳои зарурии пешбурди ин кор дар соҳаҳои гуногуни 
иқтисод вуҷуд надоранд. Бисёр субъектҳои соҳибкорӣ дар 
пешбурди кори ҳуқуқӣ ва ташаккули хадамоти ҳуқуқӣ ба 
мушкилот дучор мешаванд. Тавсияҳои дар адабиёт 
мавҷудбуда баъзан характери умумӣ доранд ва ба танзими 
муносибатҳое, ки дар амалисозии кори ҳуқуқӣ дар 
ташкилотҳо ба миён меоянд, бевосита рабт надоранд. 

Танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар иқтисоди 
бозорӣ як давраи ягона ва доимист, ки марҳилаи ибтидоии он 
таҳия ва нашри санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (раванди 
қонунгузорӣ), бастани шартнома ҳамчун воситаи 
ғайримеъёрии ҳуқуқӣ ва дар марҳилаи ниҳоӣ – ташкили 
иҷрои қонунҳо (татбиқи волоияти қонун) ва иҷрои шартҳои 
шартнома (иҷрои уҳдадориҳо) мебошад. 

Танзими њуќуќии хизматрасонињои њуќуќї бо меъёрњои 
шартномаи супориш, комиссия ва агентї фаро гирифта 
мешавад. Ба андеаши мо дар ин номгў меъёрњои шартномаи 
идораи ба боварї асосёфтаи амволро бояд илова намуд.  
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Моњияти хизматрасонии њуќуќї дар он аст, ки дар њамаи 
муносибатњои номбаршуда миёнарав љой дорад – намоянда 
(вакил), комиссионер, агент, сардори ваколатдор, ки дар 
муомилоти маданї ё аз номи дигар шахс, ё њатто аз номи худ, 
вале ба њар тарзе набошад ба манфиати шахси дигар амал 
намуда, барои муштарии худ (ваколатдињанда, комитент, 
принсипал ва ѓ.) дар муносибатњои њуќуќии ў бо шахсони 
сеюм бевосита ё дар нињоят њуќуќ ва уњдадорињоро ба вуљуд 
меорад, таѓйир медињад ва ё ќатъ менамояд. Моњияти 
хизматрасонињои њуќуќї мањз дар њамин ифода меёбад, ки ба 
шахсони ваколатдор ё мутасаддї имкон медињад, то ки 
тавассути дигар шахсон – миёнаравон ба натиљаи зарурии 
њуќуќї ноил шаванд. Зимнан дар баробари миёнаравии 
иќтисодї миёнаравии юридикиро људо намудан мункин аст, 
ки унсурњои онро, дар шартномаи экспедитсияи наќлиётї, 
дар баъзе ањдњои бонкї ва дигар ањдњо дидан мумкин аст.  

Натиљаи иќтисодии намояндагї, ки дар муќаррар кардани 
робитањои иќтисодии байни ду ё зиёда шахсон тавассути 
миёнаравии шахси сеюм ифода меёбад, ба воситаи шаклњои 
гуногуни њуќуќї ба даст омада метавонад: намояндагии 
бевосита, намояндагии бавосита (фаъолияти комиссионер), 
њамчун намоянда пеш бурдани корњои ѓайр бидуни супориш, 
шартнома ба манфиати шахси сеюм ва ба њам пайвастшавии 
ду падидаи аввала (падидаи англо–амрикоии «agency»). 

Соњаи миёнаравии иќтисодї ва соњаи муносибатњои дар 
асоси шартномањои зикргардида бавуљудмеомада то андозае 
ба њам пурра мувофиќ намеоянд. Соњаи миёнаравї васеътар 
мебошад, зеро фаъолияти миёнарав њамчунин анљом додани 
амалњои воќеї (гузаронидани гуфтушунидњо, додани 
иттилоот дар бораи контрагентњои имконпазир ва м.и.) ва 
ањдњоеро дар бар гирифта метавонад, ки миёнарав ба 
манфиати худ анљом додааст (масалан, њангоми харида 
фурўхтани мол). Он воќеияте мадди назар шудааст, ки 
муносибатњои аз тарафи шартномаи супориш ва идораи ба 
боварї асосёфта танзимшаванда берун аз доираи миёнаравии 
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иќтисодї ќарор доранд. Намояндагї дар суд, идораи ба 
боварї асосёфтаи амволи шахси тањти васоят ќарордошта, ё 
молу мулки меросиро албатта шаклњои њуќуќии миёнаравии 
иќтисодї номида наметавонем. 

Ба андешаи мо танњо њамчун амалњои юридикие, ки 
ањаммияти факти њуќуќї доранд ва аз тарафи шартномаи 
супориш, комиссия ва агентї ба танзим дароварда мешаванд, 
маънидод кардани хизматрасонињои њуќуќї нодуруст аст, 
зеро ин тамоми љабњањои падидаи баррасишавандаро фаро 
намегирад. Дар амалия ќисми зиёди хизматњои њуќуќї дар 
асоси шартномаи хизматрасонињои пулакї расонида 
мешаванд ва бо анљом додани амалњои ањаммияти 
юридикидошта, яъне амалњое, ки боиси ба вуљуд омадан, 
таѓйир ва ё ќатъ ёфтани њуќуќ ва уњдадорињо мегарданд, 
вобаста намебошад (масалан, додани маслињатњои њуќуќї, 
тартиб додани лоињањои шартномањо, ёрии њуќуќї њангоми 
баргузор кардани гуфтушунидњо ва м.и.).  
 Дар баробари истилоњи «хизматрасонињои њуќуќї» 
муаллифон дар тањќиќотњои назариявии худ мафњуми 
«хизматрасонии њуќуќї»-ро истифода намудаанд, ки ин њолат 
зарурати аз лињози техникаи юридикї маънидод кардани 
падидаи мазкурро талаб менамояд. Маълум аст, ки падидаи 
мазкурро њељ ягон консепсия наметавонад комилан дарку 
маънидод созад, чунки миќдори асосњо ва тарзњои тањлили 
воќеият бешуморанд ва ин омил пурра фаро гирифтани 
онњоро ѓайриимкон гардонидааст. 

Аќидае зиёд пањн шудааст, ки мувофиќи он мафњумњои 
матрањшавандаро њаммаъно мебошанд. Хусусан, ин нуќтаи 
назар дар асарњои илмии Д. Степанов108 дида мешавад, ки ў 
хизматрасонињои њуќуќї ва хизматрасонињои хислати 
њуќуќидоштаро аз њам фарќ менамояд, ки дар 
хизматрасонињои њуќуќї хизматгиранда њуќуќ ва уњдадорињо 

                                                           
108 Степанов Д. Кто будет платить и кому платить не будут. К вопросу о разработке порядка оплаты 
юридических услуг // Хозяйство и право. – 2002. – № 1. – С. 59 
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ба даст меорад, вале хизматрасонињои хислати њуќуќидошта 
бошанд, машваратї – маслињатї мебошанд. 

Аз ин бармеояд, ки натанњо дар хусуси љой надоштани 
шарњу тафсири муайянкунандаи мафњуми «хизматрасонии 
юридикї», балки оид ба мављудияти гуногуншаклии 
истилоњоти ба њам хеш (монанд), ки хизматрасонии њуќуќиро 
ифода менамоянд, гуфтан мумкин аст, яъне ин аз он шањодат 
медињад, ки мафњуми «хизматрасонии юридикї» њанўз њам 
марњилаи ташаккулёбиро аз сар гузаронда истодааст. 

Луѓатњои тафсирї истилоњи «њуќуќї»-ро њамчун «ба њуќуќ 
тааллуќдошта, њуќуќї»109 маънидод менамоянд, ин низ аќидаи 
њамммаъно будан, муродифии мафњумњои матрањшавандаро 
тасдиќ месозад. Њамин тариќ, бояд эътироф кард, ки аз њам 
људо кардани мафњумњои «хизматрасонии њуќуќї», 
«хизматрасонии њуќуќї», «хизматрасониии хислати 
њуќуќидошта» беасос мебошанд. Гузашта аз ин дар гумон аст, 
ки чунин аз њад зиёд кардани истилоњоти њуќуќї аз љониби 
шањрвадони оддї мусбат ќабул шуда метавонад. 

Хизматрасонии њуќуќї – ин маљмўи амалњои мутахассиси 
соњаи њуќуќ, ки бањри ќонеъ гардонидани талаботњои хислати 
њуќуќидоштаи хизматгиранда равона шудаанд ё ин ки 
ягонагии устувори ин гуна амалњо ва натиљаи онњо. 
Таснифкунандаи хизматрасонињо ба ањолї ба 
хизматрасонињои њуќуќї дохил мекунад: маслињатњои 
шифоњї аз рўйи масъалањои њуќуќї, пешбурди парвандањои 
љиноятї, маъмурї ва гражданї дар њама зинањои судї, 
намояндагии манфиатњои шањрвандон дар маќомотњои 
њокимияти давлатї ва ташкилотњо, пешнињод кардани 
иттилооти њуќуќї дар асоси таъминоти барномавї дар 
намуди манбаъњои маълумоти самти муњимми њаётї, таъмини 
њармоњаи номгўи санадњои меъёрї, пешнињоди нусхањои 
матнњои пурраи санадњои меъёрї. 

Дар амалия ба љуз аз хизматрасонињои дарболозикрёфта 
чунин хизматрасонињои њуќуќї, ба монанди баќайдгирї, 

                                                           
109 Ожегов СИ. Словарь русского языка. – М., 1978. – С. 838 
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азнавтаъсисдињї ва барњамдињии ташкилотњо; њамроњ 
иштирок кардан дар ањдњо; корњо оид ба баровардани 
ташкилот ба ІРО (нахуст љойгиркунии оммавии сањмияњо); 
идораи корпоративї зиёд пањн ёфтанд. Равандњои айни замон 
мушоњидашавандаи ташаккулёбии иќтисоди бозорї ва рушди 
њуќуќи хусусї боиси минбаъд васеъ шудани номгўи 
хизматрасонињои њуќуќї мегардад. 

Аз як тараф, ба хизматрасонии њуќуќї њамчун як намуди 
мафњуми наслии (навъии) «хизмат» хусусиятњои асосї ва 
сифатњои охирин хос мебошад, аз тарафи дигар 
хизматрасонии њуќуќї хусусияти хосси худро дорад, ки дар 
инњо ифода меёбад: 

Якум, назар ба дигар хизматрасонињо бештар хосси 
хизматрасонињои њуќуќї ин аст, ки онњо на барои истеъмоли 
натиљаи фоиданок дар љараёни хизматрасонї, балки бањри ба 
даст овардани натиљаи нињої равона мешаванд. 

Масалан, барои муштарї њангоми мурољиат кардан ба 
њуќуќшинос барои маслињати њуќуќї на худи љараёни 
мурољиат, балки љавоби тахассусноки њуќуќї ба суолњои 
талабмекардаи фармоишгар арзиши муњимми амалї дорад. 
Њангоми бастани созишнома барои пешбурди кор дар суд 
барои муштарї, пеш аз њама гирифтани санади судии барояш 
натиљаи мусбиовар муњим аст, на њолате ки намояндаи 
кироякардаи ў маљлисњои судиро софдилона ташриф меорад 
ва њаракатњои зарурии мурофиавиро анљом медињад. 

Дуюм, хизматрасонињои њуќуќї намуду шаклњо ва 
таркиби нињоят гуногун доранд: онњо метавонанд аз амалњои 
воќеї ва њуќуќї дар алоњидагї, инчунин дар як ваќт аз њар 
дуи ин амалњо иборат бошанд. Њолати мазкур њангоми ошкор 
намудани чунин хусусиятњои хоси падидаи тадќиќшаванда, 
ки бидуни истисно мутааллиќи њама намудњои 
хизматрасонињои њуќуќї мебошанд, мушкилињои муайянро ба 
вуљуд меорад. 

Ҳадафҳои асосии хизмати ҳуқуқӣ дар ташкилоти тиљоратї 
инҳоянд: 
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- истифодаи воситаҳои қонунӣ барои пешбурди 
самараноки тиҷорат, таъмини афзалиятҳои рақобатпазирии 
он, татбиқи ҳадафи ба даст овардани фоидаи бештар бо роҳи 
қонунӣ; 

- муайян ва кам кардани хавфҳои тиҷорӣ; 
- таъмини амният, ҳифз, инчунин афзоиши 

капитализатсияи дороиҳои ташкилоти тиҷоратӣ ҳамчун 
заминаи моликияти фаъолияти соҳибкорӣ; 

- фароҳам овардани шароит барои баланд бардоштани 
арзиши тиҷорат, ҷолибияти сармоягузории субъекти 
соҳибкорӣ, аз ҷумла таъмини эътибори тиҷории он; 

- нигоҳдорӣ ва рушди фарҳанги корпоративии ташкилот, 
ки фарҳанги ҳуқуқӣ қисми таркибии он мебошад. 

 

Саволњо барои худсанљї 

1. Мафҳуми кори ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкорӣ чист? 
2. Фаъолияти хадамоти ҳуқуқӣ дар чї ифода меёбад? 
3. Шаклҳои ташкилию ҳуқуқии кори ҳуқуқӣ дар соҳаи 

соҳибкорӣ кадомњоянд? 
4. Самтҳои асосии кори хадамоти ҳуқуқӣ дар соҳаи 

соҳибкорӣ кадомњоянд? 
5.Намудњои алоњидаи хизматрасонии њуќуќиро  шарҳ 

диҳед? 
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